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OPKOMEN.’ ” — Jesaja 65:13, 17; zie ook 2 Petrus 3:13.
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VOORWOORD

D

E BIJBEL is een voor alle mensen op aarde geschreven openbaring die van
¨
de Soevereine Heer Jehovah afkomstig is. Dit door hem geınspireerde boek
vindt overal ter wereld weerklank omdat daarin het goede nieuws staat over Gods
koninkrĳk, dat vrede en rechtvaardigheid zal bewerkstelligen. De aarde zal een
paradĳs voor alle mensen worden. In de bĳbel wordt uiteengezet dat God voor de
gevallen mensenwereld liefdevol in bevrĳding van de dood heeft voorzien door
middel van het loskoopoffer van zĳn Zoon, Jezus Christus. — Johannes 3:16.
De bĳbel is oorspronkelĳk geschreven in het Hebreeuws, het Aramees (een aan
het Hebreeuws verwante taal) en het Grieks. Omdat tegenwoordig betrekkelĳk
weinig mensen deze talen begrĳpen, is de noodzaak gerezen de Heilige Schrift
over te zetten in thans gesproken talen om haar levengevende boodschap voor
iedereen toegankelĳk te maken.
Deze Nederlandse vertaling van de bĳbel is gebaseerd op de in 1984 verschenen Engelse uitgave van de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift. Ze
bevat de 39 boeken van de Hebreeuws-Aramese Geschriften en de 27 boeken van
de christelĳke Griekse Geschriften. De New World Bible Translation Committee
besloot deze twee gedeelten van de Heilige Schrift aan te duiden met een naam
die gebaseerd is op de talen waarin ze oorspronkelĳk werden geschreven in
plaats van de gebruikelĳke termen „Oude Testament” en „Nieuwe Testament” te
´ ´
bezigen. De bĳbel is namelĳk in werkelĳkheid een boekwerk en geen enkel deel
ervan is uit de tĳd of „oud”. De erin opgetekende boodschap is vanaf het eerste
boek in het Hebreeuwse gedeelte tot het laatste boek in het Griekse gedeelte consequent. Om de lezer bĳ zĳn studie van de hele bĳbel te helpen, bevat deze uitgave meer dan 125.000 verwĳsteksten (kruisverwĳzingen). Ook is er een uitgebreid appendix en een index van bĳbelwoorden in opgenomen.
Aangezien in de bĳbel de heilige wil van de Soevereine Heer van het universum
wordt uiteengezet, zouden we hem zeer onteren, ja, het zou een belediging voor
zĳn majesteit en autoriteit zĳn, als zĳn unieke goddelĳke naam, die in de Hebreeuwse tekst bĳna 7000 maal duidelĳk voorkomt, werd weggelaten of verdoezeld. Het voornaamste kenmerk van deze vertaling is dan ook dat de goddelĳke
naam weer op zĳn rechtmatige plaats in de bĳbeltekst is gezet. In de Hebreeuwse Geschriften is dit 6973 maal en in de christelĳke Griekse Geschriften 237 maal
gebeurd, waarbĳ de algemeen aanvaarde Nederlandse vorm „Jehovah” is gebruikt.
Zie voor een studie van dit onderwerp het Appendix van deze uitgave.
De vertalers van dit werk, die de Goddelĳke Auteur van de Heilige Geschriften liefhebben, voelen zich er vooral tegenover hem verantwoordelĳk voor zĳn
gedachten en verklaringen zo nauwkeurig mogelĳk over te brengen. Ze voelen
zich ook verantwoordelĳk tegenover de serieuze lezers die voor hun eeuwige red¨
ding aangewezen zĳn op een vertaling van het geınspireerde Woord van de Allerhoogste God. Het is onze oprechte hoop dat de lezer met behulp van deze vertaling de weg zal vinden tot eindeloos leven in de door de Almachtige tot stand
gebrachte nieuwe wereld van rechtvaardigheid. — Jesaja 65:17; 2 Petrus 3:13.

— De uitgevers
De eerste Nederlandse uitgave verscheen in 1963 en bevatte slechts de 27 boeken van de christelĳke Griekse Geschriften. Een complete uitgave in het Nederlands met een herziening van de Griekse Geschriften werd in 1969 gepubliceerd.
Deze werd in 1986 herzien. Vervolgens verscheen in 1990 de herziene editie gebaseerd op de hierboven genoemde Engelse uitgave van 1984, waarna in 1992 een
herziene uitgave volgde. De nu gereedgekomen uitgave 2006 bevat de tekst van
de in 2004 uitgegeven editie met studieverwĳzingen.
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GENESIS
In [het] begina schiep b Godc
de hemel en de aarde.d
2 De aarde nu bleek vormloos
en woest te zĳn en er lag duisternis op het oppervlak van [de]
waterdiepte; e en Gods werkzame kracht bewoog zich heen en
weer f over de oppervlakte van de
wateren.g
3 Nu zeih God: „Er kome licht.”
Toen kwam er licht.i 4 Daarna
zag God dat het licht goed was,
en God bracht een scheiding teweeg tussen het licht en de duisternis.j 5 En God noemde het
licht voortaan Dag,k maar de
duisternis noemde hĳ Nacht.l En
het werd avond en het werd morgen: een eerste dag.
6 Verder zei God: „Er kome
een uitspanselm tussen de wateren en er kome scheiding tussen de wateren en de wateren.”n
7 Toen ging God ertoe over het
uitspansel te maken en scheiding
te maken tussen de wateren die
onder het uitspansel zouden zĳn
en de wateren die boven het uitspanselo zouden zĳn. En het werd
zo. 8 En God noemde het uitspansel voortaan Hemel.p En het
werd avond en het werd morgen:
een tweede dag.
9 Verder zei God: „Dat de wa´ ´
teren onder de hemel in e en
plaats verzameld worden en het
droge land te voorschĳn kome.”q
En het werd zo. 10 En God
noemde het droge land voortaan Aarde,r maar de verzameling
¨
der wateren noemde hĳ Zeeen.s
Voorts zag God dat [het] goed
[was].t 11 Verder zei God: „De
aarde late gras uitspruiten, zaaddragende plantengroei,u vruchtbomen die vrucht opleveren naar
hun soort,v waarvan het zaad
erin is,w op de aarde.” En het
werd zo. 12 En de aarde ging
gras voortbrengen, plantengroei
die zaad droeg naar zĳn soortx
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7

en bomen die vrucht opleverden,
waarvan het zaad erin is naar
haar soort.a Toen zag God dat
[het] goed [was]. 13 En het
werd avond en het werd morgen:
een derde dag.
14 Verder zei God: „Dat er [hemel] lichten komen aan het uitspansel van de hemel om scheiding te maken tussen de dag en
de nacht; b en ze moeten dienen
tot tekenen en voor [het vaststellen van] tĳdperken en dagen en
jaren.c 15 En ze moeten dienen
tot [hemel] lichten aan het uitspansel van de hemel om op de
aarde te schĳnen.”d En het werd
zo. 16 En God ging ertoe over
de twee grote [hemel] lichten te
maken, het grootste [hemel] licht
om te heersen over de dag en het
kleinste [hemel] licht om te heersen over de nacht, en ook de sterren.e 17 Aldus plaatste God ze
aan het uitspansel van de hemel om op de aarde te schĳnen,f
18 en om overdag en ’s nachts te
heersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis.g Toen zag God dat [het]
goed [was].h 19 En het werd
avond en het werd morgen: een
vierde dag.
20 Verder zei God: „Dat de wateren een gewemel van levende
zieleni voortbrengen en dat vliegende schepselen over de aarde vliegen langs het vlak van
het uitspansel van de hemel.”j
21 En God ging ertoe over de
grote zeemonsters k te scheppen
en elke levende ziel die zich beweegt,l waarvan de wateren gingen wemelen naar hun soort, en
elk gevleugeld vliegend schepsel
naar zĳn soort.m Toen zag God
dat [het] goed [was]. 22 Daarop zegende God ze en zei: „Weest
vruchtbaar en wordt tot vele
j Ge 2:19; Ge 9:10; De 4:17; Job 12:7; k Job 7:12;
Ps 148:7; l Le 11:46; m Ge 7:14; Le 11:14; De
14:13; 1Kor 15:39.

GENESIS 1:23–2:11

Mens geschapen; een levende ziel. Eden

en vult de wateren in de zeebekkens,a en laat de vliegende
schepselen tot vele worden op de
aarde.” 23 En het werd avond
en het werd morgen: een vĳfde
dag.
24 Verder zei God: „Laat de
aarde b levende zielen voortbrengen naar hun soort: huisdierenc
en zich bewegendd gedierte en
wild gedierte e der aarde naar
hun soort.” En het werd zo.
25 En God ging ertoe over het
wild gedierte der aarde te maken
naar zĳn soort en de huisdieren
naar hun soort en al het zich bewegende gedierte van de aardbodem naar zĳn soort.f Toen zag
God dat [het] goed [was].
26 Verder zei God: „Laten wĳg
de mens maken naar ons beeld,h
overeenkomstig onze gelĳkenis,i
en laten zĳ de vissen der zee en
de vliegende schepselen van de
hemel en de huisdieren en de gehele aarde en al het zich bewegende gedierte dat zich op de
aarde beweegt, in onderworpenheid hebben.”j 27 En God ging
ertoe over de mens te scheppen naar zĳn beeld, naar Gods
beeld schiep hĳ hem; k als man
en als vrouw schiep hĳ hen. l
28 Voorts zegende m God hen en
God zei tot hen: „Weest vruchtbaar n en wordt tot velen en vult
de aarde en onderwerpto haar, en
hebt de vissen der zee en de vliegende schepselen van de hemel
en elk levend schepsel dat zich
op de aarde beweegt, in onderworpenheid.”p
29 Verder zei God: „Ziet, ik
heb U alle zaaddragende plantengroei die op de oppervlakte van
de gehele aarde is, en elke boom
waar zaaddragende boomvrucht
aan zit, gegeven.q U diene het tot
voedsel.r 30 En aan al het wild
gedierte der aarde en aan elk
vliegend schepsel van de hemel
en aan alles wat zich op de aarde
beweegt, waarin leven als een
ziel is, heb ik alle groene plantengroei tot voedsel gegeven.”s En
het werd zo.

HFDST. 1
a Ne 9:6
Ps 104:25
b Pr 3:20
c De 28:11
Opb 10:6
d Ge 6:7
e Ps 104:11
Mr 1:13
f Ge 7:14
Ps 148:10
g Ge 11:7
Sp 8:30
Jo 1:3
Kol 1:16
h Ge 9:6
1Kor 11:7
Kol 3:10
i Ge 5:1
Han 17:29
Jak 3:9
j Ge 9:2
k Ps 139:14
l Mr 10:6
1Kor 11:9
m Ps 107:38
n Ge 9:1
Le 26:9
o Ge 2:15
p Ps 8:6
Jes 11:9
Jak 3:7
q Job 36:31
Ps 145:16
r Ge 9:3
Ps 104:14
Han 14:17
s Ps 136:25
Ps 147:9
Mt 6:26

2e kolom
a De 32:4
Ps 104:24
1Ti 4:4

HFDST. 2
b Ne 9:6
Ps 146:6
Jes 42:5
Za 12:1
Han 4:24
c Ex 31:17
Heb 4:4
d Ex 20:11
e Jes 45:18
f Mt 5:45
g Job 36:27
h Ps 135:7
i Ge 3:19
Ps 103:14
Pr 3:20
1Kor 15:47
j Job 33:6
Jes 64:8
k Ge 7:22
Job 27:3
Job 33:4
Jes 42:5
Han 17:25
l Ez 18:4
1Kor 15:45
1Pe 3:20
m Ge 2:15
Ge 3:23
Jes 51:3
Ez 28:13
n Ge 1:26
Ps 139:14
Ro 9:20
o Ge 3:24
p Ge 2:17
Ge 3:22

8

31 Daarna zag God alles wat
hĳ gemaakt had en zie! [het was]
zeer goed.a En het werd avond en
het werd morgen: een zesde dag.
Zo kwamen de hemel en de
aarde en hun gehele leger tot
2
2 En tegen de zevoltooiing.
b

vende dag kwam God tot de voltooiing van zĳn werk dat hĳ gemaakt had, en hĳ ging ertoe over
op de zevende dag te rusten van
al zĳn werk dat hĳ gemaakt had.c
3 Voorts zegende God de zevende dag en hĳ heiligde die, omdat
hĳ daarop is blĳven rusten van
al zĳn werk, dat God geschapen
heeft om [het] te maken.d
4 Dit is [de] geschiedenis van
de hemel en de aarde ten tĳde
dat ze werden geschapen, op de
dag waarop Jehovah God aarde
en hemel maakte.e
5 Nu was er nog geen enkele
struik van het veld op de aarde te
vinden en er ontsproot nog geen
plantengroei van het veld, want
Jehovah God had het niet laten
regenenf op de aarde en er was
geen mens om de aardbodem te
bebouwen. 6 Maar een nevelg
steeg gewoonlĳk op uit de aarde
en drenkte de gehele oppervlakte van de aardbodem.h
7 En Jehovah God ging ertoe
over de mens te vormen uit stof i
van de aardbodemj en in zĳn
neusgaten de levensademk te
blazen, en de mens werd een levende ziel.l 8 Voorts plantte Jem
hovah God een tuin in Eden,
_
tegen het oosten, en daar plaatste hĳ de mens die hĳ gevormd
had.n 9 Zo liet Jehovah God uit
de aardbodem allerlei geboomte
ontspruiten, begeerlĳk voor het
gezicht en goed tot voedsel, en
ook de boom des levens o in het
midden van de tuin en de boom
der kennis van goed en kwaad.p
10 Nu was er een rivier die van
Eden
uitging om de tuin van wa_
ter te voorzien, en vandaar splitste ze zich voorts en werd als
het ware tot vier hoofd[takken].
11 De naam van de eerste is
P _ison; deze omstroomt het ge-

9

Vrouw geschapen. Eerste leugen. Begin van zonde

hele land Hav _ila,a waar goud is.
12 En het goud van dat land is
goed.b Daar is ook het bdelliumhars c en de onyxsteen.d 13 En
de naam van de tweede rivier is
G _ihon; deze omstroomt het gehele
land Kusch. 14 En de naam van
e deze
de derde rivier is Hiddekel;
_
¨ f
loopt ten oosten van Assyri
_ e. En
g
de vierde rivier is de E_ ufraat.
_
15 Jehovah God nam nu de
mens en plaatste hem in de tuin
h om die te bebouwen en
van Eden
_
er zorg voor te dragen.i 16 En
Jehovah God legde de mens ook
het volgende gebod op: „Van elke
boom van de tuin moogt gĳ tot
verzadiging eten.j 17 Maar wat
de boom der kennis van goed en
kwaad betreft, gĳ moogt daarvan niet eten, want op de dag
dat gĳ daarvan eet, zult gĳ beslist
sterven.”k
18 Verder zei Jehovah God:
„Het is niet goed dat de mens alleen blĳft. Ik zal een hulp voor
hem maken, als zĳn tegenhanger.”l 19 Nu vormde Jehovah
God uit de aardbodem al het wild
gedierte van het veld en elk vliegend schepsel van de hemel, en
vervolgens bracht hĳ ze tot de
mens om te zien hoe hĳ elk daarvan zou noemen; en zoals de mens
die dan noemde, elke levende
ziel,m dat was zĳn naam.n 20 De
mens gaf dus namen aan alle
huisdieren en aan de vliegende
schepselen van de hemel en aan
al het wild gedierte van het veld,
doch voor de mens werd geen
hulp gevonden als zĳn tegenhanger. 21 Daarom deed Jehovah
God een diepe slaap o op de mens
vallen, en terwĳl hĳ sliep, nam hĳ
een van zĳn ribben en sloot toen
het vlees over die plaats toe.
22 Daarna bouwde Jehovah God
de rib die hĳ uit de mens had genomen tot een vrouw en bracht
haar tot de mens.p
23 Toen zei de mens:
„Dit is eindelĳk been van mĳn
gebeente
En vlees van mĳn vlees.q
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GENESIS 2:12–3:8

Deze zal Mannin worden genoemd,
Omdat deze uit de man
werd genomen.”a
24 Daarom zal een man zĳn vader en zĳn moeder verlatenb en
hĳ moet zich hechten ´ aan
zĳn
´
vrouw en zĳ moeten een vlees
worden.c 25 En zĳ bleven beiden naakt,d de mens en zĳn
vrouw, en toch schaamdene zĳ
zich niet.
f

De slang nu bleek het omzichtigste te zĳn van al het
3
wild gedierte van het veld dat Jeg

hovah God gemaakt had.h Ze zei
dan tot de vrouw: i „Is het werkelĳk zo dat God heeft gezegd dat
GIJ niet van elke boom van de
tuin moogt eten?”j 2 Hierop zei
de vrouw tot de slang: „Van de
vrucht der bomen van de tuin
mogen wĳ eten.k 3 Maar wat
[het eten] van de vrucht van de
boom die in het midden van de
tuinl staat betreft, God heeft gezegd: ’GIJ moogt daarvan niet
eten, neen, GIJ moogt ze niet aanraken, opdat GIJ niet sterft.’ ”m
4 Hierop zei de slang tot de
vrouw: „GIJ zult volstrekt niet
sterven.n 5 Want God weet dat
nog op de dag dat GIJ ervan eet,
UW ogen stellig geopend zullen
worden en GIJ stellig als God zult
zĳn, KENNEND goed en kwaad.”o
6 Dientengevolge zag de vrouw
dat de boom goed was tot voedsel en dat hĳ iets was waarnaar
het verlangen der ogen uitging, ja,
de boom was begeerlĳk om naar
te kĳken.p Zĳ nam dan van zĳn
vrucht en ging ervan eten. Daarna
gaf zĳ er ook van aan haar man,
toen deze bĳ haar was, en hĳ ging
ervan eten.q 7 Toen werden de
ogen van hen beiden geopend en
zĳ gingen beseffen dat zĳ naaktr
waren. Zĳ naaiden daarom vĳgenbladeren aan elkaar en maakten
zich lendebedekkingen.s
8 Later hoorden zĳ de stem
van Jehovah God, die omstreeks
r Job 1:21; s Ge 3:21.

GENESIS 3:9–4:4

¨
Zaad voorzegd. Uit Eden verdreven. Kaın. Offers

het winderige gedeelte van de
dag in de tuin wandelde,a waarop
de mens en zĳn vrouw zich voor
het aangezicht van Jehovah God
tussen de bomen van de tuin gingen verbergen.b 9 En Jehovah
God bleef de mens toeroepen en
tot hem zeggen: „Waar zĳt gĳ?”c
10 Ten slotte zei hĳ: „Uw stem
hoorde ik in de tuin, maar ik
was bevreesd omdat ik naakt
was en daarom verborg ik mĳ.”d
11 Daarop zei hĳ: „Wie heeft
u verteld dat gĳ naakte waart?
Hebt gĳ soms van de boom gegeten waarvan ik u geboden heb
niet te eten?”f 12 Vervolgens
zei de mens: „De vrouw die gĳ
hebt gegeven om bĳ mĳ te zĳn,
zĳ heeft mĳ [van de vrucht] van
de boom gegeven en dus heb
ik gegeten.”g 13 Daarop zei Jehovah God tot de vrouw: „Wat
hebt gĳ nu gedaan?” Waarop de
vrouw antwoordde: „De slang
— die heeft mĳ bedrogen en dus
heb ik gegeten.”h
14 Nu zei Jehovah God tot de
slang: i „Omdat gĳ dit hebt gedaan, zĳt gĳ de vervloekte onder alle huisdieren en onder al
het wild gedierte van het veld.
Op uw buik zult gĳ gaan en stof
zult gĳ eten al de dagen van
uw leven.j 15 En ikk zal vĳandschap l stellen tussen um en de
vrouwn en tussen uw zaado en
haar zaad.p Hĳq zal ur in de kop
vermorzelens en gĳt zult hemu in
de hiel vermorzelen.”v
16 Tot de vrouw zei hĳ: „Ik zal
de smart van uw zwangerschap w
zeer ¨ doen toenemen; met barensweeen zult gĳ kinderen voortbrengen,x en uw sterke begeerte
zal naar uw man uitgaan, en hĳ
zal over u heersen.”y
17 En tot Adam
zei hĳ: „Om_
dat gĳ naar de stem van uw
vrouw hebt geluisterd en van de
boom zĳt gaan eten waaromtrent
ik u geboden had: z ’Gĳ moogt
daarvan niet eten’, is de aardbodem om uwentwil vervloekt.a
Met smart zult gĳ de opbrengst
ervan eten al de dagen van uw
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leven.a 18 En doorns en distels zal hĳ u voortbrengen,b en
gĳ moet de plantengroei van het
veld eten. 19 In het zweet van
uw aangezicht zult gĳ brood eten,
totdat gĳ tot de aardbodem terugkeert, want daaruit werdt gĳ genomen.c Want stof zĳt gĳ en tot
stof zult gĳ terugkeren.”d
20 Hierna gaf Adam
zĳn vrouw
_
e omdat zĳ de moede naam Eva,
_
der moest worden van een ieder
die leeft.f 21 En Jehovah God
ging ertoe over voor Adam
en
_
voor zĳn vrouw lange kleren van
vel te maken en hen te kleden.g
22 Verder zei Jehovah God: „Zie,
de mens is als een van ons geworden wat het kennen van goed en
kwaad betreft,h en nu, opdat hĳ
niet zĳn hand uitsteekt en werkelĳk ook [van de vrucht] van
de boom des levens i neemt en eet
en leeft tot onbepaalde tĳd —”
23 Daarop zette Jehovah God
j om de
hem uit de tuin van Eden
_
aardbodem te bebouwen, waaruit
hĳ genomen was.k 24 En aldus
dreef hĳ de mens uit en plaatste aan de oostzĳde van de tuin
l de cherubs m en het
van Eden
_
vlammende lemmer van een zich
voortdurend wentelend zwaard,
om de weg naar de boom des levens te bewaken.
Adam
nu had gemeenschap
_
met Eva,
zĳn vrouw, en zĳ
4
_
werd zwanger. Mettertĳd baarn

¨
de zĳ Ka_ ıno en zei: „Ik heb met
de hulp van Jehovah een man
voortgebracht.”p 2 Later baarde zĳ wederom, [namelĳk] zĳn
q
broer Abel.
_
r
En Abel
_
¨ werd schaapherder,s
maar Ka_ ın werd landbouwer.
3 Nu geschiedde het na verloop
¨
van enige tĳd dat K a_ ın wat
vruchten van de aardbodemt als
een offergave aan Jehovahu ging
brengen. 4 Doch wat Abel
be_
treft, ook hĳ bracht enkele eerv
stelingen van zĳn kleinvee, ja,
hun vette stukken.w Terwĳl Jehovah nu goedgunstig op Abel
en
_
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¨
Abel vermoord. Kaıns nageslacht

zĳn offergave neerzag,a 5 zag
hĳ in het geheel niet goedgun¨
stig op Ka_ ın en op diens offergave
¨
neer.b Toen ontstak Ka_ ın in grote toornc en zĳn gelaat betrok.
¨
6 Hierop zei Jehovah tot Ka_ ın:
„Waarom zĳt gĳ in toorn ontstoken en waarom is uw gelaat
betrokken? 7 Indien gĳ u tot
goeddoen keert, zal er dan geen
verheffing zĳn? d Maar indien gĳ
u niet tot goeddoen keert, ligt
de zonde aan de ingang op de
loer, en haar sterke begeerte gaat
naar u uit; e en zult gĳ, van uw
zĳde, ze overmeesteren?”f
¨
8 Daarna zei K a_ ın tot zĳn
broer Abel:
[„Laten wĳ het veld
_
ingaan.”] Het geschiedde dan
toen zĳ op het veld waren, dat
¨
Ka_ ın voorts zĳn broer Abel
aan_
viel en hem doodde.g 9 Nader¨
hand zei Jehovah tot Ka_ ın: „Waar
h en hĳ zei:
is uw broer Abel?”,
_
„Ik weet het niet. Ben ik mĳns
broeders hoeder?”i 10 Hierop
zei hĳ: „Wat hebt gĳ gedaan?
Luister! Het bloed van uw broer
roept luid tot mĳ van de aardbodem.j 11 En nu zĳt gĳ vervloekt [en] verbannen van de
aardbodem,k die zĳn mond heeft
geopend om het bloed van uw
broer uit uw handl te ontvangen.
12 Wanneer gĳ de aardbodem bebouwt, zal hĳ u zĳn kracht niet
teruggeven.m Een zwerveling en
een vluchteling zult gĳ worden
op de aarde.”n 13 Hierop zei
¨
Ka_ ın tot Jehovah: „Mĳn straf
voor [mĳn] dwaling is te groot
om te dragen. 14 Zie, gĳ verdrĳft mĳ heden feitelĳk van de
oppervlakte van de aardbodem,
en ik zal voor uw aangezicht
verborgen zĳn; o en ik moet een
zwerveling p en vluchteling worden op de aarde, en het is wel
zeker dat een ieder die mĳ vindt,
mĳ zal doden.”q 15 Hierop zei
Jehovah tot hem: „Om die reden
¨
moet een ieder die Ka_ ın doodt,
zevenvoudig wraak ondergaan.”r
¨
Jehovah dan stelde voor Ka_ ın
een teken in, opdat verhinderd
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GENESIS 4:5-25

werd dat iemand die hem vond,
hem zou [dood]slaan.a 16 Daar¨
op ging Ka_ ın weg van het aangezicht van Jehovahb en vestigde
zich in het land der Vluchtelingschap, ten oosten van Eden.
_
¨
17 Naderhand had K a_ ın gemeenschap met zĳn vrouwc en zĳ
werd zwanger en baarde Henoch.
_
Daarna ging hĳ een stad bouwen
en noemde de naam van de stad
naar de naam van zĳn zoon He_
noch.d 18 Later werd aan He_
noch Irad
geboren. En Irad
werd
_
_
¨
de vader van Mehuja
el,
en
Meh
u_
_
¨
jael werd de vader van Methu_
¨
¨
sael, en Methusa
_ el werd de vader
van Lamech.
_
19 En Lamech
nam zich voorts
_
twee vrouwen. De naam van de
eerste was Ada
en de naam van
_
de tweede was Z _illa. 20 Mettertĳd baarde Ada
Jabal.
Hĳ bleek
_
_
de stamvader te zĳn van hen die
e en vee hebben.f
in tenten wonen
21 En de naam van zĳn broer
was Jubal.
Hĳ bleek de stamvader
_
te zĳn van allen die de harp g en
de schalmeih hanteren. 22 Wat
Z _illa betreft, ook zĳ baarde, en
¨
wel Tubal-K
a_ ın, de smeder van
_
allerlei gereedschap van koper en
ĳzer.i En de zuster
van Tubal_
¨
¨
Ka_ ın was Na_ ama. 23 Dientengevolge stelde Lamech
deze woor_
den op voor zĳn vrouwen Ada
en
_
Z _illa:
„Hoort mĳn stem, gĳ vrouwen
van Lamech;
_
Leent het oor aan wat ik
zeg:
Een man heb ik gedood om
het verwonden van mĳ,
Ja, een jonge man om een
slag mĳ toegebracht.
¨
24 Indien Ka_ ın zevenvoudig gewroken dient te worden,j
Dan Lamech
zevenenzeven_
tigvoudig.”
25 Voorts had Adam
wederom
_
gemeenschap met zĳn vrouw,
waarop zĳ een zoon baarde en
hem de naam Sethk gaf, want, zo
zei zĳ: „God heeft een ander zaad
gesteld in de plaats van Abel,
_

GENESIS 4:26–5:29

Adams zonen en dochters. Henoch weggenomen

¨
omdat Ka_ ın hem heeft gedood.”a
26 En ook aan Seth werd een
zoon geboren, en hĳ gaf hem verb In die
volgens de naam Enos.
_
tĳd werd er een begin mee gemaakt de naam van Jehovah aan
te roepen.c
Dit is het boek van Adams
ge_
schiedenis. Op de dag waar5
op God Adam
schiep, maakte
_
hĳ hem naar de gelĳkenis van
God.d 2 Als man en als vrouw
schiep hĳ hen.e Daarna zegende
hĳ hen en gaf hun de naam Mens f
op de dag waarop zĳ geschapen
werden.g
3 En Adam
leefde voorts hon_
derd dertig jaar. Toen werd hĳ
de vader van een zoon naar zĳn
gelĳkenis, naar zĳn beeld, en hĳ
gaf hem de naam Seth.h 4 En
de dagen van Adam
nadat hĳ de
_
vader van Seth was geworden,
werden achthonderd jaar. Intussen werd hĳ de vader van zonen
en dochters.i 5 Zo bedroegen al
de dagen van Adam
die hĳ leefde,
_
negenhonderd dertig jaar en hĳ
stierf.j
6 En Seth leefde voorts honderd vĳf jaar. Toen werd hĳ de vak
der van Enos.
7 En nadat Seth
_
de vader van Enos
was geworden,
_
leefde hĳ nog achthonderd zeven jaar. Intussen werd hĳ de
vader van zonen en dochters.
8 Zo bedroegen al de dagen van
Seth negenhonderd twaalf jaar
en hĳ stierf.
9 En Enos
leefde voorts negen_
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
l
10 En nadat Enos
van Kenan.
_
_
de vader van Kenan
was gewor_
den, leefde hĳ nog achthonderd
vĳftien jaar. Intussen werd hĳ
de vader van zonen en dochters.
11 Zo bedroegen al de dagen van
Enos
negenhonderd vĳf jaar en
_
hĳ stierf.
12 En Kenan
leefde voorts ze_
ventig jaar. Toen werd hĳ de
m
13 En
vader van Mahalalel.
_
nadat Kenan
de vader van Ma_
halalel
was geworden, leefde hĳ
_
nog achthonderd veertig jaar. Intussen werd hĳ de vader van zo-
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nen en dochters. 14 Zo bedroegen al de dagen van Kenan
_
negenhonderd tien jaar en hĳ
stierf.
15 En Mahalalel
leefde voorts
_
vĳfenzestig jaar. Toen werd hĳ
a
16 En nade vader van Jered.
_
dat Mahalalel
de vader van Je_
_
red was geworden, leefde hĳ nog
achthonderd dertig jaar. Intussen werd hĳ de vader van zonen
en dochters. 17 Zo bedroegen
al de dagen van Mahalalel
acht_
honderd vĳfennegentig jaar en
hĳ stierf.
18 En Jered
leefde voorts hon_ ¨
derd twee enzestig jaar. Toen
b
werd hĳ de vader van Henoch.
_
19 En nadat Jered
de vader van
_
Henoch
was geworden, leefde hĳ
_
nog achthonderd jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters. 20 Zo bedroegen al
de dagen van
Jered
negenhon_
¨
derd tweeenzestig jaar en hĳ
stierf.
21 En Henoch
leefde voorts
_
vĳfenzestig jaar. Toen werd hĳ de
c
22 En
vader van Methusalah.
_
nadat Henoch
de vader van Me_
thusalah
was geworden, wandel_
de hĳ nog driehonderd jaar met
de [ware] God. Intussen werd hĳ
de vader van zonen en dochters.
23 Zo bedroegen al de dagen van
Henoch
driehonderd vĳfenzestig
_
jaar. 24 En Henoch
bleef met
_
de [ware] Godd wandelen.e Toen
was hĳ niet meer, want God nam
hem weg.f
25 En Methusalah
leefde voorts
_
honderd zevenentachtig jaar.
Toen werd hĳ de vader van La_
mech.g 26 En nadat Methusalah
_
de vader van Lamech
was gewor_
den, leefde
¨ hĳ nog zevenhonderd tweeentachtig jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters. 27 Zo bedroegen al de
dagen van Methusalah
negenhon_
derd negenenzestig jaar en hĳ
stierf.
28 En L amech
leefde voorts
_ ¨
honderd tweeentachtig jaar. Toen
werd hĳ de vader van een zoon.
29 En hĳ gaf hem vervolgens de
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Nefilim. Mensheid slecht. Noachs ark

a
naam Noach
en zei: „Deze zal
_
ons troost schenken voor ons
werk en voor de smart van onze
handen ten gevolge van de aardbodem, die door Jehovah vervloekt is.”b 30 En nadat L a_
mech de vader van Noach
was
_
geworden, leefde hĳ nog vĳfhonderd vĳfennegentig jaar. Intussen werd hĳ de vader van zonen
en dochters. 31 Zo bedroegen
al de dagen van Lamech
zeven_
honderd zevenenzeventig jaar
en hĳ stierf.
32 En Noach
werd vĳfhonderd
_
jaar oud. Daarna werd Noach
de
_
vader van Sem,c Chamd en Ja_
e
feth.

Nu geschiedde het toen de
mensen talrĳk begonnen te
6
worden op de oppervlakte van
de aardbodem en er dochters
aan hen werden geboren,f 2 dat
de zonen van de [ware] Godg de
dochters der mensen gingen gadeslaanh [en bemerkten] dat zĳ
mooi waren; en zĳ gingen zich
vrouwen nemen, namelĳk allen
die zĳ verkozen. 3 Daarna zei
Jehovah: „Voorwaar, mĳn geesti
zal niet voor onbepaalde tĳd ten
aanzien van de mens werkzaam
zĳn,j omdat hĳ toch vlees k is. Bĳgevolg zullen zĳn dagen honderd
twintig jaar bedragen.”l
4 De Nefilim
bleken in die da_
gen op de aarde te zĳn, en ook
nog daarna, toen de zonen van de
[ware] God betrekkingen met de
dochters der mensen bleven hebben en dezen hun zonen baarden; dit waren de sterke mannen
die er oudtĳds waren, de mannen
van vermaardheid.
5 Dientengevolge zag Jehovah
dat de slechtheid van de mens
overvloedig was op de aarde en
dat elke neiging m van de gedachten van zĳn hart te allen tĳde
alleen maar slecht was.n 6 En
Jehovah gevoelde spĳto dat hĳ
mensen op de aarde gemaakt
had, en het krenkte hem in zĳn
hart.p 7 Daarom zei Jehovah:
„Ik zal de mensen, die ik heb
geschapen,q van de oppervlakte
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GENESIS 5:30–6:18

van de aardbodem wegvagen,
van mens tot huisdier, tot het
zich bewegende gedierte en tot
het vliegende schepsel van de hemel toe,a want waarlĳk, ik heb
er spĳt van dat ik hen heb gevond
maakt.”b 8 Maar Noach
_
gunst in de ogen van Jehovah.
9 Dit is de geschiedenis van
Noach.
_
Noach
was een rechtvaardig
_
man.c Hĳ betoonde zich onberispelĳk onder zĳn tĳdgenoten. Noach
_
wandelde met de [ware] God.d
10 Mettertĳd werd Noach
de va_
der van drie zonen: Sem, Cham
e
11 En de aarde werd
en Jafeth.
_
verdorven voor de ogen van de
f
[ware] God en de aarde werd met
geweldpleging g vervuld. 12 God
zag de aarde dus en zie! ze was verdorven,h want alle vlees had zĳn
weg op de aarde verdorven.i
13 Daarna zei God tot Noach:
_
„Het einde van alle vlees is voor
j ommĳn aangezicht gekomen,
dat door hun toedoen de aarde
vol van geweldpleging is; en zie,
ik verderf hen met de aarde.k
14 Maak voor u een ark van hout
van een harsachtige boom.l Gĳ
zult afdelingen in de ark maken,
en gĳ moet haar van binnen en
van buiten met teer m bedekken.
15 En zo zult gĳ haar maken:
driehonderd eln de lengte van de
ark, vĳftig el haar breedte en
dertig el haar hoogte. 16 Gĳ
zult een tsohar [dak of venster]
maken voor de ark, en gĳ zult
haar voltooien tot een el naar
boven, en de ingang van de ark
zult gĳ in haar zĳkant aanbrengen; o gĳ zult haar maken met een
beneden[verdieping], een tweede
[verdieping] en een derde [verdieping].
17 En wat mĳ betreft, zie, ik
breng de geweldige watervloedp
over de aarde om alle vlees waarin de levenskrachtq werkzaam is,
van onder de hemel te verderven. Alles wat op de aarde is,
zal de laatste adem uitblazen.r
18 En ik wil mĳn verbond met u

GENESIS 6:19–7:18

Ark voltooid, binnengegaan; vloed begint

oprichten; en gĳ moet in de ark
gaan, gĳ en uw zonen en uw
vrouw en de vrouwen van uw zonen met u.a 19 En van elk levend schepsel van alle soort van
vlees b zult gĳ er twee van elk
in de ark brengen om ze met
u in het leven te houden.c Mannetje en wĳfje zullen het zĳn.
20 Van de vliegende schepselen
naar hun soort en van de huisdieren naar hun soort,d van al het
zich bewegende gedierte van de
aardbodem naar zĳn soort, zullen
er twee van elk daar bĳ u naar
binnen gaan om ze in het leven
te houden.e 21 En wat u aangaat, neem u allerlei voedsel dat
gegeten wordt; f en gĳ moet het
bĳ u opzamelen, en het moet u
en hun tot voedsel dienen.”g
22 Toen deed Noach
naar alles
_
wat God hem geboden had. Juist
zo deed hĳ.h
Daarna zei Jehovah tot Noach:
_
„Ga in de ark, gĳ ´ en
uw ge´
i
hele huisgezin, want gıj zĳt, naar
ik heb gezien, rechtvaardig voor
mĳn aangezicht te midden van dit
geslacht.j 2 Van al het rein gedierte moet gĳ er telkens zeven
tot u nemen, het mannetje en
zĳn wĳfje; k en van al het gedierte
dat niet rein is, slechts twee, het
mannetje en zĳn wĳfje; 3 ook
van de vliegende schepselen van
de hemel telkens zeven, mannetje
en wĳfje,l om nageslacht in het leven te houden op de oppervlakte
van de gehele aarde.m 4 Want
over nog slechts zeven dagen laat
ik het veertig dagen en veertig
nachtenn regeneno op de aarde;
en ik wil al het bestaande dat ik
gemaakt heb, van de oppervlakte
van de aardbodem wegvagen.”p
5 Toen deed Noach
naar alles wat
_
Jehovah hem geboden had.
6 En Noach
was zeshonderd
_
jaar oud toen de geweldige watervloed over de aarde
kwam.q
´ ´
7 Noach
dan ging voor [het los_
breken van] de wateren van de
geweldige vloed naar binnen, en
zĳn zonen en zĳn vrouw en de
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vrouwen van zĳn zonen met
hem, de ark in.a 8 Van al het
rein gedierte en van al het gedierte dat niet rein is en van
de vliegende schepselen en alles
wat zich op de aardbodem beweegt,b 9 kwamen er telkens
twee tot Noach
in de ark, man_
netje en wĳfje, juist zoals God
Noach
geboden had. 10 En ze_
ven dagen later geschiedde het
dan ook dat de wateren van de
geweldige vloed over de aarde
kwamen.
11 In het zeshonderdste jaar
van Noachs
leven, in de tweede
_
maand, op de zeventiende dag
van de maand, op deze dag werden alle bronnen van de grote
waterdiepte opengebroken en
werden de sluizen van de hemel
geopend.c 12 En de stortregen
op de aarde hield veertig dagen
en veertig nachtend aan. 13 Op
diezelfde dag ging Noach
naar
_
binnen, en Sem en Cham en Ja_
feth, Noachs
zonen,e en de vrouw
_
van Noach
en de drie vrouwen
_
van zĳn zonen met hem, de ark
in; f 14 zĳ en al het wild gedierte naar zĳn soort,g en alle
huisdieren naar hun soort, en
al het zich bewegende gedierte
dat zich op de aarde beweegt,
naar zĳn soort,h en elk vliegend
schepsel naar zĳn soort,i elke
vogel, elk gevleugeld schepsel.j
15 En ze bleven tot Noach
in
_
de ark komen, twee aan twee,
van alle soort van vlees waarin
de levenskracht werkzaam was.k
16 En die naar binnen gingen,
mannetje en wĳfje van alle soort
van vlees, begaven zich naar binnen, juist zoals God hem geboden had. Daarna sloot Jehovah
de deur achter hem.l
17 En de geweldige vloed hield
veertig dagen aan op de aarde,
en de wateren bleven toenemen
en gingen de ark dragen, en
ze dreef hoog boven de aarde.
18 En de wateren kregen de
overhand en bleven zeer toenemen op de aarde, maar de ark
bleef op de oppervlakte van de
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Wateren bedekken bergen. Duif uitgezonden

waterena gaan. 19 En de wateren hadden zozeer de overhand
op de aarde dat alle hoge bergen die er onder de ganse hemel
waren, bedekt werden.b 20 Tot
vĳftien el erboven hadden de wateren de overhand en de bergen
werden bedekt.c
21 Alle vlees dan dat zich op
de aarde bewoog, blies de laatste adem uit,d van de vliegende schepselen en van de huisdieren en van het wild gedierte en
van al het gewemel dat op de aarde wemelde, benevens alle mensen.e 22 Alles waarin de adem
van de levenskracht werkzaam
was in zĳn neusgaten, namelĳk
alles wat op de droge grond was,
stierf.f 23 Zo vaagde hĳ al het
bestaande dat op de oppervlakte
van de aardbodem was weg, van
mens tot viervoetig gedierte, tot
het zich bewegende gedierte en
tot het vliegende schepsel van de
hemel toe, en ze werden van de
aarde weggevaagd; g en alleen
Noach
en zĳ die met hem in de
_
ark waren, bleven over.h 24 En
de wateren behielden honderd
vĳftig dagen de overhand op de
aarde.
Daarna dachti God aan Noach
_
en aan al het wild gedierte
en alle huisdieren die met hem in
de ark waren,j en God deed een
wind over de aarde gaan, en de
wateren gingen zakken.k 2 En
de bronnen van de waterdiepte l
en de sluizenm van de hemel werden toegesloten, en aldus werd
de stortregen uit de hemel tegengehouden. 3 Toen liepen de
wateren terug van de aarde, geleidelĳk teruglopend; en na verloop van honderd vĳftig dagen
ontbraken de wateren.n 4 En
in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand,
kwam de arko op de bergen van
p te rusten.
Ararat
5 En de wa_
teren bleven geleidelĳk zakken
tot de tiende maand. In de tiende maand, op de eerste van de
maand, verschenen de toppen
van de bergen.q
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GENESIS 7:19–8:17

6 Het geschiedde dan na verloop van veertig dagen, dat
Noach
ertoe overging het ven_
ster a van de ark dat hĳ gemaakt
had, te openen. 7 Daarna zond
hĳ een raaf b uit, en deze bleef
buiten vliegen, gaande en terugkerend, totdat de wateren van de
aarde waren opgedroogd.
8 Later zond hĳ een duif c van
zich weg om te zien of de wateren al afgenomen waren van de
oppervlakte van de aardbodem.
9 En de duif vond geen rustplaats
voor haar voetzool en keerde
daarom tot hem terug in de ark,
want de wateren waren nog op de
oppervlakte van heel de aarde.d
Daarop stak hĳ zĳn hand uit en
pakte ze beet en haalde ze bĳ
zich in de ark. 10 Toen wachtte
hĳ nog eens zeven dagen, en opnieuw zond hĳ de duif uit de
ark. 11 Naderhand kwam de
duif omstreeks de avondtĳd bĳ
hem en zie! er was een vers geplukt olĳfblade in haar snavel,
en aldus kwam Noach
te we_
ten dat de wateren afgenomen
f
waren van de aarde. 12 Voorts
wachtte hĳ nog eens zeven dagen. Toen zond hĳ de duif uit,
maar ze kwam niet meer bĳ hem
terug.g
13 In het zeshonderd eerste
jaar h nu, in de eerste maand, op
de eerste dag van de maand,
geschiedde het dat de wateren
van de aarde waren weggevloeid;
daarop verwĳderde Noach
de be_
dekking van de ark en keek,
en zie, de oppervlakte van de
aardbodem was drooggevallen.i
14 En in de tweede maand, op
de zevenentwintigste dag van de
maand, was de aarde helemaal
droog geworden.j
15 Nu sprak God tot Noach
en
_
zei: 16 „Ga uit de ark, gĳ en uw
vrouw en uw zonen en de vrouwen
van uw zonen met u.k 17 Breng
elk levend schepsel dat bĳ u is
van alle soort van vlees,l van de
vliegende schepselenm en van de
viervoetige dierenn en van al het
zich bewegende gedierte dat zich

GENESIS 8:18–9:16

Ark verlaten. Bloed heilig. Regenboogverbond

op de aarde beweegt,a met u naar
buiten, daar ze moeten wemelen
op de aarde en vruchtbaar moeten
zĳn en tot vele moeten worden op
de aarde.”b
18 Daarop ging Noach
naar
_
buiten, en ook zĳn zonenc en zĳn
vrouw en de vrouwen van zĳn
zonen met hem. 19 Elk levend
schepsel, al het zich bewegende
gedierte en elk vliegend schepsel, alles wat zich op de aarde beweegt, naar hun families gingen
ze uit de ark.d 20 Voorts bouwde Noach
een altaar e voor Jeho_
vah en nam enkele van alle reine
dierenf en van alle reine vliegende schepseleng en bracht brandoffers op het altaar.h 21 Toen
rook Jehovah een rustig stemmende geur,i en daarom zei Jehovah in zĳn hart: j „Nooit meer zal
ik wegens de mens kwaad over
de aardbodem afroepen,k want de
neiging l van ’s mensen hart is
slecht van zĳn jeugd af; m en nooit
meer zal ik al wat leeft een slag
toedienen, juist zoals ik heb gedaan.n 22 Want al de dagen dat
de aarde blĳft, zullen zaaiing en
oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht,
nimmer ophouden.”o
Vervolgens zegende God
Noach
en zĳn zonen en zei
9
_
tot hen: „Weest vruchtbaar en
wordt tot velen en vult de aarde.p
2 En een vrees voor U en een verschrikking voor U zal blĳven op
elk levend schepsel van de aarde
en op elk vliegend schepsel van
de hemel, op alles wat zich op
de aardbodem beweegt, en op
alle vissen van de zee. In UW
hand zĳn ze nu gegeven.q 3 Al
het zich bewegende gedierte dat
leeft, mag U tot voedsel dienen.r
Zoals in het geval van de groene plantengroei, geef ik dit alles werkelĳk aan U.s 4 Alleen
vlees met zĳn ziel t — zĳn
bloedu — moogt GIJ niet eten.v
5 En bovendien zal ik UW bloed
van UW zielen terugeisen. Van
de hand van elk levend schepsel
zal ik het terugeisen; en van de
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hand van de mens, van de hand
van een ieder die zĳn broeder
is, zal ik de ziel van de mens terugeisen.a 6 Al wie het bloed
van een mens vergiet, diens
eigen bloed zal door de mens
vergoten worden, b want naar
Gods beeld heeft hĳ de mens
gemaakt. 7 En wat U aangaat,
weest vruchtbaar en wordt tot
velen, doet de aarde van U wemelen en wordt tot velen daarop.”c
8 Verder zei God tot Noach
en
_
tot zĳn zonen met hem: 9 „En
ik voor mĳ, zie, ik richt mĳn
verbondd met ulieden op en met
UW nageslacht na U,e
10 en met
elke levende ziel die bĳ U is, van
het gevogelte, van de viervoetige
dieren en van alle levende schepselen der aarde met U, van al wat
uit de ark gegaan is tot elk levend schepsel van de aarde toe.f
11 Ja, ik richt waarlĳk mĳn verbond met U op: Nooit meer zal
alle vlees door wateren van een
geweldige vloed worden afgesneden, en nooit meer zal er een geweldige vloed komen om de aarde te verderven.”g
12 En God voegde eraan toe:
„Dit is het tekenh van het verbond dat ik geef tussen mĳ en U
en elke levende ziel die bĳ U is,
voor de geslachten tot onbepaalde tĳd. 13 Voorwaar, mĳn regenboog i plaats ik in de wolk, en
die moet dienen tot een teken
van het verbond tussen mĳ en de
aarde. 14 En het moet geschieden dat wanneer ik een wolk
over de aarde breng, de regenboog ook stellig in de wolk zal
verschĳnen. 15 En ik zal stellig aan mĳn verbond denken,j dat
tussen mĳ en U en elke levende ziel van alle vlees k bestaat; en
nooit meer zullen de wateren tot
een geweldige vloed worden om
alle vlees te verderven.l 16 En
de regenboog moet in de wolk
komen,m en ik zal hem stellig
zien om te denken aan het verbond tot onbepaalde tĳdn tussen
j Le 26:42; Jes 54:9; k 1Kor 15:39;
m Job 38:36; n Ps 105:8; Ps 111:5.

l Ge

8:21;

17

¨
Kanaan vervloekt. Nimrod in opstand

God en elke levende ziel onder
alle vlees dat op de aarde is.”a
17 En God zei wederom tot
Noach:
„Dit is het teken van het
_
verbond dat ik heb opgericht tussen mĳ en alle vlees dat op de
aarde is.”b
18 En Noachs
zonen,c die uit
_
de ark kwamen, waren Sem en
Cham en Jafeth.
Later
was Cham
_
¨
de vader van Kana
an.d 19 Deze
_
drie waren Noachs
zonen, en uit
_
dezen heeft de gehele bevolking
van de aarde zich verspreid.e
20 Nu begon Noach
als land_
manf en ging een wĳngaard plang
ten. 21 Voorts dronk hĳ van de
wĳn en raakte bedwelmd,h waarop hĳ zich midden in zĳn tent
i
ontblootte. 22 Later
¨ zag Cham,
de vader van Kana
an, de naakt_
heid van zĳn vader j en ging het
aan zĳn twee broers buiten vernamen
tellen.k 23 Sem en Jafeth
_
toen een mantell en legden die
over hun beider schouders en liepen achterwaarts naar binnen. Aldus bedekten zĳ de naaktheid
van hun vader, terwĳl hun gezicht afgewend was, en zĳ zagen
de naaktheid van hun vader niet.m
24 Ten slotte ontwaakte Noach
_
uit zĳn wĳn[roes] en hĳ kwam
te weten wat zĳn jongste zoon
hem had aangedaan. 25 Hierop
zei hĳ:
¨
„Vervloekt zĳ Kana
an.n
_
Hĳ worde de minste slaaf van
zĳn broeders.”o
26 En hĳ voegde eraan toe:
„Gezegend zĳ Jehovah,p Sems
God,
¨
En Kana
an worde hem tot
_
slaaf.q
27 Moge God overvloedig ruimte
schenken aan Jafeth,
_
En moge hĳ verblĳven in de
tenten
van Sem.r
¨
Kana
an worde ook hem tot
_
slaaf.”
28 En Noach
leefde na de ge_
weldige vloed nog driehonderd
vĳftig jaar.s 29 Zo bedroegen
al de dagen van Noach
negenhon_
derd vĳftig jaar en hĳ stierf.t
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GENESIS 9:17–10:14

En dit is de geschiedenis
van Noachs
zonen: a Sem,
_
Cham en Jafeth.
_
Nu werden hun zonen geboren
na de geweldige vloed.b 2 De
c
zonen van Jafeth
waren Gomer
_
_
d en Madaie en Javanf
en Magog
_
_
_
g
h
en Tubal
en Mesech
en T _iras.i
_
_
3 En de zonen van Gomer
wa_
j en R
ren Askenaz
_ifathk en To_
l
garma.
_
4 En de zonen van Javan
wa_
n
K _ittimo en
ren El _isam en Tarsis,
_
p
Dodanim.
_
5 Uit dezen heeft de bevolking
¨
van de eilanden der natien zich
in hun landen verspreid, elk naar
zĳn taal, naar hun families, vol¨
gens hun natien.
6 En de zonen van Cham wa¨
ren Kuschq en Mizra_ ımr en Puts
¨
en Kana
an.t
_
7 En de zonen van Kusch wau en Hav
en
ren Seba
_ila en Sabta
_
¨ _ v
Raema
en Sabtecha.
_
_
¨
En de zonen van Raema
wa_
w
ren Scheba
en Dedan.
_
_
8 En Kusch werd de vader
x Hĳ maakte er
van N _imrod.
een begin mee een geweldige
te worden op de aarde. 9 Hĳ
deed zich kennen als een geweldig jager gekant tegen Jehovah.
Daarom zegt men wel: „Zoals
N _imrod, een geweldig jager gekant tegen Jehovah.”y 10 En
het begin van zĳn koninkrĳk
z
a
en Erech
en Akwerd Babel
_
_
_
kad en Kalne,
in het land S _i_
near.b 11 Van dat land trok
¨c
hĳ naar Assyri
_ e en´ ondernam
de bouw van N _ineved en Reho_
both-Ir en Kalah
12 en Resen
_ ´
_
tussen N _ineve en Kalah;
dit is
_
de grote stad.
¨
13 En Mizra_ ıme werd de vaf
der van Ludim
en Anamim
en
_
_
g
14 en
Lehabim
en Naftuhim
_
_
h en Kasluhimi (uit
Pathrusim
_
_
wie de Filistĳnenj zĳn voortgek
komen) en Kaftorim.
_

10

b Da 1:2; c Mi 5:6; d Jon 3:3; Mt 12:41; e 1Kr 1:8;
f Jer 46:9; g 1Kr 1:11; h Ez 29:14; i 1Kr 1:12; j Joz
13:3; Jer 47:4; k De 2:23.

GENESIS 10:15–11:11

Toren van Babel; spraakverwarring

¨
15 En Kana
an werd de vader
_
van S _idon,a zĳn eerstgeborene,
en Hethb 16 en de Jebusietc
en de Amorietd en de Girgasiet
17 en de Heviete en de Arkiet
en de Siniet 18 en de Arvadietf en de Zemariet en de Hade
mathiet; g en later werden
¨
families van de Kanaaniet verstrooid. ¨ 19 De grens dan van
de Kanaaniet strekte zich uit
h
nabĳ
van S _idon tot aan Gerar,
_
i tot aan Sodom en GomorGaza,
_
_
_
¨
k en Zeboım,l
nabĳ
raj en Adma
_
_
Lasa.
20 Dit waren de zonen
_
van Cham naar hun families,
naar hun talen, in
¨ hun landen,
volgens hun natien.
21 En ook aan Sem, de voorm
vader van alle zonen van Heber,
_
de broer van Jafeth,
de oudste,
_
werd nakroost geboren. 22 De
n
en
zonen van Sem waren Elam
_
o
p
Assur
en Arp achsad
en Lud
_
_
en Aram.
_
23 En de zonen van Aram
wa_
ren Uz en Hul en Gether
en
_
q
Mas.
24 En Arpachsad
werd de va_
r en Selah werd de
der van Selah,
_
_
vader van Heber.
_
25 En aan Heber
werden
_
twee zonen geboren. De naam
s omdat
van de een was Peleg,
_
in zĳn dagen de aarde verdeeld
werd; t en de naam van zĳn
u
broer was Joktan.
_
26 En Joktan
werd de vader
_
van Almodad
en Selef
en Ha_
_
v
27 en
zarmaveth
en Jerah
_
_
Hadoram
en Uzal
en D¨ _iklaw
_
_
28 en Obal
en Ab _imael en
_
y en HaScheba
_ x 29 en Ofir
_
a al dezen wav _ilaz en Jobab;
_
ren de zonen van Joktan.
_
30 Hun woonplaats dan strekte
zich uit van Mesa
tot aan Sefar,
_
_
het bergland van het Oosten.
31 Dit waren de zonen van
Sem naar hun families, naar hun
talen, in hun landen, naar hun
¨
natien.b
32 Dit waren de families van
de zonen van Noach
naar hun
_
familieafstamming, volgens hun
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¨
natien,
en uit dezen hebben de
¨
natien zich na de geweldige vloed
over de aarde verspreid.a
De gehele aarde
nu had
´ ´
nog steeds e en taal en
11
´ ´
een woordenschat. 2 Voorts geschiedde het dat zĳ, toen zĳ oostwaarts trokken, ten slotte een
valleivlakte ontdekten in het
land S _inear,b en daar gingen zĳ
wonen. 3 Toen zeiden zĳ tot
elkaar: „Komaan! Laten wĳ bakstenen maken en ze door verhitting bakken.” Zo diende baksteen hun tot [bouw]steen, maar
asfalt diende hun tot mortel.c
4 Nu zeiden zĳ: „Komaan! Laten
wĳ een stad voor ons bouwen en
ook een toren waarvan de top tot
in de hemel reikt,d en laten wĳ
ons een beroemde naam maken,e
opdat wĳ niet over de gehele oppervlakte der aarde worden verstrooid.”f
5 Toen daalde Jehovah neer
om de stad en de toren die de
mensenzonen hadden gebouwd,
zei Jehovah:
te zien.g 6 Daarna
´ ´
„Zie!
Zĳ zĳn een volk en er is
´ ´
een taal voor hen allen,h en dit
beginnen zĳ te doen. Wel, nu zal
niets van wat zĳ wellicht van
plan zĳn te doen, onbereikbaar
voor hen zĳn.i 7 Kom dan! Laten wĳj afdalen en daar hun taal
verwarren,k opdat zĳ niet naar
elkaars taal luisteren.”l 8 Bĳgevolg verstrooide Jehovah hen
vandaar over de gehele oppervlakte der aarde,m en geleidelĳk staakten zĳ de bouw van
de stad.n 9 Daarom werd haar
o
naam Babel
genoemd, omdat Je_
hovah daar de taal van de gehele aarde had verward, en vandaar had Jehovah hen over de
gehele oppervlakte der aarde
verstrooid.p
10 Dit is de geschiedenis van
Sem.q
Sem was honderd jaar oud toen
hĳ twee jaar na de geweldige
r
vloed de vader van Arpachsad
_
werd. 11 En nadat Sem de
r Ge 10:22; 1Kr 1:17.
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Sems nageslacht. Abram uit Ur, krĳgt belofte

vader van Arpachsad
was gewor_
den, leefde hĳ nog vĳfhonderd
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.a
12 En Arpachsad
leefde vĳfen_
dertig jaar. Toen werd hĳ de vab
13 En nadat
der van Selah.
_
Arpachsad
de vader van Selah
_
_
was geworden, leefde hĳ nog
vierhonderd drie jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.
14 En Selah
leefde dertig jaar.
_
Toen werd hĳ de vader van He_
de vaber.c 15 En nadat Selah
_
der van Heber
was geworden,
_
leefde hĳ nog vierhonderd drie
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.
16 En Heber
leefde voorts vier_
endertig jaar. Toen werd hĳ de
d
17 En nadat
vader van Peleg.
_
Heber
de vader van Peleg
was
_
_
geworden, leefde hĳ nog vierhonderd dertig jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.
18 En Peleg
leefde voorts der_
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
e
19 En nadat Peleg
van Rehu.
_
_
de vader van Rehu
was gewor_
den, leefde hĳ nog tweehonderd
negen jaar. Intussen werd hĳ de
vader van zonen en dochters.
20 En Rehu
leefde voorts twee_
endertig jaar. Toen werd hĳ de
f
21 En nadat
vader van Serug.
_
Rehu
de vader van Serug
was
_
_
geworden, leefde hĳ nog tweehonderd zeven jaar. Intussen
werd hĳ de vader van zonen en
dochters.
22 En Serug
leefde voorts der_
tig jaar. Toen werd hĳ de vader
g
23 En nadat Serug
van Nahor.
_
_
de vader van Nahor
was gewor_
den, leefde hĳ nog tweehonderd
jaar. Intussen werd hĳ de vader
van zonen en dochters.
24 En Nahor
leefde voorts ne_
genentwintig jaar. Toen werd hĳ
h
25 En nade vader van Terah.
_
dat Nahor
de vader van Terah
_
_
was geworden, leefde hĳ nog
honderd negentien jaar. Intus-
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GENESIS 11:12–12:4

sen werd hĳ de vader van zonen
en dochters.
26 En Terah
leefde voorts ze_
ventig jaar, waarna hĳ de vader
a N
b
en Haran
ahor
van Abram,
_
_
_
werd.
27 En dit is de geschiedenis
van Terah.
_
Terah
werd de vader van Abram,
_
_
Nahor
en Haran;
en Haran
werd
_
_
_
de vader van Lot. c 28 Later
stierf Haran,
terwĳl hĳ zich in ge_
zelschap van zĳn vader Terah
be_
vond, in zĳn geboorteland,
in Ur d
¨
der Chaldeeen.e 29 En Abram
_
en Nahor
namen zich voorts
_
vrouwen. De naam van Abrams
_
f
terwĳl de naam
vrouw was Sarai,
_
van Nahors
vrouw M _ilkag was,
_
[zĳ was] de dochter van Haran,
_
de vader van M _ilka en de vader
van J _iska. 30 Maar Sarai
bleef
_
onvruchtbaar; h zĳ had geen kind.
31 Daarna nam Terah
zĳn zoon
_
Abram
en Lot, de zoon van Ha_
_
j
ran, zĳn kleinzoon,i en Sarai,
_
zĳn schoondochter, de vrouw
van zĳn zoon Abram,
en zĳ trok_
ken met hem uit Ur der Chaldee¨
en om naar het land Kana
ank te
_
gaan. Na verloop van tĳd kwal en gingen daar
men zĳ te Haran
_
wonen. 32 En de dagen van Te_
rah werden tweehonderd vĳf
jaar. Toen stierf Terah
in Haran.
_
_
Nu zei Jehovah tot Abram:
_
„Trek weg uit uw land en
12
van uw bloedverwanten vandaan
en uit het huis van uw vader,
naar het land dat ik u zal tonen; m
2 en ik zal u tot een grote natie
maken en u zegenen en ik wil
uw naam groot maken; en bewĳs een zegen te zĳn.n 3 En ik
zal stellig zegenen wie u zegenen,
en wie kwaad over u afsmeekt,
zal ik vervloeken,o en alle families van de aardbodem zullen
zich stellig door bemiddeling van
u zegenen.”p
4 Daarop ging Abram,
juist
_
zoals Jehovah tot hem gesproken had, en Lot ging met hem
mee. En Abram
was vĳfenzeven_
tig jaar oud toen hĳ uit Haran
_

GENESIS 12:5–13:8
wegtrok.a 5 Zo nam Abram
zĳn
_
b en Lot, de zoon
vrouw Sarai
_
c
van zĳn broer, en alle have die
zĳ vergaard haddend en de zielen die zĳ in Haran
verworven
_
hadden, en zĳ begaven zich ¨ op
weg om naar het land Kana
ane
_
te gaan. Ten slotte
¨ kwamen zĳ
in het land Kana
an aan. 6 En
_
Abram
trok vervolgens het land
_
door tot de plek S _ichem,f in de
nabĳheid ´ van de grote bomen
van Mor
_ ¨ e; g en in die tĳd was
de Kanaaniet in het land. 7 Nu
verscheen Jehovah aan Abram
_
en zei: „Aan uw zaadh zal ik dit
land geven.”i Toen bouwde hĳ
daar een altaar voor Jehovah, die
hem verschenen was. 8 Later
trok hĳ vandaar naar het bergj en
land ten oosten van Bethel
_
sloeg zĳn tent op tussen Bethel
_
k in het oosin het westen en Ai
ten. Vervolgens bouwde hĳ daar
een altaar voor Jehovahl en ging
de naam van Jehovah aanroeop
pen.m 9 Daarna brak Abram
_
en trok vervolgens van kampement tot kampement naar de Ne_
geb.n
10 Nu ontstond er hongersnood in het land en Abram
zak_
te af naar Egypte
om daar als
_
vreemdeling te vertoeven,o want
de hongersnood was zwaar in het
land.p 11 Zodra hĳ nu op het
punt stond Eg ypte
binnen te
_
trekken, geschiedde het dat hĳ
tot zĳn vrouw Sarai
zei: „Zie
_
toch! Ik weet heel goed dat gĳ
een vrouw zĳt schoon van uiterlĳk.q 12 Daarom zal het ongetwĳfeld gebeuren dat de Egyptenaren u zullen zien en zullen
zeggen: ’Dit is zĳn vrouw.’ En
zĳ zullen mĳ stellig doden, maar
u zullen zĳ in het leven houden.
13 Zeg alstublieft dat gĳ mĳn
zuster zĳt,r opdat het mĳ ter wille van u goed moge gaan, en dank
zĳ u zal mĳn ziel stellig in leven blĳven.”s
14 Het gebeurde dan zodra
Abram
Egypte
binnentrok, dat
_
_
de Egyptenaren de vrouw zagen [en bemerkten] dat zĳ zeer

¨
Abram in Kanaan, Egypte
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schoon was. 15 Mettertĳd zagen ook de vorsten van Farao
haar en zĳ gingen haar roemen
bĳ Farao, zodat de vrouw naar
het huis van Farao werd gehaald.
16 En hĳ behandelde Abram
_
goed ter wille van haar, en hĳ
kwam in het bezit van schapen en runderen en ezels en
dienstknechten en dienstmaagden en ezelinnen en kamelen.a
17 Toen sloeg Jehovah Farao en
zĳn huis met grote plagenb
wegens Sarai,
Abrams
vrouw.c
_
_
18 Daarop riep Farao Abram
en
_
zei: „Wat hebt gĳ mĳ nu aangedaan? Waarom hebt gĳ mĳ niet
verteld dat zĳ uw vrouw was? d
19 Waarom hebt gĳ gezegd: ’Zĳ
is mĳn zuster’,e zodat ik op het
punt stond haar mĳ tot vrouw
te nemen? En nu, hier hebt gĳ
uw vrouw. Neem haar en ga!”
20 En Farao vaardigde aan mannen bevelen betreffende hem uit,
waarop zĳ hem en zĳn vrouw en
al wat hĳ had, uitgeleide deden.f
Hierna trok Abram
uit
_
Eg ypte
op, hĳ en zĳn
13
_
vrouw en al wat hĳ had, en Lot
g
met hem, naar de Negeb.
2 En
_
Abram
was rĳkelĳk voorzien van
_
kudden en zilver en goud.h 3 En
van kampement tot kampement
trekkend, ging hĳ uit de Negeb
_
weg en naar Bethel,
naar de plaats
_
waar zĳn tent eerst had gestaan,
tussen Bethel
en Ai,i 4 naar de
_
plaats van het altaar dat hĳ daar
oorspronkelĳk had gemaakt; j en
Abram
ging daar de naam van
_
Jehovah aanroepen.k
5 Nu bezat Lot, die met Abram
_
meetrok, ook schapen en runderen en tenten. 6 Daarom liet
het land niet toe dat zĳ allen bĳ
elkaar woonden, want hun have
was talrĳk geworden en zĳ konden niet allen bĳ elkaar wonen.l
7 En er ontstond ruzie tussen
de hoeders van Abrams
vee en de
_
hoeders van Lots vee;¨ en in die
tĳd woonden de Kanaaniet en de
Fereziet in het land.m 8 Derhalve zei Abram
tot Lot: n „Laat er
_
alstublieft niet voortdurend ruzie

21

Abram, Lot gaan uiteen. Koningen in oorlog

zĳn tussen mĳ en u en tussen
mĳn veehoeders en uw veehoeders, want wĳ mannen zĳn broeders.a 9 Staat niet het hele land
tot uw beschikking? Scheid u alstublieft van mĳ af. Indien gĳ naar
links gaat, dan wil ik naar rechts
gaan; maar indien gĳ naar rechts
gaat, dan wil ik naar links gaan.”b
10 Lot dan sloeg zĳn ogen op en
zag het gehele Jordaandistrict,c
dat de gehele streek rĳk aan water was, voordat Jehovah Sodom
_
en Gomorra
verdierf, als de tuin
_
van Jehovah,d als het land Egyp_
te, tot aan Zoar
_ e toe. 11 Toen
koos Lot het gehele Jordaandistrict voor zich, en Lot verplaatste zĳn kamp naar het oosten. Zo
scheidden zĳ zich van elkaar af.
12 ¨ Abram
woonde in het land Ka_
_
naan, maar Lot woonde te midden
van de steden van het District.f
Ten slotte sloeg hĳ zĳn tenten
nabĳ Sodom
op. 13 En de man_
nen van Sodom
waren slecht en
_
waren grove zondaars tegen Jehog
vah.
14 En Jehovah zei tot Abram,
_
nadat Lot zich van hem had afgescheiden: „Sla alstublieft uw
ogen op en kĳk van de plaats
waar gĳ zĳt naar het noorden
en naar het zuiden en naar het
oosten en naar het westen,h
15 want het gehele land waarnaar gĳ kĳkt, zal ik aan u en aan
uw zaad geven, tot onbepaalde
tĳd.i 16 En ik wil uw zaad maken als de stofdeeltjes van de
aarde, zodat indien een mens
in staat zou zĳn de stofdeeltjes
van de aarde te tellen, uw zaad
ook geteld zou kunnen worden.j
17 Sta op, trek het land door
in zĳn lengte en in zĳn breedte, want aan u zal ik het geven.”k
18 Abram
bleef dus in tenten wo_
nen. Naderhand ging hĳ wonen
te midden ´ van de grote bomen
m zĳn;
van Mamr
e,l die in Hebron
_
_
en daar bouwde hĳ vervolgens
een altaar voor Jehovah.n
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a
de koning van Elam,
en T _ideal,
_
b
2 dat dede koning van Gojim,
_
zen oorlog voerden tegen Bera,
_
c
de koning van Sodom,
en tegen
_
d
B _irsa, de koning van Gomorra,
_
e
S _ineab, de koning van Adma,
_
en Semeber,
de koning van Ze_
¨ f _
boım, en de koning van Bela
_ (dat
g
wil zeggen Zoar).
3 Deze allen
_
h
rukten als bondgenoten op naar
de Laagvlakte van S _iddim,i dat
is de Zoutzee.j
4 Twaalf jaar hadden zĳ Kedorlaomer
gediend, maar het dertien_
de jaar rebelleerden zĳ. 5 En in
het veertiende jaar kwam Kedorlaomer,
en ook de koningen die
_
met hem waren, en zĳ brachten
¨
nederlagen toe aan de Refaıeten
¨
in Asteroth-Karn
a_ ım,k en aan
_
de Zuzieten in Ham, en aan de
´
¨
Emietenl in Schav
_ e-Kirjatha_ ım,
6 en aan de Horietenm in hun ge¨
o
bergte Se_ ır,n tot aan El-Paran,
_
dat aan [de rand van] de wildernis
ligt. 7 Toen keerden zĳ om en
kwamen te En-M _ispat, dat is Ka_
des,p en versloegen het gehele
q en ook
veld van de Amalekieten
de Amorietenr die in Hazezon_
s
Tamar
woonden.
_
8 Toen trok de koning van So_
dom uit, en ook de koning van
Gomorra
en de koning van Adma
_
_
¨
en de koning van Zebo
_ ım en de
koning van Bela
(dat wil zeggen
_
Zoar),
en zĳ schaarden zich te_
gen hen in slagorde in de Laagvlakte van S _iddim,t 9 tegen
Kedorlaomer,
de koning van
_
Elam,
en T _ideal, de koning van
_
Gojim,
en Amrafel,
de koning
_
_
van S _inear, en Arioch,
de koning
_
u
van Ellasar;
vier koningen te_
gen de vĳf. 10 De Laagvlakte
van S _iddimv nu was vol asfaltputten; w en toen de koningen van
x de vlucht
Sodom
en Gomorra
_
_
namen, vielen zĳ voorts daarin, en de overigen vluchtten
naar het bergland.y 11 Daarop
namen de overwinnaars alle have
van Sodom
en Gomorra
en al hun
_
_
voedsel en gingen heen.z 12 Zĳ
namen ook Lot, de zoon van

GENESIS 14:13–15:9

Abram redt Lot. Melchizedeks zegen

Abrams
broer, en zĳn have mee
_
en vervolgden hun weg. Hĳ woona
de toen in Sodom.
_
13 Daarna kwam een man die
ontkomen was
[het] aan Abram,
_
¨
de Hebree er,b meedelen. Hĳ
hield toen verblĳf te midden´ van
de grote bomen van Mamr
e, de
_
Amoriet,c de broer van Eskol
_
d
en de broer van Aner;
en zĳ
_
waren bondgenoten van Abram.
_
14 Aldus kreeg Abram
te horen
_
dat zĳn broeder gevangengenomen was.e Daarop monsterde hĳ
zĳn geoefende mannen,f driehonderd achttien slaven, geboren in zĳn huis,g en zette de
achtervolging in tot Danh toe.
15 En ’s nachts ging hĳ ertoe
over zĳn strĳdkrachten, hĳ en
zĳn slaven, tegen hen te verdelen,i en aldus versloeg hĳ hen en
bleef hen achtervolgen tot Hoba
_
toe, dat ten noorden van Damas_
kus ligt. 16 Voorts bracht hĳ
alle have terug,j en hĳ bracht ook
zĳn broeder Lot en diens have en
ook de vrouwen en het volk terug.k
17 Toen ging de koning van
Sodom
uit, hem tegemoet, nadat
_
hĳ was teruggekeerd van het
verslaan van Kedorlaomer
en de
_
koningen die met hem waren,
´
naar de Laagvlakte van Schav
_ e,
dat is de Laagvlakte van de kom
ning.l 18 En Melchizedek,
de
_
n
koning van Salem,
bracht brood
_
o
en wĳn, en hĳ was priester van
de Allerhoogste God.p 19 Toen
zegende hĳ hem en zei:
„Gezegend zĳ Abram
van de
_
Allerhoogste God,q
Voortbrenger van hemel en
aarde; r
20 En gezegend zĳ de Allerhoogste God,s
Die uw onderdrukkers in
uw hand heeft geleverd!”t
Daarop gaf Abram
hem een tien_
de van alles.u
21 Daarna zei de koning van So_
dom tot Abram:
„Geef mĳ de zie_
len,v maar neem de have voor u.”
22 Hierop zei Abram
tot de ko_
ning van S odom:
„Waarlĳk, ik
_
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hef mĳn hand op [in een eed] a
tot Jehovah, de Allerhoogste God,
Voortbrenger van hemel en aarde,
23 dat ik nog geen draad of sandaalriem, neen, niets van wat ook
b
maar het uwe is zal nemen,
op´
dat gĳ niet kunt zeggen: ’Ik heb
Abram
rĳk gemaakt.’ 24 Niets
_
voor mĳ! c Alleen wat de jonge
mannen reeds hebben gegeten, en
het aandeel van de mannen die
met mĳ zĳn
gegaan, Aner,
Eskol
_
_
´
en Mamr
ed — laat hen hun aan_
e
deel nemen.”
Na deze dingen kwam het
woord van Jehovah in een
15
visioen tot Abram
en luidde:
_
f

Ik ben een
„Vrees niet,g Abram.
_
schild voor u.h Uw beloning zal
zeer groot zĳn.”i 2 Hierop zei
Abram:
„Soevereine Heer Jeho_
vah, wat zult gĳ mĳ geven, aangezien ik kinderloos heenga en
degene die mĳn huis zal bezitten,
¨
een man van Damaskus
is, Elie_
_
voegde erzer?”j 3 En Abram
_
aan toe: „Zie! Gĳ hebt mĳ geen
zaad gegeven,k en zie! een zoonl
van mĳn huisgezin volgt mĳ als
erfgenaam op.” 4 Maar zie! het
woord van Jehovah tot hem luidde als volgt: „Deze zal u niet als
erfgenaam opvolgen, maar een
die uit uw eigen inwendige delen
zal voortkomen, zal u als erfgenaam opvolgen.”m
5 Nu bracht hĳ hem naar buiten en zei: „Zie alstublieft omhoog naar de hemel en tel de
sterren, indien gĳ ze mogelĳkerwĳs kunt tellen.”n Verder zei hĳ
tot hem: „Zo zal uw zaad worden.”o 6 En hĳ stelde geloof in
Jehovah; p voorts rekende hĳ het
hem als rechtvaardigheid toe.q
7 Toen zei hĳ ook nog tot hem:
„Ik ben Jehovah,
die u uit Ur der
¨
Chaldeeen heb geleid om u dit
land in bezit te geven.”r 8 Hierop zei hĳ: „Soevereine Heer Jehovah, waaraan zal ik weten
dat ik het in bezit zal nemen?”s
9 Vervolgens zei hĳ tot hem:
„Haal mĳ een driejarige vaars en
een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een

23

Verbond met Abram. Hagar veracht Sarai

jonge duif.” a 10 Hĳ nam die
dus alle tot zich en sneed ze in
¨
tweeen en legde elk deel ervan zo
dat het bĳ het andere paste, maar
de vogels sneed hĳ niet in stukken.b 11 Toen streken de roofvogels op de kadavers neer,c maar
Abram
bleef ze wegjagen.
_
12 Een poosje later stond de
zon op het punt onder te gaan, en
d
een diepe slaap viel op Abram,
_
en zie! een schrikwekkend grote
duisternis viel op hem. 13 Toen
zei hĳ tot Abram:
„Gĳ kunt voor_
zeker weten dat uw zaad een
inwonende vreemdeling zal worden in een land dat niet het
hunne is,e en zĳ zullen hen moeten dienen, en dezen zullen hen
stellig kwellen, vierhonderd jaar
lang.f 14 Maar de natie die zĳ
zullen dienen, oordeel ik,g en
daarna zullen zĳ met veel have
uitgaan.h 15 Wat u betreft, gĳ
zult in vrede tot uw voorvaders
gaan; gĳ zult in een gezegende ouderdomi worden begraven.
16 Maar in het vierde geslacht
zullen zĳ hier terugkeren,j omdat de dwaling van de Amorieten nog niet tot voltooiing is
gekomen.”k
17 De zon ging nu onder en er
kwam een dikke duisternis, en zie!
een rokende oven en een vuurfakkel, welke tussen die stukken
doorging.l 18 Op die dag sloot
Jehovah met Abram
een verbondm
_
en zei: „Aan uw zaad wil ik dit
n
land geven, van de rivier van
Egypte
tot de grote rivier, de ri_
o
19 de Kenievier de E_ ufraat:
_
tenp en de Kenizzieten en de Kadmonieten 20 en de Hethietenq
¨
en de Ferezietenr en de Refaıeten¨ s
21 en de Amorieten en de Kanaanieten en de Girgasieten en de Jebusieten.”t
Sarai
nu, Abrams
vrouw,
_
_
had hem geen kinderen
16
gebaard; maar zĳ had een Egypu

tische dienstmaagd, en haar
v
2 Daarom
naam was Hagar.
_
zei Sarai
tot Abram:
„Zie toch!
_
_
Jehovah heeft mĳ ervan uitge-
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sloten kinderen te baren.a Heb alstublieft betrekkingen met mĳn
dienstmaagd. Misschien dat ik
van haar kinderen krĳg.”b Abram
_
dan luisterde naar de stem van Sa_
rai.c 3 Toen nam Sarai,
Abrams
_
_
vrouw, Hagar,
haar Egyptische
_
dienstmaagd, nadat Abram
tien
_ ¨
jaar in het land Kana
an had ge_
woond, en gaf haar aan haar man
Abram
tot vrouw.d 4 Bĳgevolg
_
had hĳ betrekkingen met Hagar,
_
en zĳ werd zwanger. Toen zĳ gewaar werd dat zĳ zwanger was,
werd haar meesteres voortaan
verachtelĳk in haar ogen.e
5 Hierop zei Sarai
tot Abram:
_
_
„Het mĳ aangedane geweld zĳ op
u. Ikzelf heb mĳn dienstmaagd
aan uw boezem overgegeven, en
zĳ werd gewaar dat zĳ zwanger was, en ik werd verachtelĳk
in haar ogen. Moge Jehovah oordelen tussen mĳ en u.”f 6 Derg „Zie!
halve zei Abram
tot Sarai:
_
_
Uw dienstmaagd is tot uw beschikking. Doe met haar wat
goed is in uw ogen.”h Toen ging
Sarai
haar vernederen, zodat zĳ
_
van haar wegliep.i
7 Later trof Jehovah’s engelj
haar aan bĳ een waterbron in de
wildernis, bĳ de bron aan de weg
naar Sur.k 8 Nu zei hĳ: „Hagar,
_
dienstmaagd van Sarai,
waar zĳt
_
gĳ eigenlĳk vandaan gekomen en
waar gaat gĳ naar toe?” Hierop zei zĳ: „Wel, ik ben bezig weg
te lopen van Sarai,
mĳn meeste_
res.” 9 En Jehovah’s engel zei
verder tot haar: „Keer terug naar
uw meesteres en verneder u onder haar hand.”l 10 Toen zei
Jehovah’s engel tot haar: „Ik
zal uw zaad zeer vermenigvuldigen,m zodat het wegens het grote
aantal niet geteld zal worden.”n
11 Voorts zei Jehovah’s engel
ook nog tot haar: „Zie, gĳ zĳt
zwanger, en gĳ zult stellig een
zoon baren en moet hem de
¨
naam Isma
elo geven; want Jeho_
vah heeft omtrent uw ellende gehoord.p 12 Wat hem aangaat,
hĳ zal een zebra van een mens

GENESIS 16:13–17:19

Abram wordt Abraham genoemd. Besnĳdenis

worden. Zĳn hand zal tegen
iedereen zĳn, en de hand van
iedereen zal tegen hem zĳn; a
en voor het aangezicht van al zĳn
broeders zal hĳ verblĳf houden.”b
13 Toen noemde zĳ de naam
van Jehovah, die tot haar sprak:
„Gĳ zĳt een God die ziet”,c want
zĳ zei: „Heb ik hier werkelĳk
hem aanschouwd die mĳ ziet?”
¨
14 Daarom
¨ werd de put Be_ erLachai-R
o_ ı d genoemd. Zie, hĳ is
_
tussen Kades
en Bered.
15 Na_
_
derhand baarde Hagar
Abram
_
_
een zoon en Abram
gaf zĳn zoon,
_
die H¨agar
gebaard had, de naam
_
was zesel.e 16 En Abram
Isma
_
_
entachtig jaar oud toen Hagar
Is_
_
¨
mael aan Abram
baarde.
_
Toen Abram
nu negenen_
negentig jaar oud was, ver17
scheen Jehovah aan Abram
en zei
_
tot hem: f „Ik ben God de Almachtige.g Wandel voor mĳn aangezicht en betoon u onberispelĳk.h
2 En ik wil mĳn verbond geven tussen mĳ en u,i opdat ik
u zeer, zeer moge vermenigvuldigen.”j
3 Hierop viel Abram
op zĳn
_
aangezicht,k en God sprak verder
met hem en zei: 4 „Wat mĳ betreft, zie! mĳn verbond is met
u,l en gĳ zult stellig¨ een vader
van een menigte natien worden.m
5 En uw naam zal niet meer
Abram
worden genoemd, en uw
_
naam moet Abraham
worden,
_
want tot een
¨ vader van een menigte nati en wil ik u maken.
6 En ik wil u zeer, zeer vrucht¨
baar maken en wil u tot natien
doen worden, en koningen zullen
uit u voortkomen.n
7 En ik wil mĳn verbond gestand doen tussen mĳ en uo en
uw zaad na u overeenkomstig
hun geslachten, als een verbond
tot onbepaalde tĳd,p om mĳ aan u
en aan uw zaad na u als God te
doen kennen.q 8 En ik wil aan
u en aan uw zaad na u het land
van uw inwonende vreemdelingschap ¨ geven,r ja, het gehele land
Kana
an, als een bezit tot onbe_
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paalde tĳd; en ik zal mĳ stellig
aan hen als God doen kennen.”a
9 En God zei verder tot Abra_
ham: „Wat u aangaat, gĳ dient
mĳn verbond te houden, gĳ en
uw zaad na u, overeenkomstig
hun geslachten.b 10 Dit is mĳn
verbond dat gĳlieden zult houden, tussen mĳ en ulieden, ja, uw
zaad na u: c Al wat mannelĳk onder U is, moet besneden worden.d
11 En GIJ moet besneden worden in het vlees van UW voorhuid, en het moet dienen tot een
teken van het verbond tussen mĳ
en U.e 12 En al wat mannelĳk
onder U is, acht dagen oud, moet
besneden worden,f naar uw geslachten, een ieder die in het huis
geboren is en een ieder die voor
geld is gekocht van enige buitenlander, die niet van uw zaad is.
13 Iedere man die in uw huis geboren is en iedere man die met
uw geld is gekocht, moet zonder
mankeren besneden worden; g en
mĳn verbond in UW vlees moet
dienen als een verbond tot onbepaalde tĳd.h 14 En een onbesneden manspersoon, bĳ wie het
vlees van zĳn voorhuid niet besneden zal worden, ja, die ziel
moet van zĳn volk worden afgesneden.i Hĳ heeft mĳn verbond
verbroken.”
15 Voorts zei God tot Abra_
ham: „Wat uw vrouw Sarai
be_
treft, gĳ moet haar naam niet Sa_
rai noemen, want Sara
is haar
_
naam.j 16 En ik wil haar zegenen en u ook een zoon uit haar
geven; k en ik wil haar zegenen en
¨
zĳ zal stellig tot natien worden; l
koningen van volken zullen uit
haar voortkomen.”m 17 Hierop
viel Abraham
op zĳn aangezicht
_
en lachte en zei in zĳn hart: n „Zal
aan een honderd jaar oude man
een kind geboren worden, en zal
Sara,
ja, zal een negentig jaar
_
oude vrouw baren?”o
18 Daarna zei Abraham
_
¨ tot de
[ware] God: „O, dat Isma
el toch
_
voor uw aangezicht mocht leven!”p 19 Waarop God zei: „Uw

25

Zoon beloofd. Engelen gastvrĳ ontvangen

vrouw Sara
baart u inderdaad
_
een zoon, ¨ en gĳ moet hem de
a
naam Isa
_ ak geven. En ik wil
mĳn verbond met hem oprichten als een verbond tot onbepaalde tĳd voor zĳn zaad
na hem.b
¨
20 Maar wat Isma
el betreft, ik
_
heb u gehoord. Zie! Ik wil hem
zegenen en wil hem vruchtbaar
maken en wil hem zeer, zeer vermenigvuldigen.c Hĳ zal stellig
twaalf oversten voortbrengen,
en ik wil hem tot een grote natie doen worden.d 21 Maar
mĳn
¨
verbond zal ik met Isa
_ ak oprichten,e die Sara
u volgend jaar op
_
deze bestemde tĳd zal baren.”f
22 Toen hield God op met hem
te spreken en voer op van Abra_
nam Abraham
ham.g 23 Daarop
_
¨
zĳn zoon Isma
el en alle mannen
_
die in zĳn huis geboren waren
en een ieder die met zĳn geld
was gekocht, al wat mannelĳk
was onder de huisgenoten van
Abraham,
en voorts besneed hĳ
_
nog op diezelfde dag het vlees
van hun voorhuid, juist zoals
God met hem gesproken had.h
24 En Abraham
was negenen_
negentig jaar oud toen hĳ het
vlees van zĳn voorhuid liet bei
snĳden.
25 En zĳn zoon Is_
¨
mael was dertien jaar oud toen
hĳ het vlees van zĳn voorhuid
liet besnĳden.j 26 Op diezelfde dag werd Abraham
besneden,
_
¨
en ook zĳn zoon Isma
el.k 27 En
_
alle mannen van zĳn huisgezin,
een ieder die in het huis geboren
was en een ieder die van een buitenlander voor geld was gekocht,
werd met hem besneden.l
Later verscheen Jehovahm
aan hem te midden ´ van de
grote bomen van Mamr
e,n ter_
wĳl hĳ omstreeks de hitte van de
dag o aan de ingang van de tent
zat. 2 Toen hĳ zĳn ogen opsloeg,p keek hĳ en zie, er stonden
drie mannen op enige afstand
van hem. Zodra hĳ hen in het
oog kreeg, snelde hĳ hun van
de ingang der tent tegemoet en
boog zich vervolgens ter aarde
neer.q 3 Daarop zei hĳ: „Jeho-
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GENESIS 17:20–18:14

vah, indien ik nu gunst in uw
ogen heb gevonden, ga dan alstublieft uw knecht niet voorbĳ.a
4 Laat er alstublieft een beetje
water worden gehaald, en GIJ
moet UW voeten laten wassen.b
Vlĳt U dan neer onder de boom.c
5 En laat ik een stuk brood halen, en verkwikt UW hart.d Daarna kunt GIJ verder gaan, want
daarom zĳt GIJ hier bĳ UW knecht
langsgekomen.” Hierop zeiden
zĳ: „Goed. Gĳ moogt doen juist
zoals gĳ gesproken hebt.”
6 Abraham
dan haastte zich
_
naar de tent, naar Sara,
en zei:
_
„Haast u! Neem drie sea-maten
meelbloem, kneed het deeg en
maak ronde koeken.”e 7 Daarop liep Abraham
snel naar de
_
kudde en nam toen een malse en
goede jonge stier en gaf die aan
de bediende, en hĳ haastte zich
vervolgens om hem te bereiden.f
8 Verder nam hĳ boter en melk
en de jonge stier die hĳ bereid
had en zette het hun voor.g Toen
bleef hĳ zelf bĳ hen onder de
boom staan, terwĳl zĳ aten.h
9 Nu zeiden zĳ tot hem: „Waar
is Sara,
uw vrouw?”i Waarop hĳ
_
zei: „Hier in de tent!”j 10 Hĳ
dan vervolgde: „Volgend jaar
om deze tĳd zal ik beslist bĳ
u terugkomen, en zie! Sara,
uw
_
vrouw, zal een zoon hebben.”k
Sara
nu luisterde aan de ingang
_
van de tent, en deze was achter de
man. 11 En Abraham
en Sara
_
_
waren oud, daar zĳ vergevorl Bĳ Sara
derd in jaren waren.
_
had de menstruatie opgehouden.m
12 Daarom lachte Sara
toen
in
_
zichzelf n en zei: „Zal ik, nadat
ik verwelkt ben, werkelĳk liefdesgenot hebben, terwĳl bovendien
mĳn heer oud is?”o 13 Toen zei
Jehovah tot Abraham:
„Waarom
_
toch heeft Sara
gelachen en ge_
zegd: ’Zal ik wis en waarachtig
baren, ofschoon ik oud ben geworden?’p 14 Is voor Jehovah
soms iets te buitengewoon? q Op
de bestemde tĳd zal ik bĳ u terugkomen, volgend jaar om deze
tĳd, en Sara
zal een zoon hebben.”
_

GENESIS 18:15–19:1

Sara lacht. Sodom veroordeeld; Abraham pleit

15 Maar Sara
ging het ontken_
nen en zei: „Ik heb niet gelachen!”
Want zĳ was bevreesd. Hierop
´
zei hĳ: „Neen! maar gĳ hebt wel
gelachen.”a
16 Later stonden de mannen
vandaar op en keken neer in de
b en
richting van Sodom,
Abra_
_
ham liep met hen mee om hun
c
uitgeleide te doen. 17 En Jehovah zei: „Houd ik voor Abra_
ham verborgen wat ik doe? d
18 Welnu, Abraham
zal beslist
_
een grote en machtige
natie wor¨
den, en alle natien der aarde
moeten zich door bemiddeling
van hem zegenen.e 19 Want ik
ben bekend [en vertrouwd] met
hem geworden opdat hĳ zĳn zonen en zĳn huisgezin na hem
moge gebieden, zodat zĳ stellig Jehovah’s weg zullen houden
om rechtvaardigheid en recht te
doen; f opdat Jehovah stellig over
Abraham
moge brengen wat hĳ
_
omtrent hem gesproken heeft.”g
20 Dientengevolge zei Jehovah: „Het klaaggeschrei over So_
h ja, het is luid,
dom en Gomorra,
_
en hun zonde, ja, ze is zeer zwaar.i
21 Ik ben vastbesloten af te dalen om te zien of zĳ geheel en
al handelen naar het luide geroep dat erover tot mĳ is doorgedrongen, en zo niet, dan kan ik
het te weten komen.”j
22 Daarop wendden de mannen zich vandaar en begaven
zich op weg naar Sodom;
maar
_
wat Jehovahk betreft, hĳ stond
l
23 Toen
nog voor Abraham.
_
trad Abraham
nader en zei: „Zult
_
gĳ werkelĳk de rechtvaardige
met de goddeloze wegvagen? m
24 Veronderstel dat er vĳftig
rechtvaardigen in het midden
van de stad zĳn. Zult gĳ hen dan
wegvagen en de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van
de vĳftig rechtvaardigen die erin zĳn? n 25 Het is van u niet
denkbaar dat gĳ op deze wĳze
handelt, om de rechtvaardige
met de goddeloze ter dood te
brengen, zodat het de rechtvaardige moet vergaan als de godde-
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26

loze! a Het is van u niet denkbaar.b Zal de Rechter van de
gehele aarde geen recht doen?”c
26 Toen zei Jehovah: „Indien ik
in Sodom
vĳftig rechtvaardigen
_
in het midden van de stad zal
vinden, wil ik de hele plaats wegens hen vergiffenis schenken.”d
27 Maar Abraham
antwoordde
_
vervolgens en zei: „Alstublieft,
zie, ik heb het op mĳ genomen
tot Jehovah te spreken, ofschoon
ik stof en as ben.e 28 Veronderstel dat er aan de vĳftig rechtvaardigen vĳf zouden ontbreken.
Zult gĳ om die vĳf de hele stad
verderven?” Hierop zei hĳ: „Ik
zal ze niet verderven indien ik er
vĳfenveertig vind.”f
29 Maar nog eens sprak hĳ
verder tot hem en zei: „Veronderstel dat er veertig worden gevonden.” Hierop zei hĳ: „Ik zal
het niet doen wegens de veertig.”
30 Maar hĳ vervolgde: „Moge Jehovah alstublieft niet in toorn
ontbranden,g maar laat mĳ verder spreken: h Veronderstel dat er
dertig worden gevonden.” Hĳ zei
weer: „Ik zal het niet doen indien
ik er dertig vind.” 31 Maar hĳ
ging nog verder: „Alstublieft, zie,
ik heb het op mĳ genomen tot
Jehovah te spreken: i Veronderstel dat er twintig worden gevonden.” Vervolgens zei hĳ: „Ik
zal ze niet verderven wegens de
twintig.”j 32 Ten slotte zei hĳ:
„Moge Jehovah alstublieft niet
in toorn ontbranden,k maar laat
mĳ nog deze ene keer spreken: l
Veronderstel dat er tien worden
gevonden.” Waarop hĳ zei: „Ik
zal ze niet verderven wegens de
n
tien.”m 33 Toen ging Jehovah
¨
zĳns weegs, nadat hĳ geeindigd
had tot Abraham
te spreken, en
_
Abraham
keerde naar zĳn plaats
_
terug.
Nu kwamen de twee engelen tegen de avond te So_
19
dom aan, en Lot zat in de poort
o Toen Lot hen in
van Sodom.
_
het oog kreeg, stond hĳ op om
hen tegemoet te gaan en boog
zich neer met zĳn aangezicht ter

27

Engelen bĳ Lot; dringen aan op zĳn vlucht

aarde.a 2 Voorts zei hĳ: „Alstublieft nu, mĳne heren, neemt alstublieft UW intrek in het huis van
UW knecht en blĳft overnachten
en laat UW voeten wassen.b Dan
moet GIJ vroeg opstaan en UW
reis vervolgen.”c Hierop zeiden
zĳ: „Neen, maar op het openbare plein zullen wĳ overnachten.”d
3 Hĳ drong echter zeer bĳ hen
aan,e zodat zĳ bĳ hem hun intrek
namen en in zĳn huis kwamen.
Toen rechtte hĳ een feestmaal
voor hen aan,f en hĳ bakte ongezuurde koekeng en zĳ gingen
eten.
4 Voordat zĳ zich konden neerleggen, omsingelden de mannen
van de stad, de mannen van So_
dom, het huis,h van knaap ´tot
´
grĳsaard, het hele volk in een
samenscholing.i 5 En zĳ riepen
onophoudelĳk tot Lot en zeiden
tot hem: „Waar zĳn de mannen
die vanavond bĳ u gekomen zĳn?
Breng hen naar buiten bĳ ons,
opdat wĳ gemeenschap met hen
kunnen hebben.”j
6 Ten slotte ging Lot naar buiten naar hen toe, tot aan de ingang, maar hĳ sloot de deur
achter zich. 7 Toen zei hĳ:
„Alstublieft, mĳn broeders, handelt niet slecht.k 8 Alstublieft,
ziet, ik heb twee dochters, die
nog nooit gemeenschap met een
man hebben gehad.l Laat mĳ
hen alstublieft naar buiten tot
U brengen. Doet vervolgens met
hen wat goed is in UW ogen.m
Doet deze mannen alleen niets,n
want juist daarom zĳn zĳ onder
de schaduw van mĳn dak gekomen.”o 9 Hierop zeiden zĳ: „Ga
weg daar!” En zĳ voegden eraan
toe: „Deze eenzame is hier als
vreemdeling p komen vertoeven
en toch zou hĳ in werkelĳkheid
voor rechter willen spelen.q Nu
zullen wĳ u nog erger doen dan
hun.” Toen drongen zĳ hevig op
tegen de man,r tegen Lot, en
kwamen dichterbĳ om de deur
open te breken.s 10 De mannen
dan staken hun hand uit en trokken Lot naar zich toe, het huis
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GENESIS 19:2-19

in, en zĳ sloten de deur. 11 De
mannen die bĳ de ingang van
het huis waren, sloegen zĳ echter met blindheid,a van de kleinste tot de grootste,b zodat zĳ zich
afmatten bĳ hun pogingen de ingang te vinden.c
12 Toen zeiden de mannen tot
Lot: „Hebt gĳ hier nog iemand
anders? Schoonzoon en uw zonen
en uw dochters en al de uwen in
de stad, breng hen uit de plaats! d
13 Want wĳ verderven deze plaats,
omdat het geschreeuw tegen hen
luid is geworden voor Jehovah,e
zodat Jehovah ons heeft gezonden om de stad te verderven.”f
14 Derhalve ging Lot naar buiten en sprak toen tot zĳn schoonzoons, die zĳn dochters zouden
nemen, en hĳ bleef zeggen: „Staat
op! Gaat uit deze plaats, want Jehovah verderft de stad!”g Maar
in de ogen van zĳn schoonzoons
scheen hĳ als iemand te zĳn die
schertste.h
15 Toen de dageraad echter opklom, drongen de engelen bĳ Lot
aan en zeiden: „Sta op! Neem
uw vrouw en uw twee dochters,
die zich hier bevinden,i opdat
gĳ niet in de dwaling van de stad
wordt weggevaagd!”j 16 Toen
hĳ bleef talmen,k grepen de
mannen, omdat Jehovah mededogen met hem had,l zĳn hand
en de hand van zĳn vrouw en
de hand van zĳn twee dochters
vast, waarop zĳ hem naar buiten brachten en buiten de stad
stelden.m 17 Zodra zĳ hen nu
tot aan de buitenwĳken hadden
uitgeleid, geschiedde het dat hĳ
vervolgens zei: „Ontkom ter wille
van uw ziel! n Kĳk niet achter
uo en sta in het gehele District
niet stil! p Ontkom naar het bergland, opdat gĳ niet wordt weggevaagd!”q
18 Toen zei Lot tot hen:
„Dat niet, alstublieft, Jehovah!
19 Zie toch, uw knecht heeft
gunst gevonden in uw ogenr zodat gĳ uw liefderĳke goedheid
groot maakt,s die gĳ jegens mĳ

GENESIS 19:20–20:3

Sodom verwoest. Moab, Ben-Ammi geboren

hebt betracht om mĳn ziel in het
leven te houden,a maar ik — ik
ben niet in staat naar het bergland te ontkomen, uit vrees dat
rampspoed dicht bĳ mĳ blĳft en
ik stellig sterf.b 20 Zie toch,
deze stad is dichtbĳ om erheen
te vluchten en ze is maar klein.c
Mag ik alstublieft daarheen ontkomen — is ze niet klein? — en
mĳn ziel zal in leven blĳven.”d
21 Derhalve zei hĳ tot hem:
„Zie, ook hierin betoon ik u
werkelĳk consideratie,e door de
stad waarvan gĳ gesproken hebt,
niet ondersteboven te keren.f
22 Haast u! Ontkom daarheen,
want ik kan niets doen, voordat
gĳ daar aangekomen zĳt!”g Daarom noemde hĳ de naam van de
h
stad Zoar.
_
23 De zon was over het land
opgegaan toen Lot te Zoar
aan_
kwam.i 24 Toen liet Jehovah
zwavel en vuur van Jehovah, uit
de hemel, op Sodom
en op Go_
morra
regenen.j 25 Aldus ging
_
hĳ ertoe over deze steden ondersteboven te keren, ja, het gehele
District en alle inwoners der steden en de planten van de aardbodem.k 26 En zĳn vrouw ging
van achter hem omkĳken, en zĳ
werd een zoutpilaar.l
27 Nu begaf Abraham
zich
_
vroeg in de morgen naar de plaats
waar hĳ voor Jehovah had gestaan.m 28 Vervolgens keek hĳ
neer in de richting van Sodom
en
_
Gomorra
en in de richting van
_
het gehele land van het District,
en hĳ zag en zie, er steeg een
dikke rook op van het land, als
de dikke rook van een kalkoven! n
29 Het geschiedde nu dat toen
God de steden van het District
verdierf, God Abraham
indach_
tig was, doordat hĳ stappen deed
om Lot uit het midden van de
omkering weg te zenden toen
hĳ de steden te midden waarvan
Lot had gewoond, ondersteboven
keerde.o
30 Later trok Lot op uit Zoar
_
en ging in het bergland wonen,
en zĳn twee dochters met hem,p
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omdat hĳ bevreesd werd in Zoar
_ a
te wonen. Hĳ dan ging in een
grot wonen, hĳ en zĳn twee
dochters. 31 Nu zei de eerstgeborene tot de jongste vrouw:
„Onze vader is oud, en er is geen
man in het land om betrekkingen met ons te hebben naar
de wĳze van de gehele aarde.b
32 Kom, laten wĳ onze vader
wĳn te drinken gevenc en bĳ hem
gaan liggen en via onze vader nageslacht in stand houden.”d
33 Zo bleven zĳ hun vader die
nacht wĳn te drinken geven; e
toen ging de eerstgeborene naar
binnen en ging bĳ haar vader liggen, maar hĳ wist niet wanneer
zĳ ging liggen en wanneer zĳ opstond. 34 Nu geschiedde het de
volgende dag, dat de eerstgeborene tot de jongste zei: „Zie, ik
heb vannacht bĳ mĳn vader gelegen. Laten wĳ hem ook deze
nacht wĳn te drinken geven.
Gaat gĳ dan naar binnen, ga bĳ
hem liggen en laten wĳ via onze
vader nageslacht in stand houden.” 35 Zo gaven zĳ hun vader ook die nacht herhaaldelĳk
wĳn te drinken; toen stond de
jongste op en ging bĳ hem liggen, maar hĳ wist niet wanneer
zĳ ging liggen en wanneer zĳ
opstond. 36 En de beide dochters van Lot werden zwanger
van hun vader.f 37 Mettertĳd
werd de eerstgeborene moeder
van een zoon en zĳ gaf hem de
g
Hĳ is de vader van
naam Moab.
_
Moab,
tot op deze dag.h 38 Wat
_
de jongste betreft, ook zĳ baarde
een zoon en gaf hem toen de
naam Ben-Ammi.
Hĳ is de vader
_
i
van de zonen van Ammon,
tot op
_
deze dag.
j
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Nu brak Abraham
vandaar
_
op naar het land van de
20
Negeb
en ging tussen Kades
_
_

k

en Sur l wonen en vertoefde als
m
vreemdeling te Gerar.
2 En
_
Abraham
zei herhaaldelĳk be_
treffende zĳn vrouw Sara:
„Zĳ is
_
mĳn zuster.”n Hierop zond Abimelech,
de koning van Gerar,
_
_
o
3 Na[iemand] en nam Sara.
_

29

¨
Sara’s reinheid in gevaar. Isaak geboren

derhand kwam God ’s nachts in
een droom tot Abimelech
en zei
_
tot hem: „Zie, gĳ zĳt zo goed als
dood wegens de vrouw die gĳ
hebt genomen,a daar zĳ een andere eigenaar toebehoort als zĳn
was echvrouw.”b 4 Abimelech
_
ter niet tot haar genaderd.c Derhalve zei hĳ: „Jehovah, zult gĳ
een natie die werkelĳk rechtvaardig is, doden? d 5 Heeft hĳ niet
tot mĳ gezegd: ’Zĳ is mĳn zuster’? en zĳ — heeft ook zĳ niet
gezegd: ’Hĳ is mĳn broer’? In de
oprechtheid van mĳn hart en met
onschuld van mĳn handen heb
ik dit gedaan.”e 6 Daarop zei de
[ware] God tot hem in de droom:
„Ook ik heb geweten dat gĳ dit in
de oprechtheid van uw hart hebt
gedaan,f en ik weerhield u er ook
van tegen mĳ te zondigen.g Daarom heb ik niet toegelaten dat gĳ
haar zoudt aanraken.h 7 Maar
geef nu de vrouw van de man terug, want hĳ is een profeet,i en hĳ
zal smeekbeden voor u opzenden.j
Blĳf dus leven. Maar indien gĳ
haar niet teruggeeft, weet dan
dat gĳ beslist zult sterven, gĳ en
al de uwen.”k
8 Abimelech
dan stond ’s mor_
gens vroeg op en riep vervolgens
al zĳn dienaren en sprak al deze
dingen ten aanhoren van hen.
En de mannen werden zeer bevreesd. 9 Toen riep Abimelech
_
Abraham
en zei tot hem: „Wat
_
hebt gĳ ons aangedaan, en wat
voor zonde heb ik tegen u begaan, dat gĳ over mĳ en mĳn
koninkrĳk een grote zonde l hebt
gebracht? Daden die niet gedaan
hadden mogen worden, hebt gĳ
in verband met mĳ gedaan.”m
10 Verder zei Abimelech
tot
_
Abraham:
„Wat hebt gĳ ermee
_
beoogd, dat gĳ deze zaak hebt
gedaan?”n 11 Hierop zei Abra_
ham: „Nu, omdat ik bĳ mĳzelf
zei: ’Ongetwĳfeld is er geen vrees
voor God in deze plaats,o en zĳ
zullen mĳ stellig doden wegens
mĳn vrouw.’p 12 En bovendien,
zĳ is waarlĳk mĳn zuster, de
dochter van mĳn vader, alleen
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niet de dochter van mĳn moeder;
en zĳ werd mĳn vrouw.a 13 Het
geschiedde nu toen God mĳ ver
van het huis van mĳn vader liet
omdolen,b dat ik tot haar zei: ’Dit
is uw liefderĳke goedheidc die
gĳ jegens mĳ moogt betrachten:
Zeg op elke plaats waar wĳ zullen komen van mĳ: „Hĳ is mĳn
broer.” ’ ”d
14 Hierna nam Abimelech
scha_
pen en runderen en dienstknechten en dienstmaagden en gaf die
aan Abraham
en gaf hem zĳn
_
vrouw Sara
terug.e 15 Voorts
_
zei Abimelech:
„Zie, mĳn land
_
staat tot uw beschikking. Woon
waar het goed is in uw ogen.”f
16 En tot Sara
zei hĳ: „Zie, ik
_
geef uw broer g werkelĳk duizend
zilveren geldstukken. Zie, het is
voor u een bedekking h der ogen
met betrekking tot allen die bĳ u
zĳn, en voor iedereen, en gĳ zĳt
van smaad gezuiverd.” 17 Toen
zond Abraham
smeekbeden op
_
tot de [ware] God,i waarop God
Abimelech
en zĳn vrouw en zĳn
_
slavinnen genas, en zĳ gingen
kinderen baren. 18 Want Jehovah had elke moederschoot van
het huis van Abimelech
vast toe_
gesloten wegens Sara,
Abrahams
_
_
j
vrouw.
En Jehovah richtte zĳn
aandacht op S ara,
juist
21
_
zoals hĳ had gezegd, en Jehovah deed nu aan Sara
juist zoals
_
hĳ had gesproken.k 2 En Sara
_
l
werd zwanger en baarde Abra_
ham vervolgens een zoon op zĳn
oude dag, op de bestemde tĳd
waarvan God tot hem gesproken
had.m 3 Bĳgevolg gaf Abraham
_
zĳn zoon die hem geboren was,
die Sara
hem
gebaard
had, de
_
¨
naam Isa
_ ak.n 4 Voorts besneed
¨
Abraham
zĳn zoon Isa
_
_ ak toen
deze acht dagen oud was, juist
zoals God hem geboden had.o
5 En Abraham
was honderd jaar
_
¨
oud toen hem zĳn zoon Isa
_ ak
geboren werd. 6 Toen zei Sara:
_
„God heeft mĳ een lachen bereid: iedereen die het hoort, zal
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¨
¨
Isaak gespeend. Hagar, Ismael weggezonden

om mĳ lachen.”a 7 En zĳ voegde eraan toe: „Wie zou tot Abra_
ham [de woorden] hebben geuit:
’Sara
zal stellig kinderen zogen’,
_
aangezien ik op zĳn oude dag een
zoon heb gebaard?”
8 Nu groeide het kind op en
werd ten slotte gespeend; b en
Abraham
rechtte vervolgens een
_
groot feestmaal
aan op de dag
¨
waarop Isa
_ ak gespeend werd.
9 En Sara
merkte voortdurend
_
op dat de zoon van Hagar,
de
_
Egyptische,c die zĳ Abraham
_
gebaard had, de spot dreef.d
10 Daarom ging zĳ tot Abraham
_
zeggen: „Verjaag deze slavin en
haar zoon, want de zoon van
deze slavin zal geen erfgenaam
¨
zĳn met mĳn zoon, met Isa
_ ak!”e
11 Maar dit bleek iets zeer onaangenaams te zĳn voor Abra_
ham met betrekking tot zĳn
f
zoon. 12 Toen zei God tot
Abraham:
„Laat niets van wat
_
Sara
tot u blĳft zeggen, u onaan_
genaam zĳn omtrent de jongen
en omtrent uw slavin. Luister
naar haar stem, want
door be¨
middeling van Isa
_ ak zal dat zĳn
wat uw zaad genoemd zal worden.g 13 En wat de zoon van de
slavinh betreft, ik zal ook hem tot
een natie maken, omdat hĳ uw
nakomeling is.”i
14 Abraham
dan stond vroeg
_
in de morgen op en nam brood
en een leren waterzak en gaf dat
j
het op haar schouder
aan Hagar,
_
zettend, en het kind,k en zond
haar toen weg. En zĳ ging heen
en doolde rond in de wilderl
15 Ten slotte
nis van Berseba.
_
raakte het water in de leren zak
m en zĳ wierp n het kind onder
op
een van de struiken. 16 Toen
ging zĳ verder en zette zich alleen neer, op een afstand van ongeveer een boogschot daarvandaan, want zĳ zei: „Laat mĳ het
niet aanzien dat het kind sterft.”o
Zĳ ging dus op een afstand zitten en verhief toen haar stem en
weende.p
17 Daarop hoorde God de stem
van de jongen,q en Gods engel
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riep Hagar
uit de hemel toe en
_
zei tot haar: a „Wat is er met u,
Hagar?
Wees niet bevreesd, want
_
God heeft geluisterd naar de
stem van de jongen, daar waar
hĳ is. 18 Sta op, neem de jongen op en houd hem vast met uw
hand, want ik zal hem tot een
grote natie maken.”b 19 Toen
opende God haar ogen, zodat zĳ
een waterput in het oog kreeg; c
en zĳ ging de leren zak met water vullen en gaf de jongen te
drinken. 20 En God was voortdurend met de jongen,d en hĳ
groeide op en bleef in de wildernis wonen; en hĳ werd een
boogschutter.e 21 En hĳ ging
f woin de wildernis van Paran
_
nen, en zĳn moeder nam voorts
een vrouw voor hem uit het land
Egypte.
_
22 Nu geschiedde het in die
tĳd dat Abimelech,
alsook zĳn
_
legeroverste P _ichol, tot Abraham
_
zei: „God is met u in alles wat
gĳ doet.g 23 Zweer mĳ nu daarom hier bĳ Godh dat gĳ niet ontrouw zult blĳken te zĳn aan mĳ
en aan mĳn nageslacht en aan
mĳn nakomelingschap; i dat gĳ,
naar de loyale liefde waarmee ik u
behandeld heb,j ook zo zult handelen jegens mĳ en ten opzichte
van het land waarin gĳ tot nu toe
als vreemdeling hebt vertoefd.”k
24 Abraham
dan zei: „Ik zal zwe_
ren.”l
25 Toen Abraham
Abimelech
_
_
ernstig onderhield over de waterput die de knechten van Abimelech
met geweld in beslag
_
hadden genomen,m 26 zei Abimelech
voorts: „Ik weet niet wie
_
deze zaak
heeft gedaan, noch
´´
hebt gıj het mĳ verteld, en zelf
heb ik er ook niet van gehoord
dan vandaag.”n 27 Daarop nam
Abraham
schapen en runderen
_
o
waaren gaf ze aan Abimelech,
_
na zĳ beiden een verbond sloten.p
28 Toen Abraham
zeven ooilam_
meren van het kleinvee apart
zette, 29 zei Abimelech
vervol_
gens tot Abraham:
„Wat hebben
_
deze zeven ooilammeren hier te

31

Abraham sluit verbond; geloof beproefd

betekenen, die gĳ apart hebt gezet?” 30 Waarop hĳ zei: „Gĳ
dient de zeven ooilammeren uit
mĳn hand aan te nemen, opdat
het mĳ tot een getuigenis a moge
dienen dat ik deze put heb gegraven.” 31 Daarom noemde hĳ
b
omdat zĳ
die plaats Berseba,
_
daar beiden een eed hadden gezworen. 32 Zĳ sloten dus een
waarna Abiverbondc te Berseba,
_
melech
met zĳn legeroverste P _i_
chol opstond en zĳ naar het land
der Filistĳnend terugkeerden.
33 Daarna plantte hĳ een tamariskboom te Berseba
en riep daar
_
de naam van Jehovah aan,e de
voor onbepaalde tĳd blĳvende
vertoefGod.f 34 En Abraham
_
de nog vele dagen als vreemdeling in het land der Filistĳnen.g
Na deze dingen nu geschiedde het dat de [ware]
22
God Abraham
op de proef stel_
de.h Bĳgevolg zei hĳ tot hem:
„Abraham!”,
waarop hĳ zei: „Hier
_
ben ik!”i 2 Vervolgens zei hĳ:
„Neem alstublieft uw zoon, uw
enige
zoon, die gĳ zo liefhebt,j
¨
Isa
_ ak,k en maak een tocht naar
het land Mor _ial en offer hem daar
als brandoffer op een van de bergen die ik u zal aanwĳzen.”m
3 Abraham
stond dus ’s mor_
gens vroeg op en zadelde zĳn
ezel en nam twee van ¨ zĳn bedienden en zĳn zoon Isa
_ ak met zich
mee; n en hĳ kloofde het hout
voor het brandoffer. Toen stond
hĳ op en ondernam de tocht naar
de plaats die de [ware] God hem
had aangewezen. 4 Pas op de
derde dag sloeg Abraham
zĳn
_
ogen op en toen zag hĳ uit de
verte de plaats. 5 Abraham
zei
_
nu tot zĳn bedienden: o „Blĳft GIJ
hier met de ezel, maar ik en de
jongen willen verder gaan naar
daarginds en aanbiddenp en tot U
terugkeren.”
6 Daarna nam Abraham
het
_
hout van het brandoffer
en legde
¨
het op zĳn zoon Isa
_ akq en nam
het vuur en het slachtmes in zĳn
handen, en beiden gingen samen
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¨
verder.a 7 Toen zei Isa
_ ak tot
zĳn vader Abraham:
„Mĳn va_
der!”b Waarop hĳ zei: „Hier ben
ik, mĳn zoon!”c Hĳ dan vervolgde:
„Hier zĳn het vuur en het hout,
maar waar is het schaap voor
het brandoffer?”d 8 Hierop zei
Abraham:
„God zal zelf voorzien
_
in het schaap voor het brande
offer, mĳn zoon.” En beiden liepen samen voort.
9 Ten slotte bereikten zĳ de
plaats die de [ware] God hem had
aangewezen, en Abraham
bouw_
de daar een altaar f en schikte
¨ het
hout en bond zĳn zoon Isa
_ ak aan
handen en voeten en legde hem
op het altaar, boven op het hout.g
10 Toen stak Abraham
zĳn hand
_
uit en nam het slachtmes om
h
11 Maar
zĳn zoon te doden.
daar riep Jehovah’s engel hem
uit de hemel toe en zei: i „Abra_
ham, Abraham!”,
waarop hĳ ant_
woordde: „Hier ben ik!” 12 Vervolgens zei hĳ: „Steek uw hand
niet uit tegen de jongen en doe
hem volstrekt niets,j want nu
weet ik werkelĳk dat gĳ godvrezend zĳt, doordat gĳ mĳ uw zoon,
uw enige, niet hebt onthouden.”k
13 Hierop sloeg Abraham
zĳn
_
ogen op en keek,
´ ´ en daar op enige afstand voor [hem] was een
ram, die met zĳn hoorns in het
struikgewas verward zat. Abra_
ham dan ging erheen en nam de
ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zĳn zoon.l
14 Toen gaf Abraham
die plaats
_
de naam Jehovah-J
_
_ireh. Daarom
is het heden nog gebruikelĳk te
zeggen: „Op de berg van Jehovah
zal erin worden voorzien.”m
15 En Jehovah’s engel riep
Abraham
vervolgens voor de
_
tweede maal uit de hemel toe
16 en zei: „’Waarlĳk, ik zweer bĳ
mĳzelf,’ is de uitspraak van Jehovah,n ’dat wegens het feit dat
gĳ deze zaak hebt gedaan en gĳ
[mĳ] uw zoon, uw enige,o niet
hebt onthouden, 17 ik u voorzeker zal zegenen en uw zaad
voorzeker zal vermenigvuldigen
als de sterren aan de hemel en
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Zaad beloofd. Sara sterft. Machpela

als de zandkorrels die aan de
zeeoever zĳn; a en uw zaad zal de
poort van zĳn vĳanden in bezit nemen.b 18 En door bemidc
deling
¨ van uw zaad zullen alle
natien der aarde zich stellig zegenen, ten gevolge van het feit
dat gĳ naar mĳn stem hebt geluisterd.’ ”d
19 Hierna keerde Abraham
_
naar zĳn bedienden terug, en zĳ
stonden op en gingen gezamene en
lĳk op weg naar Berseba;
_
Abraham
bleef te Berseba
wo_
_
nen.
20 Het geschiedde nu na deze
dingen dat Abraham
het be_
richt door kreeg: „Zie, ook M _ilkaf
g
heeft zonen aan uw broer Nahor
_
gebaard: 21 Uz, zĳn eerstgeborene, en
diens broer Buz,h
¨
en Kemu
el, de vader van Aram,
_
_
22 en Chesed
en Hazo
_
_ ¨ en P _ildas
i
en J _idlaf
en Bethu_ el.” 23 En
¨
Bethu_ el werd de vader van Rej
bekka.
Deze
acht baarde M _ilka
_
aan Nahor,
de broer van Abra_
_
ham. 24 Dan was er nog
zĳn
¨
bĳvrouw, wier naam Reuma
was.
_
Mettertĳd baarde ook zĳ: T
_
¨ ebah
en Gaham
en Tahas
en Ma_ acha.k
_
_
En de levenstĳd van Sara
_
bedroeg ten slotte honderd zevenentwintig jaar. Dit waren de jaren van Sara’s
leven.l
_
2 S ara
dan stierf in K _irjath_
m
n
Arba,
dat wil zeggen
Hebron,
in
_
_
¨
het land Kana
an,o en Abraham
_
_
ging naar binnen om over Sara
te
_
weeklagen en haar te bewenen.
3 Toen stond Abraham
van voor
_
zĳn dode op en sprak vervolgens
tot de zonen van Hethp en zei:
4 „Een inwonende vreemdeling
en bĳwoner ben ik onder U .q
Geeft mĳ een grafstede in eigendom onder U, opdat ik mĳn dode
buiten mĳn gezicht moge begraven.”r 5 Hierop antwoordden de zonen van Heth Abra_
ham, door tot hem te zeggen:
s
6 „Hoor ons, mĳn heer. Een
overste van God zĳt gĳ in ons
midden.t Begraaf uw dode zelfs
in de keur van onze grafsteden.u
Niemand van ons zal u zĳn graf-

23
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stede onthouden, om te beletten
dat gĳ uw dode begraaft.”a
7 Daarna stond Abraham
op
_
en boog zich neer voor de ingebob
renen, voor de zonen van Heth,c
8 en sprak met hen en zei: „Indien UW ziel erin toestemt dat
ik mĳn dode buiten mĳn gezicht
begraaf, luistert dan naar mĳ en
dringt voor mĳ aan bĳ Efron,
_
d
9 dat hĳ
de zoon van Zohar,
_
mĳ de grot van Machpela
_ e geeft,
die hem toebehoort, welke aan
het uiteinde van zĳn veld ligt.
Laat hem die voor het volle bedrag in zilver aan mĳ geven tot
een grafstede in eigendom in UW
midden.”f
10 Efron
nu zat te midden van
_
de zonen van Heth. Derhalve
antwoordde Efron,
de Hethiet,g
_
Abraham
ten aanhoren van de
_
zonen van Heth in het bĳzĳn van
allen die de poort van zĳn stad
ingingen, en zei: h 11 „Neen,
mĳn heer! Luister naar mĳ. Het
veld geef ik u beslist, en de grot
die daarin is, ja, die geef ik u.
Waarlĳk, voor de ogen van de zonen van mĳn volk geef ik u die.i
Begraaf uw dode.” 12 Daarop
boog Abraham
zich neer voor
_
de ingeborenen 13 en sprak tot
Efron
ten aanhoren van de in_
geborenen en zei: „Alleen indien
gĳ — neen, luister naar mĳ! Ik
wil u het bedrag in zilver voor
het veld geven. Neem het van
mĳ aan,j opdat ik mĳn dode daar
moge begraven.”
14 Toen antwoordde Efron
_
Abraham,
door tot hem te zeg_
gen: 15 „Mĳn heer, luister naar
mĳ. Een stuk land ter waarde
van vierhonderd zilveren sikkelen, wat betekent dat tussen
mĳ en u? Begraaf dus uw dode.”k
16 Bĳgevolg luisterde Abraham
_
naar Efron,
en Abraham
woog
_
_
Efron
het bedrag in zilver af
_
waarvan hĳ ten aanhoren van
de zonen van Heth gesproken
had, vierhonderd zilveren sikkelen, gangbaar bĳ de kooplieden.l
17 Zo werd het veld van Efron,
_
dat in Machpela
was, hetwelk
_

33

¨
Knecht zoekt vrouw voor Isaak. Rebekka

´
tegenover Mamr
e ligt, het veld
_
en de grot die daarin was en alle
bomen die op het veld stonden,a
welke zich binnen al zĳn grenzen rondom bevonden, overgedragen b 18 aan Abraham
als
_
zĳn gekochte eigendom, voor de
ogen van de zonen van Heth onder allen die de poort van zĳn
stad ingingen.c 19 En daarna
begroef Abraham
zĳn vrouw
_
Sara
in de grot van het veld´ van
_
Machpela
tegenover Mamr
e, dat
_
_
wil zeggen
Hebron,
in het land
_
¨
Kana
an.d 20 Zo werd het veld
_
en de grot die daarin was, overgedragen aan Abraham
tot een
_
grafstede in eigendom uit de
handen van de zonen van Heth.e
Abraham
nu was oud, ver_
gevorderd in jaren; en Je24
hovah had Abraham
in alles geze_
gend.f 2 Derhalve zei Abraham
_
tot zĳn knecht, de oudste van zĳn
huis, die alles wat hĳ had bestuurde: g „Leg uw hand alstublieft onder mĳn dĳ,h 3 daar ik u moet
laten zweren bĳ Jehovah,i de God
van de hemel en de God van de
aarde, dat gĳ voor mĳn zoon geen
vrouw zult¨ nemen uit de dochters
der Kanaanieten, te midden van
wie ik woon,j 4 maar gĳ zult
naar mĳn land en naar mĳn bloedverwantenk gaan, en gĳ zult
¨ stellig voor mĳn zoon, voor Isa
_ ak, een
vrouw nemen.”
5 De knecht zei echter tot
hem: „Als de vrouw nu eens niet
met mĳ mee wenst te gaan naar
dit land? Moet ik dan uw zoon
beslist terugbrengen naar het
land waaruit gĳ zĳt weggetrokken?”l 6 Hierop zei Abraham
_
tot hem: „Wees op uw hoede dat
gĳ mĳn zoon niet daarheen terugbrengt.m 7 Jehovah, de God
van de hemel, die mĳ uit het huis
van mĳn vader en uit het land
van mĳn bloedverwanten heeft
genomen,n en die tot mĳ gesproken en mĳ gezworen heeft,o door
te zeggen: ’Aan uw zaadp zal ik
dit land geven’,q hĳ zal zĳn engel voor u uit zenden,r en gĳ
zult stellig vandaar een vrouw
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GENESIS 23:18–24:16

voor mĳn zoon nemen.a 8 Maar
mocht de vrouw niet met u mee
wensen te gaan, dan zult gĳ vrĳ
zĳn geworden van deze eed aan
mĳ.b Alleen moogt gĳ mĳn zoon
niet daarheen terugbrengen.”
9 Daarop legde de knecht zĳn
hand onder de dĳ van zĳn meester Abraham
en zwoer hem be_
treffende deze zaak.c
10 De knecht nam derhalve
tien kamelen van de kamelen van
zĳn meester en maakte aanstalten om te gaan, met allerlei goede dingen van zĳn meester in
zĳn hand.d Toen stond hĳ op en
begaf¨ zich op weg naar Mesopotami
e, naar de stad van Nahor.
_
_
11 Ten slotte liet hĳ de kamelen buiten de stad neerknielen
bĳ een waterput, tegen de avondtĳd,e tegen de tĳd dat de vrouwen die water putten gewoonlĳk
naar buiten kwamen.f 12 Vervolgens zei hĳ: „Jehovah, de
g
God van mĳn meester Abraham,
_
laat het alstublieft heden voor
mĳn aangezicht geschieden en
betracht liefderĳke goedheidh
i
jegens mĳn meester Abraham.
_
13 Zie, ik sta nu bĳ een waterbron, en de dochters van de mannen der stad komen naar buiten om water te putten.j 14 Het
moet geschieden dat de jonge
vrouw tot wie ik zal zeggen:
’Laat uw waterkruik alstublieft
neer, opdat ik moge drinken’, en
die werkelĳk zal zeggen: ’Drink,
en ik zal´ ´ ook uw kamelen drenken’, d ıe moet¨ gĳ voor uw
knecht, voor Isa
_ ak, bestemmen; k
en laat mĳ hieraan weten dat gĳ
loyale liefde jegens mĳn meester
hebt betracht.”l
15 Nu dan, het geschiedde dat
nog voordat hĳ was uitgesproken,m zie, daar kwam Rebekka
_
naar buiten,
die geboren was aan
¨
Bethu_ el,n de zoon van M _ilka,o
p Abrahams
de vrouw van Nahor,
_
_
broer, en haar waterkruik was
q
op haar schouder.
16 De jonge vrouw nu was zeer aantrekkelĳk van uiterlĳk,r een maagd,
en [nog] geen man had seksuele
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gemeenschap met haar gehad; a
en zĳ daalde vervolgens af naar
de bron en ging haar waterkruik
vullen en kwam toen naar boven.
17 Terstond snelde de knecht
haar tegemoet en zei: „Geef mĳ
alstublieft een slokje water uit
uw kruik.”b 18 Hierop zei zĳ:
„Drink, mĳn heer.” Toen liet zĳ
vlug haar kruik neer op haar
hand en gaf hem te drinken.c
19 Nadat zĳ hem genoeg had laten drinken, zei zĳ: „Ook voor
uw kamelen zal ik water putten,
totdat ze genoeg gedronken hebben.”d 20 Zĳ goot dus vlug haar
kruik leeg in de drinkbak en liep
telkens weer naar de put om water te putten,e en zĳ bleef voor al
zĳn kamelen putten. 21 Al die
tĳd staarde de man haar vol verbazing aan, terwĳl hĳ het stilzwĳgen bewaarde om te weten of
Jehovah zĳn tocht succesvol had
gemaakt of niet.f
22 Dientengevolge geschiedde
het toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een
gouden neusring g nam van een
halve sikkel in gewicht en twee
armbandenh voor haar handen,
waarvan het gewicht tien gouden
sikkelen was, 23 en vervolgens
zei: „Wiens dochter zĳt gĳ? Vertel het mĳ alstublieft. Is er in
het huis van uw vader ook plaats
voor ons om te overnachten?”i
24 Hierop zei zĳ tot hem:¨ „Ik
ben de dochter van Bethu_ el,j de
zoon van M _ilka, die zĳ aan Nahor
_
heeft gebaard.”k 25 En zĳ zei
verder tot hem: „Er is bĳ ons zowel stro als veel voer, ook plaats
om te overnachten.”l 26 Toen
boog de man zich en wierp zich
neer voor Jehovahm 27 en zei:
„Gezegend zĳ Jehovah,n de God
van mĳn meester Abraham,
die
_
zĳn liefderĳke goedheid en zĳn
trouw jegens mĳn meester niet
achterwege heeft gelaten. Op
mĳn weg heeft Jehovah mĳ naar
het huis van de broeders van
mĳn meester geleid.”o
28 En de jonge vrouw snelde
heen en ging het huisgezin van
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haar moeder over deze dingen
vertellen. 29 Rebekka
nu had
_
een broer en zĳn naam was La_
a L aban dan snelde heen
ban.
_
naar de man die buiten bĳ de
bron was. 30 Het geschiedde
nu dat zodra hĳ de neusring en
de armbandenb aan de handen
van zĳn zuster zag en zodra hĳ
de woorden van zĳn zuster Rebekka
hoorde, die zei: „Zo heeft
_
de man tot mĳ gesproken”, hĳ
naar de man toe ging, en zie,
daar stond hĳ bĳ de kamelen
aan de bron. 31 Terstond zei
hĳ: „Kom, gĳ gezegende van Jegĳ hier
hovah.c Waarom blĳft
´
buiten staan, terwĳl ık het huis
in gereedheid heb gebracht en
plaats heb gemaakt voor de kamelen?” 32 Daarop kwam de
man in het huis, en hĳ spande
vervolgens de kamelen uit en
gaf stro en voer aan de kamelen en water om zĳn voeten en
de voeten van de mannen die bĳ
hem waren te wassen.d 33 Toen
werd hem iets te eten voorgezet,
maar hĳ zei: „Ik zal niet eten
voordat ik over mĳn zaken gesproken heb.” Derhalve zei hĳ:
„Spreek!”e
34 Toen vervolgde hĳ: „Ik ben
Abrahams
knecht.f 35 En Je_
hovah heeft mĳn meester zeer
gezegend, doordat hĳ hem steeds
groter maakt en hem schapen en
runderen en zilver en goud en
dienstknechten en dienstmaagden en kamelen en ezels geeft.g
36 Voorts heeft Sara,
de vrouw
_
van mĳn meester, mĳn meester een zoon gebaard nadat zĳ
oud geworden was; h en hĳ zal
hem alles geven wat hĳ heeft.i
37 Mĳn meester dan heeft mĳ
doen zweren, door te zeggen:
’Gĳ moogt voor mĳn zoon geen
vrouw nemen
uit de dochters
¨
der Kanaanieten, in wier land ik
woon.j 38 Neen, maar gĳ zult
naar het huis van mĳn vader
en naar mĳn familie k gaan, en
gĳ moet een vrouw voor mĳn
zoon nemen.’l 39 Doch ik zei
tot mĳn meester: ’Als de vrouw
nu eens niet met mĳ mee zal
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gaan?’a 40 Toen zei hĳ tot mĳ:
’Jehovah, voor wiens aangezicht
ik heb gewandeld,b zal zĳn engel met u zendenc en zal u stellig succes doen hebben op uw
weg; d en gĳ moet een vrouw voor
mĳn zoon nemen uit mĳn familie
en uit het huis van mĳn vader.e
41 Dan pas zult gĳ ontslagen zĳn
van de met een eed bekrachtigde
verplichting jegens mĳ, wanneer
gĳ bĳ mĳn familie zĳt gekomen,
en indien zĳ haar niet aan u zullen geven, dan zult gĳ stellig vrĳ
worden van de met een eed bekrachtigde verplichting jegens
mĳ.’f
42 Toen ik dan vandaag bĳ de
bron kwam, zei ik: ’Jehovah, de
God van mĳn meester Abraham,
_
indien gĳ mĳ werkelĳk succes
doet hebben op de weg waarop
ik ga,g 43 zie, ik sta nu bĳ een
waterbron. Het moet geschieden
dat het meisje h dat naar buiten
komt om water te putten, tot wie
ik werkelĳk zal zeggen: „Laat
mĳ alstublieft een beetje water
uit uw kruik drinken”, 44 en
die inderdaad tot mĳ zal zeggen:
„Drink zelf, en ik zal ook voor
uw kamelen water putten”, zĳ
de vrouw is die Jehovah voor de
zoon van mĳn meester bestemd
heeft.’i
45 Nog voordat ik in mĳn hartj
was uitgesproken,k zie, daar
kwam Rebekka
naar buiten, met
_
haar kruik op haar schouder; en
zĳ daalde vervolgens af naar de
bron en ging water putten.l Toen
zei ik tot haar: ’Geef mĳ alstublieft te drinken.’m 46 Zĳ dan
liet vlug haar kruik van zich neer
en zei: ’Drink,n en ik zal ook uw
kamelen drenken.’ Toen dronk
ik, en zĳ drenkte ook de kamelen. 47 Daarna vroeg ik haar
en zei: ’Wiens dochter zĳt gĳ?’,o
waarop¨ zĳ zei: ’De dochter van
Bethu_ el, de zoon van Nahor,
die
_
M _ilka hem gebaard heeft.’ Bĳgevolg deed ik de neusring in haar
neusgat en de armbanden aan
haar handen.p 48 Toen boog ik
mĳ en wierp mĳ neer voor Jeho-
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vah en zegende Jehovah, de God
a die
van mĳn meester Abraham,
_
mĳ op de ware weg had geleidb
om de dochter van de broeder
van mĳn meester voor zĳn zoon
te nemen. 49 En nu, indien GIJ
werkelĳk liefderĳke goedheid en
trouw jegens mĳn meester betracht,c laat het mĳ weten; maar
zo niet, laat het mĳ weten, opdat
ik mĳ naar rechts of naar links
kan wenden.”d
50 Toen antwoordden L aban
_
¨
en Bethu_ el en zeiden: „Van Jehovah is deze zaak uitgegaan.e
Wĳ kunnen kwaad noch goed tot
is
u spreken.f 51 Zie, Rebekka
_
voor uw aangezicht. Neem haar
en ga heen, en laat haar de zoon
van uw meester tot vrouw worden, juist zoals Jehovah gesproken heeft.”g 52 Nu geschiedde
het dat toen Abrahams
knecht
_
hun woorden had gehoord, hĳ
zich terstond ter aarde neerwierp
voor Jehovah.h 53 Vervolgens
haalde de knecht zilveren voorwerpen en gouden voorwerpen
en klederen te voorschĳn en gaf
ze aan Rebekka;
en hĳ gaf uitge_
lezen dingen aan haar broer en
aan haar moeder.i 54 Daarna
aten en dronken zĳ, hĳ en de
mannen die bĳ hem waren, en
zĳ overnachtten daar en stonden
’s morgens op.
Toen zei hĳ: „Zendt mĳ heen
naar mĳn meester.”j 55 Hierop
zeiden haar broer en haar moeder: „Laat de jonge vrouw ten
minste tien dagen bĳ ons blĳven.
Daarna kan zĳ gaan.” 56 Maar
hĳ zei tot hen: „Houdt mĳ niet
op, aangezien Jehovah mĳn weg
succesvol heeft doen zĳn.k Zendt
mĳ heen, opdat ik naar mĳn
meester kan gaan.”l 57 Zĳ dan
zeiden: „Laten wĳ de jonge
vrouw roepen en navraag doen
uit haar mond.”m 58 Toen riepen zĳ Rebekka
en zeiden tot
_
haar: „Wilt gĳ met deze man
meegaan?” Waarop zĳ zei: „Ik
ben bereid te gaan.”n
59 Daarop zonden zĳ hun zuso en haar voedster p
ter Rebekka
_

GENESIS 24:60–25:18

¨
Isaak trouwt. Abraham hertrouwt, sterft

en Abrahams
knecht en zĳn man_
nen heen. 60 Zĳ nu zegenden
Rebekka
en zeiden tot haar: „O
_
gĳ, onze zuster, moogt gĳ duizenden maal tienduizend worden,
en uw zaad neme bezit van de
poort van hen die het haten.”a
61 Daarna stonden Rebekka
en
_
haar dienaressenb op en zĳ reden
vervolgens op de kamelenc weg
en volgden de man; en de knecht
nam Rebekka
en begaf zich op
_
weg.
¨
62 Isa
_ ak nu was ¨ gekomen van
¨
de weg die naar Be_ er-Lachai-R
o_ ı d
_
gaat, want hĳ woonde in het
land
¨
e
van de Negeb.
63 En Isa
_
_ ak liep
tegen het vallen van de avond
buiten rond om te mediterenf in
het veld. Toen hĳ zĳn ogen opsloeg en keek, zie, daar kwamen kamelen aan! 64 Toen Rebekka
_
¨ haar ogen opsloeg, kreeg
zĳ Isa
_ ak in het oog en met een
snelle beweging liet zĳ zich van
de kameel afglĳden. 65 Toen
zei zĳ tot de knecht: „Wie is die
man daar, die ons in het veld tegemoet komt?”, en de knecht zei:
„Dat is mĳn meester.” Daarop
nam zĳ een hoofddoek en bedekte zich.g 66 En de knecht ging
alle dingen
die hĳ had gedaan,
¨
aan Isa
67 Daarna
_ ak verhalen.
¨
bracht Isa
_ ak haar in de tent van
h
Aldus nam hĳ
zĳn moeder Sara.
_
i
Rebekka
en zĳ werd zĳn vrouw;
_
¨
en hĳ kreeg haar lief,j en Isa
_ ak
vond troost na het verlies van
zĳn moeder.k
Voorts nam Abraham
we_
derom een vrouw, en haar
25
naam was Ketura.
2
Mettertĳd
_
l

baarde zĳ hem Z _imran en Joksan
_
en Medan
en M _idianm en J _isbak en
_
n
Suah.
_
3 En Joksan
werd de vader
_
p
van Scheba
_ o en Dedan.
_
En de zonen van Dedan
wer_
den¨ Assurim
en L etusim
en
_
_
Le_ ummim.
4 En de zonen van M _idian waren Efa
en
_ q en Efer
_ ¨ en Hanoch
_
Ab _ida en Elda_ a.r
Deze allen waren de zonen van
Ketura.
_
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5 Later gaf Abraham
alles wat
_¨
hĳ had aan Isa
_ ak,a 6 maar aan
de zonen van de bĳvrouwen die
Abraham
had, gaf Abraham
ge_
_
schenken.b Toen zond hĳ hen
nog tĳdens zĳn
leven
weg
van
¨
zĳn zoon Isa
_ ak,c naar het oosten,
naar het land van het Oosten.d
7 En dit zĳn de dagen van de
jaren van Abrahams
leven die
_
hĳ geleefd heeft, honderd vĳfenzeventig jaar. 8 Toen blies
Abraham
de laatste adem uit en
_
stierf in een gezegende ouderdom, oud en voldaan, en hĳ werd
e
tot zĳn volk
9 Zĳn
¨ vergaderd.¨
zonen Isa
el dan be_ ak en Isma
_
groeven hem in de grot van
Machpela,
in het veld van Efron,
_
_
de zoon van Zohar,
_
´ de Hethiet, dat
tegenover Mamr
e ligt,f 10 het
_
veld dat Abraham
van de zonen
_
van Heth had gekocht. Daar werd
Abraham
begraven, en ook zĳn
_
g
11 Het geschiedvrouw Sara.
_
de dan na Abrahams
dood, dat
_
¨
God zĳn zoon
Isa
_ ak bleef zege¨
h en Isaak woonde dicht bĳ
nen,¨
_
¨
Be_ er-Lachai-R
o_ ı.i
_
12 En dit
is
de geschiedenis
¨
van Isma
el,j de zoon van Abra_
_
ham, die Hagar,
de Egyptische,
_
de dienstmaagd van Sara,
Abra_
_
ham gebaard heeft.k
13 Dit nu zĳn de
¨ namen van
de zonen van Isma
el, volgens hun
_
namen,
¨ naar hun familieafkomst:l
Isma
els eerstgeborene
Nebajoth
_
_
¨
m en Adbeel en M
en Kedar
_
_
_ibsamn
14 en M _isma en Duma
en Massa,
_
_
o en Tema,p Jetur, Nafis
15 Hadad
_
_
_
_
q
en Kedma.
16 Dit zĳn de zonen
_
¨
van Isma
el,
en
dit
zĳn
hun
na_
men volgens hun nederzettingen
en volgens hun ommuurde kampementen: r twaalf oversten naar
hun clans.s 17 En dit zĳn de ja¨
ren van Isma
els leven, honderd
_
zevenendertig jaar. Toen blies
hĳ de laatste adem uit en stierf
en werd tot zĳn volk vergaderd.t
18 En zĳ gingen verblĳf houden
van Hav _ilau nabĳ Sur,v dat tegen¨
over Egypte
ligt, tot Assyri
_
_ e toe.
Tegenover al zĳn broeders vestigde hĳ zich.w
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19 En ¨ dit is de geschiedenis
van Isa
_ ak, de zoon van Abra_
ham.a
Abraham
werd de
_ ¨
¨ vader van
Isa
_ ak. 20 En Isa
_ ak was veertig jaar oud geworden toen hĳ
zich Rebekka,
de¨ dochter van Be_
¨
thu_ el,b de Syrier c van Paddan_
Aram,
de
_
_
¨ de zuster van Laban,
Syrier, tot vrouw nam. 21 En
vooral
voor
zĳn
vrouw
bleef
¨
Isa
_ ak Jehovah smeken,d omdat zĳ
onvruchtbaar was; e Jehovah dan
liet zich [deze zaak] afsmeken
ten behoeve van hem,f en zĳn
vrouw Rebekka
werd zwanger.
_
22 En de zonen in haar gingen
met elkaar strĳden, g zodat zĳ
zei: „Indien het aldus gesteld
is, waarom ben ik dan eigenlĳk
nog in leven?” Daarop ging zĳ Jehovah raadplegen.h 23 Toen zei
¨
Jehovah tot haar: „Twee natien
zĳn in uw buik,i en twee nationale groepen zullen zich uit uw
inwendige delen scheiden; j en
de ene nationale groep zal sterker zĳn dan de andere nationale
groep,k en de oudste zal de jongste dienen.”l
24 Geleidelĳk verstreken haar
dagen ten volle dat zĳ moest baren, en zie! er was een tweeling
in haar buik.m 25 Toen kwam
de eerste te voorschĳn, rood over
zĳn gehele lichaam, als een haren ambtskleed; n daarom gaven
o
26 En
zĳ hem de naam Esau.
_
daarna kwam zĳn broer te voorschĳn en zĳn hand hield de hiel
van Esau
vast; p daarom gaf hĳ
_
¨
q
hem de naam Jakob.
En Isa
_
_ ak
was zestig jaar oud toen zĳ hen
baarde.
27 En de jongens werden groter, en Esau
werd een man die
_
verstand van jagen had,r een
man van het veld, maar Jakob
_
een onberispelĳk man,s die in
¨
tenten woonde.t 28 En Isa
_ ak
had Esau
lief, omdat dit wild_
braad in zĳn mond betekende,
terwĳl Reb ekka’s
liefde daar_
entegen naar Jakob
uitging.u
_
29 Eens was Jakob
een gerecht
_
aan het koken, toen Esau
van
_
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het veld kwam en hĳ moe was.
30 Esau
dan zei tot Jakob:
„Laat
_
_
mĳ alstublieft vlug wat opslokken van dat rode — dat rode
daar, want ik ben moe!” Daarom werd hem de naam Edom
_
gegeven.a 31 Hierop zei Jakob:
_
„Verkoop mĳ dan eerst uw eerstb
geboorterecht!”
32 En Esau
_
vervolgde: „Zie, ik ga toch sterven, en wat baat mĳ dan een
eerstgeboorterecht?” 33 En Ja_
kob voegde eraan toe: „Zweer
c
mĳ eerst!” Toen zwoer hĳ hem
en verkocht zĳn eerstgeboorted
recht aan Jakob.
34 En Jakob
_
_
gaf Esau
brood en het linze_
gerecht, en hĳ ging eten en drinken.e Daarna stond hĳ op en
ging heen. Zo verachtte Esau
het
_
eerstgeboorterecht.f
Nu ontstond er hongersnood in het land, afgezien
26
van de eerste hongersnood die
zich in de dagen van Abraham
_
¨
had voorgedaan, g zodat Isa
_ ak
zich naar Abimelech
begaf, de ko_
ning der Filistĳnen, naar Ge_
rar.h 2 Toen verscheen Jehovah aan hem en zei: i „Daal niet
af naar Egypte.
Verblĳf in het
_
land dat ik u aanwĳs.j 3 Vertoef als vreemdeling in dit land,k
en ik zal met u blĳven en u zegenen, want aan u en aan uw zaad
l
zal ik al deze
¨ landen geven, en
ik wil de beedigde verklaring die
ik aan uw vader Abraham
heb
_
gezworen,m gestand doen: 4 ’En
ik wil uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel
en ik wil aan uw zaad al deze landen geven; n en door bemiddeling
¨
van uw zaad zullen alle natien
der aarde zich stellig zegenen’,o
5 ten gevolge van het feit dat
Abraham
naar mĳn stem heeft
_
geluisterd en zĳn plichten jegens
mĳ, mĳn geboden, mĳn inzettingen en mĳn wetten steeds in
¨
acht heeft genomen.”p 6 Isa
_ ak
bleef derhalve te Gerar
wonen.q
_
7 Welnu, de mannen van de
plaats informeerden aanhoudend
naar zĳn vrouw, en hĳ zei dan:
„Zĳ is mĳn zuster.”r Want hĳ

GENESIS 26:8-28

Rebekka bĳna onteerd. Ruzie over waterputten

was bevreesd te zeggen: „Mĳn
vrouw”, uit vrees dat, om zĳn
woorden aan te halen, „de mannen van de plaats mĳ zouden doden wegens Rebekka”,
want zĳ
_
was aantrekkelĳk van uiterlĳk.a
8 Het geschiedde dan toen zĳn
dagen daar voortduurden, dat
Abimelech,
de koning der Fi_
listĳnen, uit het venster¨ keek
en toen zag, en zie, Isa
_ ak was
zich aan het vermaken met zĳn
b
9¨ Terstond
vrouw Reb ekka.
_
riep Abimelech
Isa
_
_ ak en zei:
„Zie, zĳ is niemand anders dan
uw vrouw! Hoe komt het dan
dat gĳ hebt gezegd: ’Zĳ is¨ mĳn
zuster’?” Hierop zei Isa
_ ak tot
hem: „Ik heb het gezegd uit vrees
dat ik om haar zou sterven.”c
10 Maar Abimelech
vervolgde:
_
„Wat hebt gĳ ons toch aanged Nog even en een van het
daan?
volk zou stellig bĳ uw vrouw hebben gelegen, en gĳ zoudt schuld
over ons hebben gebracht!” e
11 Toen gebood Abimelech
het
_
gehele volk en zei: „Een ieder
die deze man en zĳn vrouw aanraakt, zal beslist ter dood worden
gebracht!”
¨
12 Naderhand ging Isa
_ ak in
dat land zaaien,f en hĳ kreeg
in dat´ ´ jaar wel honderd maten
voor een,g daar Jehovah hem zegende.h 13 Dientengevolge werd
de man groot en werd gaandeweg steeds groter, totdat hĳ ten
slotte zeer groot was.i 14 En hĳ
kwam in het bezit van kudden
schapen en kudden runderen en
een grote stoet van knechten,j zodat de Filistĳnen afgunstig k op
hem werden.
15 Wat al de putten betreft die
de knechten van zĳn vader in de
dagen van zĳn vader Abraham
_
hadden gegraven,l die werden
door de Filistĳnen dichtgestopt
en zĳ vulden ze gewoonlĳk met
slotte zei
droge aarde.m 16 Ten
¨
Abimelech
tot Isa
_
_ ak: „Trek uit
onze omgeving weg, want gĳ
zĳt veel sterker geworden dan
¨
wĳ.”n 17 Derhalve trok Isa
_ ak
vandaar weg en legerde zich in
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a
het stroomdal van Gerar
_
¨en ging
daar wonen. 18 En Isa
_ ak ging
de waterputten weer opgraven
die men in de dagen van zĳn vader Abraham
had gegraven maar
_
die de Filistĳnen na Abrahams
_
dood waren gaan dichtstoppen; b
en hĳ gaf ze weer hun namen
naar de namen waarmee zĳn vader ze had genoemd.c
¨
19 En de knechten van Isa
_ ak
groeven verder in het stroomdal
en zo vonden zĳ daar een put
met vers water. 20 En de herders van Gerar
zochten
ruzie met
_
¨
de herders van Isa
_ akd en zeiden:
„Het water is van ons!” Daarom
gaf hĳ de put de naam Esek,
om_
dat zĳ met hem hadden getwist.
21 En zĳ gingen een andere put
graven, en ook daarover zochten
zĳ ruzie. Daarom gaf hĳ die de
naam S _itna. 22 Later trok hĳ
vandaar weg en groef een andere
put,e maar daarover maakten zĳ
geen ruzie. Daarom gaf hĳ die de
naam Rehoboth
en zei: „Want nu
_
heeft Jehovah ons volop ruimte
f en ons vruchtbaar gegegeven
maakt op de aarde.”g
23 Toen trok hĳ vandaar op
h
24 Voorts vernaar Berseba.
_
scheen Jehovah hem in die nacht
en zei: „Ik ben de God van uw
i Wees niet bevader Abraham.
_
vreesd,j want ik ben met u, en
ik wil u zegenen en uw zaad
vermenigvuldigen vanwege mĳn
k
25 Bĳgeknecht Abraham.”
_
volg bouwde hĳ daar een altaar
en riep de naam van Jehovah
aanl en sloeg daar zĳn ¨ tent op,m
en de knechten van Isa
_ ak gingen
daar een put delven.
26 Naderhand kwam Abime_
lech tot hem uit Gerar,
met zĳn
_
vertrouweling Ahuzzath
en zĳn
_
legeroverste
P _ichol.n 27 Nu zei
¨
Isa
_ ak tot hen: „Waarom zĳt GIJ
naar mĳ toe gekomen, daar GIJ
het zĳt die mĳ hebt gehaat en
mĳ daarom uit UW omgeving hebt
weggezonden?”o 28 Daarop zeiden zĳ: „Wĳ hebben onmiskenbaar gezien dat Jehovah bewezen heeft met u te zĳn.p Daarom

39

¨
Esau’s vrouwen. Isaak wil Esau zegenen

zeiden wĳ: ’Laat er alstublieft
een met een eed bekrachtigde
verplichting tot stand komen
tussen ons,a tussen ons en u,
en laten wĳ een verbond met
u sluiten,b 29 dat gĳ ons geen
kwaad zult doen, net zoals wĳ
u niet hebben aangeraakt en net
zoals wĳ u enkel goed hebben
gedaan doordat wĳ u in vrede
hebben weggezonden.c Gĳ nu zĳt
de gezegende van Jehovah.’ ”d
30 Toen rechtte hĳ een feestmaal voor hen aan en zĳ aten en
dronken.e 31 De volgende morgen dan stonden zĳ vroeg ¨ op en
legden jegens elkaar beedigde
verklaringen
af.f Daarna zond
¨
Isa
_ ak hen weg en zĳ gingen in
vrede g bĳ hem vandaan.
32 Nu geschiedde het op die
¨
dag dat de knechten van Isa
_ ak
hem bericht kwamen brengen
betreffende de put die zĳ hadden gegravenh en tot hem zeiden: „Wĳ hebben water gevonden!” 33 Daarom gaf hĳ er de
naam Seba
aan. Vandaar dat de
_
naam van de stad tot op deze dag
Berseba
_ i is.
34 En Esau
werd veertig jaar
_
oud. Toen nam hĳ Judith
tot
_
vrouw, de¨ dochter van de Hethiet Beeri,
en eveneens Bas_
_
math, de dochter van de Hethiet
j
35 En zĳ waren een bron
Elon.
_
van¨ bitterheid des geestes voor
k
Isa
_ ak en Rebekka.
_
Nu ¨ geschiedde het toen
Isa
_ ak oud was en zĳn ogen
te dof waren om te kunnen zien,l
dat hĳ Esau,
zĳn oudste zoon,
_
riep en tot hem zei: m „Mĳn zoon!”,
waarop hĳ tot hem zei: „Hier ben
ik!” 2 Vervolgens zei hĳ: „Zie
toch, ik ben oud geworden.n Ik
weet de dag van mĳn dood niet.o
3 Neem ditmaal daarom alstublieft uw gerei, uw pĳlkoker en
uw boog, en ga naar buiten, het
veld in, en jaag op een stuk wild
voor mĳ.p 4 Bereid mĳ dan een
smakelĳk gerecht, zoals ik het
graag heb, en breng het mĳ en,
ah, laat mĳ eten, opdat mĳn ziel u
moge zegenen voordat ik sterf.”q
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5 Rebekka
luisterde echter ter_¨
wĳl Isa
_ ak tot zĳn zoon Esau
_
sprak. Esau
dan ging het veld in
_
om op wild te jagen en het binnen te brengen.a 6 En Rebek_
b
„Zie,
ka zei tot haar zoon Jakob:
_
zojuist heb ik uw vader tot uw
broer Esau
horen spreken, en hĳ
_
zei: 7 ’Breng mĳ wat wild en
bereid mĳ een smakelĳk gerecht
en, ´ ah,
laat mĳ eten, opdat ik
´
u voor mĳn dood voor het aangezicht van Jehovah moge zegenen.’c 8 Nu dan, mĳn zoon,
luister naar mĳn stem in hetgeen
ik u gebied.d 9 Ga alstublieft
naar de kudde en haal mĳ vandaar twee geitenbokjes, goede,
opdat ik er een smakelĳk gerecht van kan maken voor uw
vader, zoals hĳ het graag heeft.
10 Dan moet gĳ het naar uw vader brengen en
´ ´ hĳ moet het eten,
opdat hĳ u voor zĳn dood moge
zegenen.”
11 Toen zei Jakob
tot zĳn moe_
der Rebekka:
„Maar mĳn broer
_
Esau
is een behaard man en ik
_
ben een man [met een] gladde
[huid].e 12 Als mĳn vader mĳ
nu eens betast? f Dan zal ik in zĳn
ogen stellig worden als iemand
die de spot [met hem] drĳft,g
en ik zal stellig vervloeking over
mĳ brengen en geen zegen.” h
13 Hierop zei zĳn moeder tot
hem: „De voor u ´ bedoelde
ver´
vloeking zĳ op mıj, mĳn zoon.i
Luister slechts naar mĳn stem en
ga, haal [ze] mĳ.”j 14 Bĳgevolg
ging hĳ en haalde [ze] en bracht
[ze] naar zĳn moeder, en zĳn
moeder bereidde een smakelĳk
gerecht, zoals zĳn vader het
graag had. 15 Daarna nam Rebekka
kleren van haar oudste
_
k de begeerlĳkste die
zoon Esau,
_
zĳ bĳ zich in huis had,l en trok
m
ze haar jongste zoon Jakob
aan.
_
16 En de vellen van de geitenbokjes trok zĳ over zĳn handen
en over het onbehaarde deel van
zĳn hals.n 17 Toen stelde zĳ
haar zoon Jakob
het smakelĳke
_
gerecht en het brood dat zĳ bereid had, ter hand.o

GENESIS 27:18-37
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18 Hĳ dan ging naar binnen tot
zĳn vader en zei: „Mĳn vader!”,
waarop hĳ zei: „Hier ben ik! Wie
zĳt gĳ, mĳn zoon?” 19 Vervolgens zei Jakob
tot zĳn vader:
_
„Ik ben Esau,
uw eerstgeborene.a
_
Ik heb gedaan juist zoals gĳ
tot mĳ gesproken hebt. Richt
u alstublieft op. Ga zitten en
eet wat van mĳn wildbraad, opdat uw ziel mĳ moge¨ zegenen.”b
20 Daarop zei Isa
_ ak tot zĳn
zoon: „Hoe komt het dat gĳ het zo
vlug hebt gevonden, mĳn zoon?”
Toen zei hĳ: „Omdat Jehovah, uw
God, het mĳ tegemoet
¨ liet komen.” 21 Nu zei Isa
_ ak tot Ja_
kob: „Kom alstublieft dichterbĳ,
opdat ik u kan betasten, mĳn
zoon, om te weten of gĳ werkelĳk mĳn zoon Esau
zĳt of niet.”c
_
22 Jakob
dan
kwam dicht bĳ zĳn
_
¨
vader Isa
_ ak, en hĳ ging hem betasten, waarna hĳ zei: „De stem
is de stem van Jakob,
maar de
_
handen zĳn de handen van
d
23 En hĳ herkende
Esau.”
_
hem niet, want zĳn handen bleken behaard te zĳn als de handen
van zĳn broer Esau.
Derhalve
_
zegende hĳ hem.e
24 Daarna zei hĳ: „Zĳt gĳ werkelĳk mĳn zoon Esau?”,
waarop
_
hĳ zei: „Dat ben ik.”f 25 Toen
zei hĳ: „Breng het bĳ mĳ, opdat ik wat van het wildbraad van
mĳn zoon kan eten, zodat mĳn
ziel u moge zegenen.”g Daarop
bracht hĳ het bĳ hem en hĳ ging
eten, en hĳ bracht hem wĳn en
hĳ ging drinken.
26 Toen zei
¨
zĳn vader Isa
_ ak tot hem: „Kom
alstublieft dichterbĳ en kus mĳ,
mĳn zoon.”h 27 Hĳ kwam dus
dichterbĳ en kuste hem, en hĳ
kon de geur van zĳn kleren ruiken.i Toen zegende hĳ hem en
zei:
„Zie, de geur van mĳn zoon is
als de geur van het veld, dat Jehovah gezegend heeft. 28 En
moge de [ware] God u de dauw
van de hemelj geven en de vruchtbare bodem der aarde k en een
overvloed van koren en nieuwe wĳn.l 29 Mogen volken u
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dienen en mogen nationale groepen zich voor u neerbuigen.a
Word meester over uw broeders,
en mogen de zonen van uw moeder zich voor u neerbuigen.b Vervloekt zĳ een ieder van hen die u
vervloeken, en gezegend zĳ een
ieder van hen die u zegenen.”c
30¨ Nu ¨ geschiedde het zodra
Isa
te ze_ ak geeindigd had Jakob
_
genen, ja, het geschiedde inderdaad toen Jakob
nog maar nau_
welĳks van voor het
aangezicht
¨
van zĳn vader Isa
_ ak was weggegaan, dat zĳn broer Esau
terug_
kwam van zĳn jacht.d 31 En
ook hĳ ging een smakelĳk gerecht bereiden. Toen bracht hĳ
het naar zĳn vader en zei tot
zĳn vader: „Laat mĳn vader opstaan en wat van het wildbraad
van zĳn zoon eten, opdat uw ziel
mĳ moge zegenen.”e¨ 32 Daarop zei zĳn vader Isa
_ ak tot hem:
„Wie zĳt gĳ?”, waarop hĳ zei: „Ik
ben uw zoon, uw eerstgebore¨
f
33 En Isa
ne, Esau.”
_ ak ging in
_
zeer sterke mate beven met een
grote beving, en zei toen: „Wie
was het dan die op wild heeft gejaagd en het mĳ kwam brengen,
zodat ik van alles heb gegeten
voordat gĳ kondt binnenkomen
en ik hem heb gezegend? Gezegend zal hĳ ook worden!”g
34 Toen Esau
de woorden van
_
zĳn vader hoorde, brak hĳ in
een buitengewoon luid en bitter geschreeuw los en zei tot zĳn
vader: h „Zegen mĳ, ja, ook mĳ,
mĳn vader!”i 35 Maar hĳ vervolgde: „Uw broer is met bedrog
gekomen, opdat hĳ de voor u bedoelde zegen mocht ontvangen.”j
36 Hierop zei hĳ: „Wordt daarom
zĳn naam niet Jakob
genoemd,
_
dat hĳ mĳ nu al tweemaal moest
verdringen? k Mĳn eerstgeboorterecht heeft hĳ reeds genomen,l
en zie, ditmaal heeft hĳ mĳn
zegen genomen!”m Toen voegde
hĳ eraan toe: „Hebt gĳ geen
zegen voor mĳ overgehouden?”
37 Maar als antwoord
aan Esau
_
¨
vervolgde Isa
_ ak: „Zie, ik heb
hem tot meester over u aange-

41
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steld,a en al zĳn broeders heb ik
hem tot knechten gegeven,b en
koren en nieuwe wĳn heb ik hem
geschonken voor zĳn levensonderhoud,c en wat kan ik dan nog
doen voor u, mĳn zoon?”
38 Toen zei Esau
tot
_
´ ´ zĳn vader: „Hebt gĳ slechts een zegen,
mĳn vader? Zegen mĳ, ja, ook
mĳ, mĳn vader!”d Daarop verhief
Esau
zĳn stem en barstte in tra_
¨
nen uit.e 39 Zĳn vader Isa
_ ak
dan gaf hem ten antwoord:
„Zie, ver van de vruchtbare bodem der aarde zal uw woonplaats
worden gevonden, en ver van
de dauw van de hemel boven.f
40 En van uw zwaard zult gĳ
leven,g en uw broer zult gĳ dienen.h Maar het zal stellig geschieden dat gĳ, wanneer gĳ rusteloos wordt, zĳn juk inderdaad
van uw hals zult verbreken.”i
41 Esau
koesterde echter een
_
vĳandige gezindheid tegenover
Jakob
wegens de zegen waarmee
_
zĳn vader hem had gezegend,j
en Esau
bleef in zĳn hart zeg_
gen: k „De dagen van de rouwtĳd
over mĳn vader komen naderbĳ.l
Daarna zal ik mĳn broer Jakob
_
doden.”m 42 Toen aan Rebekka
_
de woorden van haar oudste zoon
Esau
werden meegedeeld, liet zĳ
_
terstond haar jongste zoon Jakob
_
roepen en zei tot hem: „Zie! Uw
broer Esau
troost zich met be_
trekking tot u — om u te doden.n
43 Nu dan, mĳn zoon, luister
naar mĳn stem en sta op,o loop
weg naar mĳn broer Laban
in
_
p
Haran.
44 En gĳ moet enige
_
dagen bĳ hem wonen, totdat de
woede van uw broer bedaart,q
45 totdat de toorn van uw broer
zich van u afkeert en hĳ vergeten is wat gĳ hem hebt aangedaan.r En ik zal u stellig vandaar
laten
halen. Waarom zou ik op
´ ´
een dag ook van U beiden beroofd
worden?”
46 Daarna zei
voort_
¨ Rebekka
durend tot Isa
_ ak: „Ik heb een afschuw gekregen van mĳn leven
wegens de dochters van Heth.s
Indien Jakob
ooit een vrouw
_

HFDST. 27
a Ge 25:23
Ge 27:29
Ro 9:12
b Ge 49:8
c De 33:28
¨
Joe 2:19
d Heb 12:17
e Jes 65:14
f Joz 24:4
Heb 11:20
g Ge 32:6
Nu 20:18
h Ge 25:23
2Sa 8:14
i 2Kon 8:20
2Kr 28:17
j Ge 4:5
Ge 37:11
Am 1:11
1Jo 2:11
k Ps 140:2
Mr 7:21
l Ge 35:29
m Ge 4:8
1Jo 3:15
n Ge 37:18
Ps 64:6
Sp 6:17
o Sp 1:8
Kol 3:20
p Ge 28:5
q Ps 37:8
r Ex 4:19
Mt 5:22
s Ge 26:35
Ge 28:8

2e kolom
a Ge 24:3

HFDST. 28
b Ge 24:37
Ex 34:15
1Kon 11:1
1Kor 7:39
2Kor 6:14
c Ge 29:16
d Ge 17:5
Ge 46:15
1Kr 2:1
Ro 4:17
e Ge 12:2
f Ge 15:5
Ro 9:7
Ga 3:29
g Ge 12:7
Ge 15:13
Ge 17:8
h Heb 11:9
i Ge 25:20
j Ge 24:29
k Ge 25:28
l Ge 28:1
2Kor 6:14
m Ge 27:43
Ex 20:12
Le 19:3
n Ge 24:3
Ge 27:46
o Ge 36:2
p Ge 11:31
Ge 27:43

neemt uit de dochters van Heth
zoals dezen uit de dochters van
het land, wat heb ik dan nog aan
mĳn leven?”a
¨
Dientengevolge riep Isa
_ ak
Jakob
en zegende hem en
_
gebood hem en zei tot hem: „Gĳ
moogt geen vrouw
uit de doch¨
ters van Kana
an nemen.b 2 Sta
_
op, ga naar PaddanAram,
naar
_
¨_
het huis van Bethu_ el, de vader
van uw moeder, en neem u vandaar een vrouw uit de dochters
van Laban,
de broer van uw moe_
der.c 3 En God de Almachtige
zal u zegenen en u vruchtbaar
maken en u vermenigvuldigen,
en gĳ zult stellig tot een verzameling van volken worden.d
4 En hĳ zal u de zegen van Abra_
ham geven,e aan u en aan uw
f
zaad met u, opdat gĳ het land
van uw inwonende vreemdelingschap,g dat God aan Abraham
_
heeft gegeven,h in bezit moogt
nemen.”
¨
5 Zo zond Isa
heen,
_ ak Jakob
_
en hĳ ging op weg naar Paddan_
Aram,
naar
L
aban,
de
zoon
van
_
_
¨
¨
Bethu_ el, de Syrier,i de broer van
j de moeder van J
Rebekka,
akob
_
_
k
en Esau.
_
¨
6 Toen Esau
zag dat Isa
_
_ ak Ja_
kob had gezegend en hem had
weggezonden naar PaddanAram
_
_
om zich vandaar een vrouw te
nemen, en dat hĳ hem, toen hĳ
hem zegende, dit gebod oplegde:
„Neem geen vrouw
uit de doch¨
ters van Kana
an”,l 7 en dat Ja_
_
kob zĳn vader en zĳn moeder
gehoorzaamde en op weg was
m
naar P addanAram,
8 toen
_
_
zag Esau
dat de dochters van
_¨
Kana
an niet welgevallig waren
_
¨
in de ogen van zĳn vader Isa
_ ak.n
9 Derhalve ging Esau
naar Isma_
_
el en nam¨ Mahalath,
de dochter
_
van Isma
el, de zoon van Abra_
_
ham, de zuster van Nebajoth,
tot
_
vrouw, bĳ zĳn andere vrouwen.o
10 En Jakob
vervolgde zĳn weg
_
vanuit Berseba
en trok verder
_
p
naar Haran.
11 Na verloop van
_
tĳd kwam hĳ op een plaats en
maakte aanstalten om daar te
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Jakobs droom te Bethel. Gelofte bekrachtigd

overnachten, omdat de zon was
ondergegaan. Hĳ nam dus een
van de stenen van de plaats en
legde die neer als steun voor zĳn
hoofd en ging op die plaats a liggen. 12 Toen droomde b hĳ, en
zie! er stond een ladder op de aarde en de top ervan reikte tot aan
de hemel; en zie! Gods engelen
klommen daarlangs op en daalden daarlangs af.c 13 En zie!
Jehovah stond bovenaan, en hĳ
zei vervolgens: d
„Ik ben Jehovah, de God van
uw vader
en de God
_
¨ Abraham
van Isa
_ ak.e Het land waarop gĳ
ligt, aan u zal ik het geven en
aan uw zaad.f 14 En uw zaad
zal stellig als de stofdeeltjes van
de aarde worden,g en gĳ zult u
stellig uitbreiden naar het westen en naar het oosten en naar
het noorden en naar het zuiden,h en door bemiddeling van
u en door bemiddeling van uw
zaad zullen alle families van de
aardbodem zich stellig zegenen.i
15 En zie, ik ben met u en ik wil
u behoeden, overal waar gĳ gaat,
en ik wil u naar deze grond terugbrengen,j want ik zal u niet
verlaten totdat ik metterdaad
heb gedaan wat ik tot u gesproken heb.”k
16 Toen ontwaakte Jakob
uit
_
zĳn slaap en zei: „Waarlĳk, Jehovah is op deze plaats en ik voor
mĳ wist het niet.” 17 En hĳ
werd bevreesd en voegde eraan
toe: l „Hoe vrees inboezemend is
deze plaats! m Dit is niets anders
dan het huis van Godn en dit is de
poort van de hemel.” 18 Jakob
_
dan stond ’s morgens vroeg op
en nam de steen die daar als zĳn
hoofdsteun lag en richtte hem
op als een zuil en goot er olie
bovenop.o 19 Voorts gaf hĳ die
p maar in
plaats de naam Bethel;
_
feite was de naam van de stad
q
vroeger Luz.
20 Toen deed Jakob
een gelof_
te r en zei: „Indien God met mĳ
zal blĳven en mĳ stellig zal behoeden op deze weg die ik ga, en
mĳ stellig brood zal geven om
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te eten en kleren om te dragen,a
21 en ik stellig in vrede naar het
huis van mĳn vader zal terugkeren, dan zal Jehovah bewezen hebben mĳn God te zĳn.b
22 En deze steen die ik als zuil
heb opgericht, zal een huis van
God worden,c en van alles wat gĳ
mĳ zult geven, zal ik u zonder
mankeren het tiende deel geven.”d
Daarna zette Jakob
zĳn
_
voeten in beweging en reis29
de verder naar het land der oosterlingen.e 2 Nu keek hĳ, en
zie, daar was een put in het veld,
en zie, drie kudden schapen lagen daarbĳ, want uit die put was
men gewoon de kuddenf te drenken; en er lag een grote steen op
de opening van de put.g 3 Wanneer alle kudden daar bĳeengedreven waren, rolde men de
steen van de opening van de put
af en drenkte de kleinveekudden, waarna men de steen weer
op zĳn plaats op de opening van
de put bracht.
4 Jakob
dan zei tot hen: „Mĳn
_
broeders, van welke plaats zĳt
GIJ?”, waarop zĳ zeiden: „Wĳ zĳn
h
uit Haran.”
5 Toen zei hĳ tot
_
i de kleinhen: „Kent GIJ Laban,
_
j
waarop zĳ zeizoon van Nahor?”,
_
den: „Wĳ kennen hem.” 6 Hierop zei hĳ tot hen: „Gaat het goed
met hem?”k Zĳ zeiden weer: „Het
gaat goed. En daar komt zĳn
l aan met de schadochter Rachel
_
pen!”m 7 En hĳ zei verder: „Zie,
het is nog volop dag. Het is niet
de tĳd om de kudden bĳeen te
drĳven. Drenkt de schapen en
gaat ze dan weiden.”n 8 Hierop
zeiden zĳ: „Wĳ mogen dat niet
doen voordat alle kudden bĳeengedreven zĳn en men werkelĳk
de steen van de opening van de
put afrolt. Dan moeten wĳ de
schapen drenken.”
9 Terwĳl hĳ nog met hen
o
sprak, kwam Rachel
met de
_
schapen die haar vader toebehoorden, want zĳ was een herderin.p 10 Nu geschiedde het dat
toen Jakob
Rachel,
de dochter
_
_
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Jakob heeft Rachel lief; huwt eerst Lea

van L aban,
de broer van zĳn
_
moeder, en de schapen van La_
ban, de broer van zĳn moeder,
zag, Jakob
onmiddellĳk toetrad
_
en de steen van de opening van
de put afrolde en de schapen van
Laban,
de broer van zĳn moeder,
_
drenkte.a 11 Toen kuste b Jakob
_
Rachel
en verhief zĳn stem en
_
barstte in tranen uit.c 12 Daarop vertelde Jakob
aan Rachel
_
_
dat hĳ de broeder d van haar vader was en dat hĳ de zoon van
Rebekka
was. En zĳ snelde weg
_
en ging het aan haar vader vertellen.e
13 Nu geschiedde het dat zodra Laban
het bericht over Ja_
_
kob, de zoon van zĳn zuster,
hoorde, hĳ hem tegemoet snelde.f
Toen omhelsde hĳ hem en kuste
hem en bracht hem in zĳn huis.g
En hĳ ging Laban
al deze din_
gen verhalen. 14 Daarna zei
Laban
tot hem: „Gĳ zĳt inder_
daad mĳn been en mĳn vlees.”h
Hĳ dan woonde een volle maand
bĳ hem.
15 Daarna zei Laban
tot Jakob:
_
_
„Zĳt gĳ mĳn broeder,i en moet
j
gĳ mĳ om niet dienen? Zeg
mĳ: Wat moet uw loon zĳn?”k
16 Laban
nu had twee dochters.
_
De naam van de oudste was Lea
_ l
en de naam van de jongste Ra_
chel. 17 De ogen van Lea
_ echter hadden geen glans, terwĳl
m daarentegen schoon van
Rachel
_
gestalte en schoon van gelaat
was geworden.n 18 En Jakob
_
was verliefd op Rachel.
Daarom
_
zei hĳ: „Ik ben bereid u zeven
jaar te dienen voor Rachel,
uw
_
jongste dochter.”o 19 Hierop
zei Laban:
„Het is beter dat ik
_
haar aan u geef dan dat ik haar
aan een andere man geef.p Blĳf
bĳ mĳ wonen.” 20 Vervolgens
diende Jakob
zeven jaar om Ra_
_
chel,q maar wegens zĳn liefde
voor haar bleken ze in zĳn ogen
als slechts enkele dagen te zĳn.r
21 Toen zei Jakob
tot Laban:
_
_
„Geef [mĳ] mĳn vrouw, want
mĳn dagen zĳn verstreken, en
laat mĳ betrekkingen met haar

HFDST. 29
a Ex 2:17
b Ge 33:4
Ge 45:15
Lu 15:20
Ro 16:16
c Ge 43:30
Ge 45:2
d Ge 13:8
Ge 14:14
e Ge 24:28
f Ge 24:29
g Han 20:37
h Re 9:2
2Sa 5:1
i Ge 27:43
Ge 28:5
j De 25:4
1Ti 5:18
k Ge 30:28
Ge 31:7
l Ge 30:19
Ge 46:15
Ru 4:11
m Ge 30:25
Ge 35:16
n Ge 12:11
Ge 24:16
Es 2:7
o Ge 31:41
Ge 34:12
p Ps 12:2
q Ge 30:26
Ho 12:12
r Hgl 8:6

2e kolom
a Ru 4:13
Sp 5:18
1Kor 7:3
b Re 14:10
Mt 22:2
Opb 19:9
c Ge 16:1
Ge 30:9
Ge 46:18
d Ge 31:7
Ge 31:42
Le 19:11
Mt 5:37
2Kor 4:2
e De 24:5
Ps 19:5
f Ge 31:41
g Ge 30:3
Ge 35:22
h De 21:15
i Ho 12:12
j Ge 46:15
Ru 4:11
k Ge 30:22
l Ge 35:22
Ge 37:22
Ge 49:3
Ex 6:14
1Kr 5:1
Opb 7:5
m Ge 30:20
1Sa 1:6
Lu 1:25
n Ge 30:6
Ps 34:15
o Ge 34:25
Ge 42:24
Ge 49:5
1Kr 4:24
Opb 7:7

GENESIS 29:11-34

hebben.”a 22 Daarop vergaderde L aban
alle mannen van de
_
plaats en rechtte een feestmaal
b
aan. 23 Maar het bleek dat hĳ
er gedurende de avond toe overging zĳn dochter Lea
_ te nemen
en haar tot hem te brengen, opdat
hĳ betrekkingen met haar zou
hebben. 24 Bovendien gaf La_
ban zĳn dienstmaagd Z _ilpa c
aan haar, ja, aan zĳn dochter
L ea,
tot dienstmaagd. 25 Het
_
gevolg was dus ’s morgens dat,
zie, het was Lea!
Dientengevol_
ge zei hĳ tot Laban:
„Wat hebt
_
gĳ mĳ nu aangedaan? Heb ik niet
om Rachel
bĳ u gediend? Waar_
om hebt gĳ mĳ dan bedrogen?”d
26 Hierop zei Laban:
„Het is in
_
onze plaats niet gebruikelĳk om
zo´ te
´ doen, om de jongste vrouw
voor de eerstgeborene te geven.
27 Vier e de week van deze vrouw
helemaal uit. Daarna zal u stellig
ook deze andere vrouw worden
gegeven voor de dienst waarmee
gĳ nog zeven jaar bĳ mĳ kunt
dienen.”f 28 Jakob
dan deed zo
_
en vierde de week van deze
vrouw helemaal uit, waarna hĳ
hem zĳn dochter Rachel
tot
_
vrouw gaf. 29 Bovendien gaf
Laban
zĳn dienstmaagd B _ilhag
_
aan zĳn dochter Rachel
als haar
_
dienstmaagd.
30 Toen had hĳ ook met Ra_
chel betrekkingen en bracht ook
meer liefde tot uitdrukking voor
Rachel
dan voor Lea,
_
_ h en hĳ ging
nog eens zeven jaar bĳ hem dienen.i 31 Toen Jehovah nu zag
dat Lea
_ gehaat werd, opende hĳ
voorts haar schoot,j maar Ra_
chel was onvruchtbaar.k 32 En
L ea
_ werd zwanger en baarde
een zoon en gaf hem toen de
l want zĳ zei: „Het
naam Ruben,
_
is omdat Jehovah mĳn ellende
heeft aangezien,m want nu zal
mĳn man van mĳ gaan houden.”
33 En zĳ werd wederom zwanger
en baarde een zoon en zei toen:
„Het is omdat Jehovah heeft geluisterd,n want ik werd gehaat en
daarom heeft hĳ mĳ ook deze gegeven.” Derhalve gaf zĳ hem de
naam S _imeon.o 34 En zĳ werd

GENESIS 29:35–30:23

Jakobs bĳvrouwen. Rachel kinderloos

nog eens zwanger en baarde een
zoon en zei toen: „Ditmaal nu
zal mĳn man zich bĳ mĳ voegen, omdat ik hem drie zonen heb
gebaard.” Daarom werd hem de
naam Levi
_ a gegeven. 35 En zĳ
werd nogmaals zwanger en baarde een zoon en zei toen: „Ditmaal zal ik Jehovah prĳzen.” Zĳ
b
gaf hem daarom de naam Juda.
_
Daarna hield zĳ op met baren.
Toen Rachel
nu zag dat zĳ
_
Jakob
geen [kinderen] had
_
30
gebaard, werd Rachel
jaloers op
_
haar zuster en zei vervolgens tot
c „Geef mĳ kinderen of
Jakob:
_
anders zal ik een dode vrouw
zĳn.”d 2 Hierop ontbrandde Ja_
kobs toorn tegen Rachel
en hĳ
_
zei: e „Neem ik soms de plaats
van God in, die u de vrucht
van de buik heeft onthouden?”f
3 Zĳ dan zei: „Hier is mĳn slavin B _ilha.g Heb betrekkingen met
¨
haar, opdat zĳ op mĳn knieen
kan baren en opdat ik, ja ik, kinderen van haar kan krĳgen.”h
4 Daarop gaf zĳ hem haar dienstmaagd B _ilha tot vrouw, en Ja_
kob had betrekkingen met haar.i
5 En B _ilha werd zwanger en
baarde Jakob
mettertĳd een zoon.j
_
6 Toen zei Rachel:
„God is als
_
mĳn rechter opgetreden k en
heeft ook naar mĳn stem geluisterd, zodat hĳ mĳ een zoon
heeft gegeven.” Daarom gaf zĳ
hem de naam Dan.l 7 En B _ilha,
Rachels
dienstmaagd, werd nog_
maals zwanger en baarde Ja_
kob mettertĳd een tweede zoon.
8 Toen zei Rachel:
„Met moeiza_
me worstelingen heb ik met mĳn
zuster geworsteld. Ook ben ik als
overwinnares te voorschĳn gekomen!” Daarom gaf zĳ hem de
m
naam Naftali.
_
9 Toen L ea
nu zag dat zĳ
_
had opgehouden te baren, nam
zĳ vervolgens haar dienstmaagd
Z _ilpa en gaf haar aan Jakob
tot
_
vrouw. n 10 Mettertĳd baarde
Z _ilpa, Lea’s
dienstmaagd, Jakob
_
_
een zoon. 11 Toen zei Lea:
_ „Met
goed fortuin!” Daarom gaf zĳ hem
de naam Gad.o 12 Daarna baar-
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de Z _ilpa, Lea’s
dienstmaagd, Ja_
_
kob een tweede zoon. 13 Toen
zei Lea:
_ „Met mĳn geluk! Want de
dochters zullen mĳ stellig gelukkig prĳzen.”a Daarom gaf zĳ hem
b
de naam Aser.
_
c
14 Nu ging Ruben
in de dagen
_
van de tarweoogstd uit wandelen
en hĳ vond toen alruinen in het
veld. Hĳ dan bracht ze naar zĳn
moeder Lea.
tot
_ Toen zei Rachel
_
L ea:
„Geef mĳ alstublieft wat
_
van de alruinene van uw zoon.”
15 Hierop zei zĳ tot haar: „Is
het soms een kleinigheid dat gĳ
mĳn man hebt genomen,f dat gĳ
nu ook nog de alruinen van mĳn
zoon neemt?” Rachel
dan zei:
_
„Daarom zal hĳ vannacht bĳ u
liggen, in ruil voor de alruinen
van uw zoon.”
16 Toen Jakob
’s avonds van
_
het veld kwam,g ging Lea
_ hem tegemoet en zei vervolgens: „Met
mĳ zult gĳ betrekkingen hebben, want ik heb u rechtstreeks
gehuurd met de alruinen van
mĳn zoon.” Bĳgevolg lag hĳ die
nacht bĳ haar.h 17 En God verhoorde Lea
_ en zĳ werd zwanger
en baarde Jakob
mettertĳd een
_
vĳfde zoon.i 18 Toen zei L ea:
_
„God heeft mĳ het loon van een
huurling gegeven, omdat ik mĳn
dienstmaagd aan mĳn man heb
gegeven.” Daarom gaf zĳ hem
j
19 En Lea
de naam Issaschar.
_
_
werd nogmaals zwanger en baarde Jakob
mettertĳd een zesde
_
„God
zoon.k 20 Toen zei L ea:
_
heeft mĳ, ja mĳ, begiftigd met
een goed geschenk. Eindelĳk zal
mĳn man mĳ dulden,l omdat ik
hem zes zonen heb gebaard.”m
Daarom gaf zĳ hem de naam Ze_
bulon.n 21 En daarna baarde
zĳ een dochter en gaf haar toen
de naam D _ina.o
22 Ten slotte gedacht God Ra_
chel, en God verhoorde haar
doordat hĳ haar schoot opende.p 23 En zĳ werd zwanger
en baarde een zoon. Toen zei zĳ:
„God heeft mĳn smaad weggep Ge 29:31; 1Sa 1:6; Ps 113:9.
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Jozef geboren. Jakobs loon; zijn voorspoed

nomen!”a 24 Daarom gaf zĳ hem
b en zei: „Jehovah
de naam Jozef
_
voegt mĳ nog een andere zoon
erbĳ.”
25 Het geschiedde dan toen Ra_
chel Jozef
had gebaard, dat Jakob
_
_
onmiddellĳk tot Laban
zei: „Zend
_
mĳ heen, opdat ik naar mĳn plaats
en naar mĳn land kan gaan. c
26 Geef [mĳ] mĳn vrouwen en
mĳn kinderen, voor wie ik bĳ u
heb gediend, opdat ik kan gaan;
want gĳzelf weet heel goed welke
dienst ik voor u heb verricht.”d
27 Toen zei Laban
tot hem: „In_
dien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden — ik heb de voortekens
zodanig opgevat dat Jehovah mĳ
om u zegent.”e 28 En hĳ voegde eraan toe: „Bepaal wat uw loon
bĳ mĳ zal zĳn en ik zal het geven.”f 29 Hĳ dan zei tot hem:
„Gĳzelf weet heel goed hoe ik u
heb gediend en hoe het met uw
g
30 dat
kudde
´ ´ bĳ mĳ is gegaan;
gĳ voor mĳn komst eigenlĳk maar
weinig hadt, en het heeft zich vervolgens uitgebreid tot een menigte, doordat Jehovah u heeft gezegend sinds ik binnentrad.h Nu dan,
wanneer zal ik ook eens iets voor
mĳn eigen huis kunnen doen?”i
31 Toen zei hĳ: „Wat zal ik u
geven?” Vervolgens zei Jakob:
_
„Gĳ zult mĳ helemaal niets geven! j Indien gĳ deze zaak voor
mĳ zult doen, zal ik uw kleinvee
opnieuw weiden.k Ik zal het blĳven hoeden.l 32 Ik wil vandaag
uw hele kleinveestapel langsgaan. Zondert gĳ daarvan elk
schaap dat gespikkeld en bont is
af en elk donkerbruin schaap onder de jonge rammen en wat bont
en gespikkeld is onder de geiten.
Daarna moeten zulke mĳn loonm
zĳn. 33 En mĳn juiste handelwĳze moet voor mĳ getuigen op
welke toekomstige dag gĳ ook
moogt komen om mĳn loonn te
bezien; alles wat niet gespikkeld
en bont is onder de geiten en
donkerbruin onder de jonge rammen, is gestolen goed indien het
bĳ mĳ is.”o
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34 Hierop zei Laban:
„Welnu,
_
dat is voortreffelĳk! Het geschiea
35 Toen
de naar uw woord.”
zonderde hĳ op die dag de gestreepte en bonte bokken en alle
gespikkelde en bonte geiten af,
alles waaraan maar iets wits was
en alles wat donkerbruin was onder de jonge rammen, maar hĳ
gaf ze in handen van zĳn zonen.
36 Daarna stelde hĳ een afstand
van drie dagreizen tussen zichzelf en Jakob,
en Jakob
weidde
_
_
de overgebleven kleinveekudden
van Laban.
_
37 Toen nam Jakob
voor zĳn
_
gebruik nog vochtige stokken
b en van de
van de storaxboom
amandelboomc en van de plataanboom,d en schilde daaraan wit
geschilde plekken door het wit
dat aan de stokkene was, bloot te
leggen. 38 Ten slotte legde hĳ
de´ ´ stokken die hĳ had geschild,
voor het kleinvee, in de goten,
in de waterdrinkbakken,f waar
de kleinveekudden altĳd kwamen
drinken, opdat ze, ´ wanneer
ze
´
kwamen drinken, voor [de stokken] bronstig zouden worden.
39 Dientengevolge werden de
kleinveekudden
telkens bronstig
´ ´
voor de stokken, en de kleinveekudden wierpen dan gestreepte,
gespikkelde en bonte [jongen].g
40 En Jakob
zonderde de jonge
_
rammen af en vervolgens keerde hĳ de koppen van de kleinveekudden naar het gestreepte en al
het donkerbruine onder de kleinveekudden van Laban.
Toen zet_
te hĳ zĳn eigen kudden apart en
zette ze niet bĳ de kleinveekudden van Laban.
41 En het ge_
schiedde altĳd dat telkens als de
sterke h kleinveekudden bronstig
werden, Jakob
de stokken in de
_
´ ´
goteni legde, voor de ogen van
de kleinveekudden, opdat ze bĳ
de stokken bronstig zouden worden. 42 Maar wanneer de kleinveekudden zwakte vertoonden,
legde hĳ ze daar niet. Zo kreeg
Laban
altĳd de zwakke [dieren],
_
maar Jakob
de sterke.j
_

GENESIS 30:43–31:24

¨
Jakob trekt op Gods aanwijzing naar Kanaan

43 En de man bleef zich steeds
meer uitbreiden en hĳ kreeg
grote kleinveekudden en dienstmaagden en dienstknechten en
kamelen en ezels.a
Na verloop van tĳd kreeg
hĳ de woorden van de zonen van Laban
te horen, die zei_
den: „Jakob
heeft alles genomen
_
wat onze vader toebehoorde; en
uit hetgeen onze vader toebehoorde, heeft hĳ al deze rĳkdom
opgehoopt.”b 2 Wanneer Jakob
_
maar ook naar Labans
gezicht
_
keek, zie, het was niet meer jegens hem zoals vroeger.c 3 Ten
slotte zei Jehovah tot Jakob:
_
„Keer terug naar het land van
uw vaderen en naar uw bloedverwanten,d en ik zal met u blĳven.”e 4 Toen liet Jakob
Rachel
_
_
en L ea
naar het veld bĳ zĳn
_
kleinvee roepen, 5 en hĳ zei
tot hen:
„Ik zie aan het gezicht van UW
vader dat hĳ jegens mĳ niet
meer zo is als vroeger; f maar de
God van mĳn vader heeft bewezen met mĳ te zĳn.g 6 En GIJ
weet stellig zelf dat ik UW vader
met al mĳn kracht heb gediend.h
7 En UW vader heeft met mĳ gespeeld en hĳ heeft mĳn loon tienmaal veranderd, maar God heeft
niet toegelaten dat hĳ mĳ benadeelde.i 8 Als hĳ op een gegeven moment zei: ’De gespikkelde zullen uw loon worden’, dan
wierp al het kleinvee gespikkelde; maar zei hĳ daarentegen: ’De
gestreepte zullen uw loon worden’, dan wierp al het kleinvee
gestreepte.j 9 Zo bleef God de
kudde van UW vader wegnemen
en aan mĳ geven.k 10 Ten laatste gebeurde het in de bronsttĳd van het kleinvee, dat ik mĳn
ogen opsloeg en in een droomgezichtl zag, en zie, de bokken
die het kleinvee besprongen, waren gestreept, gespikkeld en gevlekt.m 11 Toen zei de engel
van de [ware] God tot mĳ in de
droom: ’Jakob!’,
waarop ik zei:
_
’Hier ben ik.’n 12 En hĳ vervolgde: ’Sla alstublieft uw ogen
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op en zie hoe alle bokken die het
kleinvee bespringen gestreept,
gespikkeld en gevlekt zĳn, want
ik heb alles gezien wat Laban
u
_
aandoet.a 13 Ik ben de [ware]
b
God van Bethel,
waar gĳ een
_
zuil hebt gezalfdc en waar gĳ mĳ
een gelofte hebt gedaan.d Sta nu
op, ga weg uit dit land en keer
terug naar uw geboorteland.’ ”e
14 Hierop antwoordden Rachel
_
en Lea
_ en zeiden tot hem: „Is er
soms nog een deel van de erfenis
voor ons in het huis van onze
vader? f 15 Worden wĳ in feite
door hem niet als buitenlanders
beschouwd, aangezien hĳ ons
heeft verkocht, zodat hĳ zelfs
van het geld dat voor ons is gegeven, voortdurend blĳft eten? g
16 Want alle rĳkdom die God
onze vader heeft ontnomen, is
van ons en van onze kinderen.h
Nu dan, doe alles wat God u gezegd heeft.”i
17 Toen stond Jakob
op en til_
de zĳn kinderen en zĳn vrouwen
op de kamelen; j 18 en vervolgens dreef hĳ zĳn gehele kudde
voort en alle have die hĳ vergaard had,k de door hem verworven kudde die hĳ in Paddan_
Aram
vergaard had,
_
¨ ten einde
naar zĳn vader
Isa
ak,
naar
het
_
¨
land Kana
an, te gaan.l
_
19 Laban
nu was zĳn schapen
_
gaan scheren. Onderwĳl stal Ra_
chel de terafimm die haar vader
toebehoorden. ¨ 20 Jakob
leidde
_
Laban,
de Syrier, dus om de tuin,
_
want hĳ had hem niet verteld dat
hĳ wilde weglopen. 21 Hĳ dan
liep weg en stond op en trok de
Riviern over, hĳ met alles wat hĳ
had. Daarna richtte hĳ zĳn aangezicht naar het bergland van
G _ilead.o 22 Later, op de derde
dag, werd aan L aban
meege_
deeld dat Jakob
weggelopen was.
_
23 Daarop nam hĳ zĳn broeders met zich mee en zette hem
over een afstand van zeven dagreizen achternap en haalde hem
in het bergland van G _ilead in.
24 Toen kwam God ’s nachts ¨ in
de Syrier,r
een droomq tot Laban,
_

47

Laban twist met Jakob

en zei tot hem: „Wacht u ervoor,
dat gĳ met Jakob
ook maar goed
_
of kwaad gaat spreken.”a
25 Laban
dan naderde Jakob,
_
_
daar Jakob
zĳn tent op de berg
_
had opgeslagen en L aban
zĳn
_
broeders in het bergland van G _ilead had gelegerd. 26 Toen zei
Laban
tot Jakob:
„Wat hebt gĳ
_
_
gedaan, dat gĳ uw toevlucht ertoe genomen hebt mĳ om de tuin
te leiden en mĳn dochters weg
te drĳven als gevangenen die
door het zwaard zĳn veroverd? b
27 Waarom moest gĳ in het geheim weglopen en mĳ om de tuin
leiden en hebt [het] mĳ niet meegedeeld, opdat ik u met vreugdebetoon en met liederen,c met
tamboerĳn en met harp d uitgeleide had kunnen doen? 28 En gĳ
hebt mĳ geen kans gegeven om
mĳn kinderen en mĳn dochters
te kussen.e Nu hebt gĳ dwaas gehandeld. 29 Het is in de macht
van mĳn hand ulieden kwaad
te doen,f maar de God van UW
vader heeft vannacht tot mĳ gesproken en gezegd: ’Wacht u ervoor, met Jakob
ook maar goed
_
of kwaad te spreken.’g 30 Gĳ
zĳt nu in feite wel heengegaan,
omdat gĳ zo intens vurig naar
het huis van uw vader hebt verlangd, maar waarom hebt gĳ mĳn
godenh gestolen?”
31 Toen gaf Jakob
Laban
ten
_
_
antwoord: „Omdat ik bevreesd
was.i Want ik zei bĳ mĳzelf: ’Gĳ
mocht mĳ uw dochters eens ontrukken.’ 32 Wie het ook is bĳ
wie gĳ uw goden moogt vinden,
laat hem niet leven.j Onderzoek
zelf in tegenwoordigheid van
onze broeders wat er bĳ mĳ is en
wist
neem [dat] voor u.”k Jakob
_
echter niet dat Rachel
ze gesto_
ging
dus
de
len had.l 33 Laban
_
tent van Jakob
en de tent van
_
Lea
_ en de tent van de twee slavinnenm binnen, maar vond ze
niet. Ten slotte kwam hĳ uit
Lea’s
tent en ging toen Rachels
_
_
tent binnen. 34 Rachel
nu had
_
de terafim genomen en ze vervolgens in de mand van het vrou-
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GENESIS 31:25-42
wenzadel van de kameel gelegd,
en zĳ bleef erop zitten. Laban
_
dan ging de hele tent doortasten,
maar hĳ vond ze niet. 35 Toen
zei zĳ tot haar vader: „Laat er
geen toorn in de ogen van mĳn
heera opflikkeren dat ik niet in
staat ben voor u op te staan, want
wat voor vrouwen gewoon is, is
over mĳ.”b Hĳ zocht dus zorgvuldig verder, maar vond de terafimc niet.
36 En Jakob
werd toornig d en
_
ging ruzie maken met Laban,
en
_
Jakob
gaf Laban
verder ten ant_
_
woord: „Wat is mĳn opstandigheid,e wat mĳn zonde, dat gĳ
mĳ zo heftig hebt achtervolgd? f
37 Nu gĳ al mĳn huisraad hebt
doortast, wat hebt gĳ gevonden
van al het huisraad van uw huis? g
Leg het hier neer voor mĳn broeders en uw broeders,h en laat
hen tussen ons beiden beslissen.i 38 Het is nu twintig jaar
dat ik bĳ u geweest ben. Uw
ooien en uw geiten hebben geen
misdracht gehad,j en de rammen van uw kleinveestapel heb
ik nooit gegeten. 39 Een verscheurd dier heb ik niet bĳ u gehet
bracht.k Ik droeg altĳd ´ zelf
´
verlies ervan. Of er nu een overdag werd gestolen of ’s nachts
werd gestolen, gĳ zĳt het altĳd
van mĳn hand komen eisen. l
40 Ik heb wel meegemaakt dat
overdag de hitte mĳ verteerde en
’s nachts de koude, en meermalen
week de slaap van mĳn ogen.m
41 Ik ben nu twintig jaar in uw
huis geweest. Veertien jaar heb
ik u gediend om uw twee dochters en zes jaar om uw kleinvee,
en gĳ hebt mĳn loon wel tienmaal veranderd.n 42 Indien de
God van mĳn vader,o de God
van Abraham
en de Geduchte
_ ¨
van Isa
_ ak,p niet werkelĳk aan
mĳn zĳde was geweest, zoudt gĳ
mĳ nu met lege handen hebben
weggezonden. Mĳn ellende en de
moeizame arbeid van mĳn handen heeft God gezien, en daarom
heeft hĳ u vannacht terechtgewezen.”q

GENESIS 31:43–32:10

Verbond te Gal-Ed. Engelen bĳ Jakob

43 Toen gaf Laban
Jakob
ten
_
_
antwoord: „De dochters zĳn mĳn
dochters en de kinderen mĳn
kinderen en het kleinvee is mĳn
kleinvee, en alles wat gĳ ziet, is
van mĳ en van mĳn dochters.
Wat kan ik dan heden tegen hen
of tegen hun kinderen die zĳ
gebaard hebben, doen? 44 Nu
dan, kom, laten wĳ een verbond
sluiten,a ik en gĳ, en het moet
tot een getuige dienen tussen
mĳ en u.”b 45 Dientengevolge
nam Jakob
een steen en richtte
_
die op als een zuil.c 46 Toen zei
Jakob
tot zĳn broeders: „Raapt
_
stenen bĳeen!” Waarop zĳ stenen namen en een hoop maakten.d Daarna aten zĳ daar op de
[steen]hoop. 47 Voorts noemde Laban
hem Jegar-Sahad
utha,
_
_
_
maar Jakob
noemde hem Gal-Ed.
_
48 En L aban
zei vervolgens:
_
„Deze hoop is heden een getuige
tussen mĳ en u.” Daarom gaf hĳ
hem de naam Gal-Ed,e 49 en
De Wachttoren, want hĳ zei:
„Moge Jehovah de wacht houden
tussen mĳ en u, wanneer wĳ onzichtbaar voor elkaar gelegerd
zĳn.f 50 Indien gĳ mĳn dochters gaat kwelleng en indien gĳ
behalve mĳn dochters andere
vrouwen gaat nemen, er is geen
mens bĳ ons. Zie! God is getuige tussen mĳ en u.”h 51 En La_
ban zei verder tot Jakob:
„Zie,
_
deze hoop, en zie, de zuil die ik
heb opgericht tussen mĳ en u.
52 Deze hoop is getuige, en de
zuil is iets wat getuigenis aflegt,i
dat ik deze hoop stellig niet zal
voorbĳtrekken tegen u en dat gĳ
deze hoop en deze zuil niet zult
voorbĳtrekken tegen mĳ, ten
kwade.j 53 Moge de god van
k en de god van Nahor l
Abraham
_
_
tussen ons oordelen, de god van
hun vader.” Jakob
zwoer echter
_
bĳ ¨de Geduchte van zĳn vader
Isa
_ ak.m
54 Daarna offerde Jakob
een
_
slachtoffer op de berg en nodigde zĳn broeders uit om broodn
te eten. Bĳgevolg aten zĳ brood
en overnachtten op de berg.
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55 Maar Laban
stond ’s morgens
_
vroeg op en kuste a zĳn kinderen
en zĳn dochters en zegende hen.b
Toen ging Laban
op weg om naar
_
zĳn eigen plaats c terug te keren.
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En wat Jakob
betreft, hĳ
_
ging zĳns weegs, en de en32
gelen van God ontmoetten hem
nu.d 2 Onmiddellĳk zei Jakob,
_
met dat hĳ hen zag: „Dit is het
kamp van God!”e Daarom gaf¨ hĳ
die plaats de naam Mahana_ ım.f
3 Toen zond Jakob
bodeng voor
_
zich uit naar zĳn
_
¨ h broer Esau,
naar het land Se_ ır, het veld van
i
Edom,
4 en hĳ gebood hun en
_
zei: „Dit zult GIJ tot mĳn heer,j
tot Esau,
zeggen: ’Dit heeft uw
_
knecht Jakob
gezegd: „Bĳ Laban
_
_
heb ik als vreemdeling vertoefd
en ik ben daar lange tĳd, tot nu
toe, gebleven.k 5 En ik ben in
het bezit gekomen van stieren en
ezels, schapen, en dienstknechten en dienstmaagden,l en ik zou
het mĳn heer graag laten weten,
opdat ik gunst in uw ogen moge
vinden.” ’ ”m
6 Na verloop van tĳd keerden
de boden tot Jakob
terug en zei_
den: „Wĳ zĳn bĳ uw broer Esau
_
gekomen, en hĳ komt u ook reeds
tegemoet, met vierhonderd man
werd zeer
bĳ zich.”n 7 En Jakob
_
bevreesd en kreeg het benauwd.o
Daarom verdeelde hĳ het volk
dat bĳ hem was en de kleinveekudden en de runderen en de kamelen in twee kampen,p 8 en
hĳ zei: „Indien Esau
op het ene
_
kamp afkomt en het aanvalt, dan
zal er stellig een kamp overblĳven om ontkoming te vinden.”q
9 Daarna zei Jakob:
„O God
_
van mĳn vader Abraham
en God
_ ¨
r
van mĳn vader Isa
_ ak, o Jehovah,
gĳ die tot mĳ zegt: ’Keer terug
naar uw land en naar uw bloedverwanten en ik zal u stellig weldoen’,s 10 ik ben al de liefderĳke goedheden en al de trouw
die gĳ jegens uw knecht hebt
betracht,t niet waardig, want
slechts met mĳn staf trok ik over
deze Jorda_ an,
en nu ben ik tot
_

49

Jakob zendt Esau geschenk; worstelt met engel

twee kampen geworden.a 11 Ik
bid u, bevrĳd mĳb uit de hand
van mĳn broer, uit Esau’s
hand,
_
want ik ben bevreesd voor hem,
dat hĳ misschien komt en mĳ
stellig, met moeder en kinderen,
aanvalt.c 12 En gĳ, gĳ hebt gezegd: ’Ik zal u ongetwĳfeld weldoen en uw zaad stellig maken
als de zandkorrels der zee, die
wegens het grote aantal niet geteld kunnen worden.’ ”d
13 En hĳ bleef daar die nacht
nog over. Toen nam hĳ van wat
in zĳn hand was gekomen, een
e
geschenk voor zĳn broer Esau:
_
14 tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien
en twintig rammen, 15 dertig
zogende kamelen en hun jongen,
veertig koeien en tien stieren,
twintig ezelinnen en tien volwassen ezels.f
16 Daarna gaf hĳ de ene kudde na de andere afzonderlĳk aan
zĳn knechten over en zei herhaaldelĳk tot zĳn knechten: „Trekt
voor mĳ uit naar de overkant,
en GIJ dient een ruimte open te laten tussen kudde en kudde.”g
17 Verder gebood hĳ de eerste
en zei: „Ingeval mĳn broer Esau
_
u ontmoet en u als volgt vraagt:
’Wie behoort gĳ toe, en waar
gaat gĳ heen en aan wie behoren
´ ´
die daar voor u toe?’, 18 dan
moet gĳ zeggen: ’Aan uw knecht,
aan Jakob.
Een geschenk is het,h
_
gezonden aan mĳn heer,i aan
Esau,
en zie! hĳzelf komt ook
_
achter ons aan.’ ” 19 Vervolgens
gebood hĳ ook de tweede, ook
de derde, ook allen die de kudden volgden, en zei: „Overeenkomstig dit woord dient GIJ tot Esau
_
te spreken wanneer GIJ hem tegenkomt.j 20 En GIJ moet ook
zeggen: ’Zie, uw knecht Jakob
_
komt achter ons aan.’ ”k Want hĳ
zei bĳ zichzelf: „Wellicht kan ik
hem gunstig stemmen door het
geschenk dat voor mĳ uit gaat,l
en daarna zal ik zĳn aangezicht
zien. Misschien zal hĳ [mĳ] een
vriendelĳke ontvangst bereiden.”m
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GENESIS 32:11-32

21 Het geschenk ging dus voor
hem uit naar de overkant, maar
zelf bracht hĳ die nacht in het
kamp door.a
22 Later gedurende die nacht
stond hĳ op en nam zĳn twee
vrouwenb en zĳn twee dienstmaagdenc en zĳn elf jonge zonend
en trok de doorwaadbare plaats
e
van de Jabbok
over. 23 Hĳ nam
_
hen dus en bracht hen over het
stroomdal,f en hĳ bracht wat hĳ
had naar de overkant.
24 Ten slotte bleef Jakob
al_
leen achter. Nu ging er een man
met hem worstelen totdat de dageraad opklom.g 25 Toen hĳ nu
zag dat hĳ niet over hem had
gezegevierd,h raakte hĳ voorts
de gewrichtsholte van zĳn dĳbeen aan; en de gewrichtsholte van Jakobs
dĳbeen werd ont_
zet bĳ zĳn worsteling met hem.i
26 Daarna zei hĳ: „Laat mĳ gaan,
want de dageraad is opgeklommen.” Hierop zei hĳ: „Ik zal u niet
laten gaan, tenzĳ gĳ mĳ eerst zegent.”j 27 Derhalve zei hĳ tot
hem: „Hoe is uw naam?”, waarop hĳ zei: „Jakob.”
28 Toen zei
_
hĳ: „Uw naam zal niet langer
Jakob
_ ¨ worden genoemd, maar
Isra
el,k want gĳ hebt met God
_
en met mensen gestreden,l zodat gĳ ten laatste hebt gezegevierd.” 29 Op zĳn beurt informeerde Jakob
en zei: „Zeg mĳ
_
alstublieft uw naam.” Hĳ zei echter: „Waarom informeert gĳ naar
mĳn naam?”m Toen zegende hĳ
hem daar. 30 Daarom gaf Ja¨ _
kob de plaats de naam Pn _iel,n
want, om zĳn woorden aan te
halen: „Ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht, en
toch werd mĳn ziel bevrĳd.”o
31 En de zon wierp haar eerste
¨
stralen op hem zodra hĳ Pnu_ el
voorbĳ was, maar hĳ ging mank
aan zĳn dĳbeen.p 32 Daarom
¨
zĳn de zonen van Isra
el tot op
_
de huidige dag niet gewoon de
pees van de dĳzenuw te eten,
die op de gewrichtsholte van het
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Jakob ontmoet Esau; vertrekt naar Sichem

dĳbeen ligt, omdat hĳ bĳ de pees
van de dĳzenuwa de gewrichtsholte van Jakobs
dĳbeen had
_
aangeraakt.
Na verloop van tĳd sloeg
Jakob
zĳn ogen op en
_
keek, en zie, daar kwam Esau
aan
_
en met hem vierhonderd man.b
Dientengevolge verdeelde hĳ de
kinderen onder L ea
en onder
_
Rachel
en onder de twee dienst_
c
maagden, 2 en hĳ plaatste de
dienstmaagden en hun kinderen
voorop d en Lea
_ en haar kinderen daarachter e en Rachel
en Jo_
_
zef achteraan.f 3 En zelf trok
hĳ voor hen uit en boog zich
vervolgens zevenmaal ter aarde
neer, totdat hĳ zĳn broer genaderd was.g
4 Toen snelde Esau
hem te_
gemoeth en omhelsde hemi en
viel hem om de hals en kuste
hem, en zĳ barstten in tranen uit.
5 Daarna sloeg hĳ zĳn ogen op
en zag de vrouwen en de kinderen en zei: „Wie hebt gĳ daar bĳ
u?”, waarop hĳ zei: „De kinderen
met wie God uw knecht begunstigd heeft.”j 6 Daarop traden
de dienstmaagden naar voren, zĳ
en hun kinderen, en bogen zich
neer; 7 en ook Lea
_ trad naar
voren, en haar kinderen, en zĳ
bogen zich neer, en daarna trad
Jozef
naar voren, en Rachel,
en
_
_
zĳ bogen zich neer.k
8 Nu zei hĳ: „Wat bedoelt gĳ
met dat hele kamp van reizigers
dat ik ontmoet heb?”l Hierop zei
hĳ: „Om gunst te vinden in de
ogen van mĳn heer.”m 9 Toen
zei Esau:
„Ik heb heel veel, mĳn
_
broer.n Laat wat van u is, het
uwe blĳven.” 10 Jakob
zei ech_
ter: „Neen, alstublieft. Indien ik
nu gunst in uw ogen heb gevonden,o dan moet gĳ mĳn geschenk
uit mĳn hand aannemen, want
in overeenstemming met het doel
ervan heb ik uw aangezicht gezien als zag ik Gods aangezicht,
doordat gĳ mĳ met welgevallen
hebt ontvangen.p 11 Aanvaard
alstublieft het geschenk, dat u
werd gebracht als een blĳk van
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mĳn zegen,a omdat God mĳ heeft
begunstigd en omdat ik alles
heb.”b En hĳ bleef bĳ hem aandringen, zodat hĳ het aannam.c
12 Naderhand zei hĳ: „Laten
wĳ opbreken en gaan, en laat
mĳ voor u uit gaan.” 13 Maar
hĳ zei tot hem: „Mĳn heer weet
wel dat de kinderen teer zĳn en
dat ik zogende schapen en runderen onder ´ mĳn
hoede heb,d en
´
zou men ze een dag te vlug drĳven, dan zal de hele kleinveekudde stellig doodgaan.e 14 Laat
mĳn heer alstublieft voor zĳn
knecht uit trekken, maar laat
mĳzelf de tocht op mĳn gemak
vervolgen naar het tempo van
het vee f dat voor mĳ uit [gaat]
en naar het tempo van de king
deren,
totdat ik bĳ mĳn heer te
¨
Se_ ır h zal komen.” 15 Toen zei
Esau:
„Laat mĳ alstublieft enke_
len van het volk dat bĳ mĳ is, tot
uw beschikking stellen.” Hierop
zei hĳ: „Waarom dat? Laat mĳ
gunst vinden in de ogen van mĳn
heer.”i 16 Zo begaf Esau
zich
_
op ¨ die dag op de terugweg naar
Se_ ır.
17 En Jakob
brak op naar Suk_
_
koth,j en hĳ ging een huis voor
zichzelf bouwen, en voor zĳn
kudde maakte hĳ hutten.k Daarom gaf hĳ de plaats de naam
Sukkoth.
_
18 Na verloop van tĳd kwam
Jakob
bĳ zĳn [terug]komst uit
_
l gezond en wel bĳ
PaddanAram
_
_
m
de stad
¨ nS _ichem, die in het land
Kana
an ligt;
_
´ ´ en hĳ sloeg zĳn
kamp op voor de stad. 19 Toen
verwierf hĳ een stuk van het
veld waar hĳ zĳn tent had opgeslagen van de hand van de zonen van Hemor,
de vader van
_
S _ichem, voor honderd geldstuko
20 Vervolgens richtte hĳ
ken.
daar een altaar op en noemde
het
¨
God, de God van Isra
el.p
_
Nu ging D _ina, de dochter
die zĳ aan Jakob
van Lea,
_
_
34
gebaard had, gewoonlĳk uit om
q

de dochters van het landr te bezoeken.s 2 En S _ichem, de zoon
van Hemor,
de Heviet,t een over_
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Dina onteerd. Jakobs zonen arglistig

ste van het land, zag haar toen,
waarop hĳ haar nam en bĳ haar
ging liggen en haar verkrachtte.a
3 En zĳn ziel ging aan D _ina, de
dochter van Jakob,
kleven, en hĳ
_
werd verliefd op de jonge vrouw
en bleef overredend tot de jonge
vrouw spreken. 4 Ten slotte
b
zei S _ichem tot zĳn vader Hemor:
_
„Neem mĳ deze jongedame tot
vrouw.”c
5 En Jakob
hoorde dat hĳ zĳn
_
dochter D _ina verontreinigd had.
En zĳn zonen waren toen met
zĳn kudde in het veld; d en Jakob
_
bewaarde het stilzwĳgen totdat
zĳ zouden thuiskomen.e 6 Later ging Hemor,
S _ichems vader,
_
naar Jakob
toe om met hem te
_
f
spreken. 7 En de zonen van
Jakob
kwamen uit het veld, zo_
dra zĳ het hoorden; de mannen
dan voelden zich gekrenkt en
werden zeer toornig,g omdat hĳ
een schandelĳke
dwaasheid te¨
gen Isra
el had begaan door bĳ
_
Jakobs
dochter te gaan liggen,h
_
terwĳl men zo iets niet behoort
te doen.i
8 Vervolgens sprak Hemor
met
_
hen en zei: „Wat mĳn zoon S _ichem betreft, zĳn ziel is aan
UW dochter gehecht.j Geeft haar
alstublieft aan hem tot vrouw,k
9 en gaat echtverbintenissen
met ons aan.l UW dochters dient
GIJ aan ons te geven, en onze
dochters dient GIJ voor U te nemen.m 10 En bĳ ons moogt GIJ
wonen, en het land zal tot UW
beschikking staan. Woont er en
doet er zaken in en vestigt U
erin.”n 11 Toen zei S _ichem tot
haar vader en tot haar broers:
„Laat mĳ gunst vinden in UW
ogen, en wat GIJ mĳ ook zeggen zult, ik zal het geven.
12 Maakt de bruidsprĳs en gift
die mĳ worden opgelegd zeer
hoog,o en ik ben bereid te geven overeenkomstig datgene wat
GIJ mĳ zeggen moogt; geeft mĳ
slechts de jonge vrouw tot echtgenote.”
13 Toen gaven Jakobs
zonen
_
een bedrieglĳk antwoord aan S _i-
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chem en zĳn vader Hemor,
en zĳ
_
spraken zo omdat hĳ hun zuster
a
14 En
D _ina verontreinigd had.
zĳ zeiden voorts tot hen: „Wĳ
kunnen zo iets onmogelĳk doen,
onze zuster aan een man geven
die een voorhuid heeft,b want dat
is een smaad voor ons. 15 Alleen op deze voorwaarde kunnen
wĳ U ter wille zĳn, dat GIJ wordt
zoals wĳ, doordat al wat mannelĳk onder U is, besneden wordt.c
16 Dan zullen wĳ U stellig onze
dochters geven, en UW dochters
zullen wĳ voor ons nemen, en wĳ
´ ´
zullen stellig bĳ U wonen en een
volk worden.d 17 Maar indien
GIJ niet naar ons luistert en U
niet laat besnĳden, dan zullen
wĳ stellig onze dochter nemen
en gaan.”
18 En hun woorden schenen
goed in de ogen van Hemor
en
_
in de ogen van S _ichem, Hemors
_
e
zoon, 19 en de jonge man draalde niet aan de voorwaarde te voldoen,f want hĳ had werkelĳk behagen in Jakobs
dochter en hĳ
_
was de aanzienlĳkste g van het gehele huis van zĳn vader.h
20 Hemor
en zĳn zoon S _ichem
_
gingen dus naar de poort van
hun stad en spraken vervolgens
tot de mannen van hun stadi en
zeiden: 21 „Deze mannen zĳn
ons vredelievend gezind.j Laat
hen daarom in het land wonen
en er zaken in doen, aangezien
het land vrĳ uitgestrekt is voor
hun aangezicht.k Hun dochters
kunnen wĳ voor ons tot vrouwen nemen en onze eigen dochters kunnen wĳ aan hen geven.l
22 Slechts op deze voorwaarde
zullen de mannen ons ter wille
zĳn
om bĳ ons te wonen, om
´ ´
een volk te worden, dat al wat
mannelĳk onder ons is, besneden
wordt, zoals zĳzelf besneden
zĳn.m 23 Hun bezittingen en
hun vermogen en al hun vee,
zullen die dan niet van ons zĳn? n
Laten wĳ hun slechts ter wille
zĳn, opdat zĳ bĳ ons wonen.”o
24 Toen luisterden allen die door
de poort van zĳn stad uitgingen,
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naar Hemor
en naar zĳn zoon S _i_
chem, en al wat mannelĳk was,
werd besneden, allen die door de
poort van zĳn stad uitgingen.
25 Het geschiedde echter op de
derde dag, toen zĳ pĳn te verduren kregen,a dat de twee zob
nen van Jakob,
S _imeon en Levi,
_
_
broers van D _ina,c ertoe overgingen ieder hun zwaard te nemen
en voorts, zonder dat iemand ook
maar iets vermoedde, naar de
stad gingen en al wat mannelĳk was doodden.d 26 En He_
mor en zĳn zoon S _ichem doodden zĳ met de scherpte van het
zwaard.e Toen haalden zĳ D _ina
uit S _ichems huis en gingen heen.f
27 De andere zonen van Jakob
_
overvielen de dodelĳk gewonde
mannen en plunderden toen de
stad, omdat zĳ hun zuster verontreinigd hadden.g 28 Hun
schapen en hun runderen en hun
ezels en wat in de stad en wat
op het veld was, namen zĳ mee.h
29 En al hun middelen voor levensonderhoud en al hun kleine
kinderen en hun vrouwen voerden zĳ gevankelĳk weg, zodat zĳ
alles plunderden wat in de huizen was.i
30 Hierop zei Jakob
tot S _imeon
_
j „GIJ hebt de banen tot Levi:
_
vloek over mĳ gebracht, door mĳ
tot een stank te maken voor de
bewoners
van het land,k bĳ de
¨
Kanaanieten en de Ferezieten; ik
echter ben gering in aantal,l en
zĳ zullen zich stellig tegen mĳ
vergaderen en mĳ aanvallen en
ik moet verdelgd worden, ik en
mĳn huis.” 31 Waarop zĳ zeiden: „Behoort iemand onze zuster dan als een prostituee te behandelen?”m
Daarna zei God tot Jakob:
_
„Sta op, trek op naar Beth_
35
el en woon daar, en maak daar
n

een altaar voor de [ware] God,
die u verschenen is toen gĳ wego
liept voor uw broer Esau.”
_
2 Toen zei Jakob
tot zĳn huis_
gezin en tot allen die bĳ hem waren: „Verwĳdert de buitenlandse
goden die in UW midden zĳn,p en

¨
Jakobs naam veranderd in Israel
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reinigt U en verwisselt UW mantels,a 3 en laten wĳ opstaan en
naar Bethel
optrekken. En daar
_
zal ik een altaar maken voor de
[ware] God, die mĳ geantwoord
heeft op de dag van mĳn benauwdheid,b doordat hĳ bewezen
heeft met mĳ te zĳn op de weg
die ik gegaan ben.”c 4 Zĳ gaven Jakob
dus alle buitenlandse
_
godend die in hun handen waren
en de oorringen die in hun oren
waren, en Jakob
verborg e ze on_
der de grote boom die dicht bĳ
S _ichem stond.
5 Daarna braken zĳ op, en de
schrik voor God kwam over de
steden die rondom hen waren,f
zodat zĳ de zonen van Jakob
_
niet achtervolgden. 6 Ten slotg dat in
te kwam Jakob
_ ¨ te Luz,
het land Kana
an ligt, dat wil zeg_
gen Bethel,
hĳ en al het volk dat
_
bĳ hem was. 7 Voorts bouwde
hĳ daar een altaar en noemde
de plaats El-Bethel,
omdat de
_
[ware] God zich daar aan hem
had geopenbaard toen hĳ voor
zĳn broer wegliep.h 8 Later
i de voedster van
stierf Debora,
_
Rebekka,
waarna zĳ werd begra_
ven aan de voet van Bethel
onder
_
een statige boom. Daarom gaf hĳ
die de naam Allon-B
achut.
_
_
9 God verscheen nu opnieuw
aan Jakob,
bĳ zĳn komst uit
_
j en zegende hem.k
PaddanAram,
_
_
10 Vervolgens zei God tot hem:
l Uw naam
„Uw naam is Jakob.
_
dient niet langer Jakob
_
¨ te worden genoemd, maar Isra
el zal uw
_
naam worden.”
¨ Toen gaf hĳ hem
de naam Isra
el.m 11 En God zei
_
verder tot hem: „Ik ben God de
en
Almachtige.n Wees vruchtbaar
¨
word tot velen. Natien
¨ en een verzameling van natien zullen uit
u ontstaan, en koningen zullen
uit uw lendenen voortkomen. o
12 Wat het land betreft
¨ dat ik
aan Abraham
en aan Isa
_
_ ak heb gegeven, ik zal het geven aan u, en
aan uw zaadp na u zal ik het land
geven.”q 13 Daarna steeg God
van boven hem op, op de plaats
waar hĳ met hem gesproken had.r
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Rachels dood; Jakob en Esau gaan uiteen

14 Dientengevolge zette Jakob
_
een zuil op de plaats waar hĳ
a
met hem gesproken had, een
stenen zuil, en hĳ stortte er een
drankoffer op uit en goot er olie
overheen.b 15 En Jakob
bleef
_
de naam van de plaats waar God
met hem had gesproken, Bethel
_
noemen.c
16 Toen braken zĳ van Beth_
el op. En terwĳl er nog een flinke uitgestrektheid land was om
d
te komen, ging Rachel
tot Efrath
_
_
baren, en zĳ had het zwaar bĳ de
e
bevalling. 17 Nu was het echter zo dat terwĳl zĳ het moeilĳk had bĳ de bevalling, de vroedvrouw tot haar zei: „Wees niet
bevreesd, want gĳ zult ook deze
zoon hebben.”f 18 En het gevolg was dat terwĳl haar zielg
uitging (want zĳ stierf),h zĳ hem
de naam Ben-Oni
gaf; maar zĳn
_
i
vader noemde hem Benjamin.
_
19 Zo stierf Rachel
en zĳ werd be_
graven op de weg naar Efrath,
dat
_
j
20 Derwil zeggen Bethlehem.
_
halve plaatste Jakob
een zuil op
_
haar graf. Dit is de zuil van Ra_
chels graf tot op de huidige dag.k
¨
21 Daarna brak Isra
el op en
_
sloeg zĳn tent op even voorbĳ
l
de toren van Eder.
22 ¨ Nu ge_
schiedde het terwĳl Isra
el in dat
_
land verblĳf hield,m dat Ruben
_
eens bĳ B _ilha, de bĳvrouw van
¨
zĳn vader, ging liggen, en Isra
el
_
kreeg het te horen.n
De zonen van Jakob
dan wer_
den twaalf [in getal]. 23 De zonen bĳ Lea
eerst_ waren Jakobs
_
o en S
geborene Ruben
_imeon en
_
L evi
en Juda
en Issaschar
en
_
_
_
Zebulon.
24 De zonen bĳ Ra_
_
chel waren Jozef
en Benjamin.
_
_
25 En de zonen bĳ B _ilha, Ra_
chels dienstmaagd, waren Dan
en Naftali.
26 En de zonen bĳ
_
Z _ilpa, Lea’s
dienstmaagd, waren
_
Gad en Aser.
Dit zĳn Jakobs
zo_
_
nen, die hem in PaddanAram
_
_
werden geboren.
27 Ten slotte¨ kwam Jakob
_ ´ bĳ
zĳn vader Isa
e,p te
_ ak, te Mamr
_
q
K _irjath-Arba,
dat wil zeggen
_
Hebron,
waar Abraham
en ook
_
_
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¨
Isa
_ ak als vreemdeling hadden
a
28 En de dagen van
vertoefd.
¨
Isa
_ ak werden honderd tachtig
¨
b
jaar.
29 Daarna blies Isa
_ ak de
laatste adem uit en stierf en werd
tot zĳn volk vergaderd, oud en
verzadigd van dagen,c en zĳn zonen Esau
en Jakob
begroeven
_
_
hem.d
En dit is de geschiedenis
van Esau,
dat wil zeggen
_
36
Edom.
_
e

2 Esau
nam zĳn vrouwen
uit
_
¨
g
de dochters van Kana
an: f Ada,
_
_
h
de dochter van de Hethiet Elon,
_
i de dochter van
en Oholibama,
_
Ana,
de kleindochter van de He_
j Isviet¨ Z _ibeon, 3 en Basmath,
_
_
maels dochter, de zuster van Nek
bajoth.
_
4 Voorts baarde Ada
aan Esau
_
_
El _ifaz,
en Basmath
baarde Re_
_
¨
huel,
¨
5 en Oholibama
baarde Je_ us
_
¨
l
en Jaelam
en Korach.
_
_
Dit zĳn de zonen van¨ Esau,
die
_
hem in het land Kana
an werden
_
geboren. 6 Daarna nam Esau
_
zĳn vrouwen en zĳn zonen en
zĳn dochters en alle zielen van
zĳn huis en zĳn kudde en al zĳn
andere dieren en zĳn gehele verm dat hĳ in het land Kamogen,
_
¨
naan vergaard had, en ging naar
een land uit de nabĳheid van
n
7 want hun
zĳn broer Jakob,
_
have was te groot geworden om
bĳ elkaar te wonen en het land
van hun inwonende vreemdelingschap kon hen ten gevolge van
hun kudden niet onderhouden.o
8 Daarom
ging Esau
in het berg_
¨
q
is Edom.
land Se_ ır p wonen. Esau
_
_
9 En dit is de geschiedenis van
Esau,
de vader
van Edom,
in het
_
_
¨
bergland Se_ ır.r
10 Dit zĳn de namen van de
zonen van Esau:
El _ifaz, de zoon
_
¨
van Ada,
Esau’s
vrouw; Rehu
el,
_
_
_
de zoon van Basmath,
Esau’s
_
_
vrouw.s
11 En de zonen van El _ifaz
t Omar, Z efo
werden
_
_
_
¨ Teman,
u
en Ga_ etam en Kenaz.
12 En
_
v werd de bĳvrouw van
T _imna
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El _ifaz, Esau’s
zoon. Na verloop
_
van tĳd baarde zĳ aan El _ifaz
a
Dit zĳn de zonen van
Amalek.
_
Ada,
Esau’s
vrouw.
_
_
13
Dit
zĳn
de zonen van Re_
¨
huel: Nahath
en Zera,
Samma
_
_
_
en M _izza.b Dit werden de zonen
c Esau’s vrouw.
van Basmath,
_
_
14 En dit werden de zonen
van Oholibama,
de dochter van
_
Ana,
de kleindochter van Z _i_
beon,
Esau’s
_
¨
¨ vrouw, doordat zĳ
Je_ us en Jaelam
en Korach
aan
_
_
Esau
baarde.d
_
15 Dit zĳn de stamhoofdene
van de zonen van Esau:
De zo_
nen van El _ifaz, Esau’s
eerstgebo_
f
rene: Stamhoofd Teman,
stam_
hoofd Omar,
stamhoofd Z efo,
_
_
stamhoofd Kenaz,
16 stam_
¨
hoofd Korach,
stamhoofd Ga_ e_
tam, stamhoofd Amalek.
Dit zĳn
_
de stamhoofden van El _ifazg in
het land Edom.
Dit zĳn de zonen
_
bĳ Ada.
_
17¨ Dit zĳn de zonen van Re_
hu el, Esau’s
zoon: Stamhoofd
_
Nahath,
stamhoofd Zera,
stam_
_
hoofd Samma,
stamhoofd M _izza.
_
Dit¨ zĳn de stamhoofden van Re_
h
Dit zĳn
huel in het land Edom.
_
de zonen bĳ Basmath,
Esau’s
_
_
vrouw.
18 Ten slotte zĳn dit de zonen
van Oholibama,
Esau’s
vrouw:
_ ¨
_
¨
Stamhoofd Je_ us, stamhoofd Jae_
lam, stamhoofd Korach.
Dit
zĳn
_
de stamhoofden van Oholib a_
ma, de dochter van Ana,
Esau’s
_
_
vrouw.
19 Dit zĳn de zonen van Esau,
_
en dit zĳn hun stamhoofden. Hĳ
i
is Edom.
_
¨
20 Dit zĳn de zonen van Se_ ır,
de Horiet, de bewoners van het
land: j Lotan
en Sobal
en Z _ibeon
_
_
k
en Ana
21 en D _ison en Ezer
_
_
l
en D _isan. Dit zĳn de stamhoofden
van
de
Horiet,
de
zonen
van
¨
Se_ ır, in het land Edom.
_
22 En de zonen van L otan
_
werden Hori
en Lo_ en Hemam;
_
_
m
tans zuster was T _imna.
23 En dit zĳn de zonen van
Sobal:
Alvan
en Manahath
en
_
_
_
Ebal,
Sefo
en Onam.
_
_
_
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24 En dit zĳn de zonen van
Z _ibeon: Ajja
en Ana.
Dit is de
_
_
Ana
die de hete bronnen in de
_
wildernis gevonden heeft, toen
hĳ de ezels voor zĳn vader Z _ibeona hoedde.
25 En dit zĳn de kinderen van
Ana:
D _ison en Oholibama,
de
_
_
dochter van Ana.
_
26 En dit zĳn de zonen van
D _ison: Hemdan
en Esban
en
_
_
b
J _ithran en Cheran.
_
27 Dit zĳn de
zonen
van
Ezer:
_
¨
B _ilhan en Za_ avan en Akan.
_
28 Dit zĳn de zonen van D _ic
san: Uz en Aran.
_
29 Dit zĳn de stamhoofden van
de Horiet: Stamhoofd L otan,
_
stamhoofd Sobal,
stamhoofd Z _i_
beon, stamhoofd Ana,
30 stam_
hoofd D _ison, stamhoofd Ezer,
_
stamhoofd D _isan.d Dit zĳn de
stamhoofden van de Horiet naar
hun stamhoofden in het land
¨
Se_ ır.
31 Dit nu zĳn de koningen die
in het land Edom
hebben gere_
geerde voordat er enige koning
¨
over de zonen van Isra
el regeer_
de zoon van
de.f 32 En Bela,
_
Beor,
ging ertoe over in Edom
_
_
te regeren,g en de naam van
zĳn stad was Dinhaba.
33 Toen
_
Bela
stierf, ging Jobab,
de zoon
_
_
h
in zĳn plaats
van Zera,
uit Bozra,
_
_
regeren.i 34 Toen Jobab
stierf,
_
ging H usam
uit het land van
_
j
de Temanieten in zĳn plaats regeren.k 35 Toen Husam
stierf,
_
ging Hadad,
de zoon van Bedad,
_
_
die de Midianietenl in het veld
m
van Moab
versloeg, in zĳn plaats
_
regeren, en de naam van zĳn
n
stad was Avith.
36 Toen Hadad
_
_
stierf, ging Samla
uit Masreka
_
_
in zĳn plaats regeren.o 37 Toen
Samla
stierf, ging Saul uit Reho_
_
both aan de Rivier in zĳn plaats
p
regeren. ¨ 38 Toen Saul stierf,
ging Ba_ al-Hanan,
de zoon van
_
Achbor,
in ¨zĳn plaats regeren.q
_
39 Toen Ba_ al-Hanan,
de zoon van
_
Achbor,
stierf, ging Hadar
in zĳn
_
_
plaats regeren; en de naam van
¨
zĳn stad was Pa_ u, en de naam

55

Jakob begunstigt Jozef. Jozefs dromen

¨
van zĳn vrouw was Mehetabe
_ el,
de dochter van Matred,
de doch_
a
ter van Mezahab.
_
40 Dit dan zĳn de namen van
de stamhoofden van Esau
naar
_
hun families, naar hun plaatsen,
volgens hun namen: Stamhoofd
T _imna, stamhoofd Alva,
stam_
b
41 stamhoofd
hoofd Jetheth,
_
Oholibama,
stamhoofd Ela,
stam_
_
hoofd P _inon,c 42 stamhoofd
Kenaz,
stamhoofd
T
eman,
stam_
_
hoofd ¨M _ibzar,d 43 stamhoofd
Magdi
el, stamhoofd Iram.
Dit
_
_
e
zĳn de stamhoofden van Edom
_
naar hun woonplaatsen in het
land van hun bezitting.f Dit is
g
Esau,
de vader van Edom.
_
_
En Jakob
bleef wonen in
_
het land van de inwonende
37
vreemdelingschap van zĳn va-

¨
an.i
der,h in het land Kana
_
2 Dit is de geschiedenis van Ja_
kob.
j zeventien jaar oud
Toen Jozef
_
was, hoedde hĳ eens met zĳn
broers de schapen onder het kleinvee,k en omdat hĳ nog maar een
knaap was, was hĳ met de zonen van B _ilhal en de zonen van
Z _ilpa,m de vrouwen van zĳn vader. Jozef
dan bracht een slecht
_
n
bericht over
¨ hen aan hun vader.
3 En Isra
el had Jozef
meer lief
_
_
dan al zĳn andere zonen,o omdat hĳ de zoon van zĳn ouderdom was; en hĳ liet een lang, gestreept hemdachtig kleed voor
hem maken.p 4 Toen zĳn broers
nu zagen dat hun vader hem meer
liefhad dan al zĳn broers, gingen zĳ hem haten,q en zĳ konden
niet op vreedzame wĳze tot hem
spreken.r
5 Later had Jozef
een droom
_
en vertelde die aan zĳn broers,s
en zĳ vonden nog meer reden
om hem te haten. 6 En hĳ zei
voorts tot hen: „Luistert alstublieft naar deze droom die ik
heb gedroomd.t 7 Welnu, ziet,
wĳ waren aan het schoven binden midden op het veld, toen
ziet, mĳn schoof zich oprichtte
en ook overeind bleef staan, en
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ziet, UW schoven kwamen eromheen staan en bogen zich vervolgens voor mĳn schoof neer.”a
8 Toen zeiden zĳn broers tot
hem: „Zult gĳ wis en zeker koning over ons worden? b of: Zult
gĳ wis en zeker over ons heersen?”c Zĳ dan vonden opnieuw
reden om hem te haten wegens
zĳn dromen en wegens zĳn woorden.
9 Daarna had hĳ nog een andere droom, en hĳ verhaalde die
aan zĳn broers en zei: „Ziet, ik
heb weer een droom gehad, en
ziet, de zon en de maan en elf
sterren bogen zich voor mĳ
neer.”d 10 Toen verhaalde hĳ
het zowel aan zĳn vader als aan
zĳn broers, waarop zĳn vader
hem bestrafte en tot hem zei: e
„Wat betekent deze droom die
gĳ hebt gedroomd? Zullen ik en
ook uw moeder en uw broers ons
wis en zeker voor u ter aarde komen neerbuigen?” 11 En zĳn
broers werden jaloers op hem,f
maar zĳn vader bewaarde het
gezegde.g
12 Zĳn broers gingen nu heen
om het kleinvee van hun vader dicht bĳ S _ichemh te weiden.
¨
13 Een poos daarna zei Isra
el tot
_
Jozef:
„Zĳn uw broers niet dicht
_
bĳ S _ichem [het kleinvee] aan het
hoeden? Kom, en laat mĳ u naar
hen toe zenden.” Waarop hĳ tot
hem zei: „Hier ben ik!”i 14 Hĳ
dan zei tot hem: „Ga alstublieft.
Zie of uw broers gezond en wel
zĳn en of het kleinvee gezond en
wel is, en breng mĳ dan verslag
uit.”j Zo zond hĳ hem weg uit
k en hĳ
de laagvlakte van Hebron,
_
trok voort in de richting van S _ichem. 15 Later trof hem een
man aan en zie, hĳ doolde rond
in een veld. De man dan informeerde bĳ hem en zei: „Wat zoekt
gĳ?” 16 Hierop zei hĳ: „Mĳn
broers zoek ik. Vertel mĳ alstublieft: Waar hoeden zĳ het kleinvee?” 17 En de man vervolgde: „Zĳ zĳn van hier opgebroken,
want ik heb hen horen zeggen:
’Laten wĳ naar Dothan
gaan.’ ”
_
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Jozef door zĳn broers als slaaf verkocht

Jozef
ging zĳn broers dus verder
_
achterna en vond hen te Dothan.
_
18 Welnu, zĳ kregen hem van
verre reeds in het oog, en voordat hĳ dicht bĳ hen kon komen,
gingen zĳ arglistig tegen hem samenspannen om hem ter dood te
brengen.a 19 Zĳ zeiden derhalve tot elkaar: „Ziet! Daar komt
die dromer b aan. 20 Nu dan,
komt en laten wĳ hem doden en
hem in een van de waterputten
gooien; c en wĳ moeten zeggen
dat een kwaadaardig wild beest
hem heeft verslonden.d Laten
wĳ dan eens zien wat er van
zĳn dromen terecht zal komen.”
21 Toen Ruben
dit hoorde, tracht_
te hĳ hem uit hun hand te bee Daarom zei hĳ: „Lavrĳden.
ten wĳ zĳn ziel niet doodslaan.”f
22 Vervolgens zei Ruben
tot hen:
_
„Vergiet geen bloed.g Gooit hem
in deze waterput, die in de wildernis is, en slaat niet gewelddadig de hand aan hem.”h Zĳn
bedoeling was hem uit hun hand
te bevrĳden, om hem naar zĳn
vader terug te brengen.
23 Het geschiedde dan dat zodra Jozef
bĳ zĳn broers kwam, zĳ
_
Jozef
zĳn lange kleed gingen uit_
trekken, ja, het lange gestreepte
kleed dat hĳ aan had,i 24 waarna zĳ hem namen en hem in de
waterput gooiden.j De put was
toen leeg; er stond geen water in.
25 Daarna zetten zĳ zich neer
om brood te eten.k Toen zĳ hun
ogen opsloegen en keken, zie,
¨
daar kwam een karavaan Ismaelietenl aan uit G _ilead, en hun kamelen droegen ladanum en balsem en harsrĳke schors,m op weg
om dit naar Egypte
te brengen.
_
26 Hierop zei Juda
tot zĳn broers:
_
„Wat voor voordeel zou het hebben als wĳ onze broer zouden
doden en zĳn bloed werkelĳk zouden bedekken? n 27 Komt,¨ en laten wĳ hem aan de Ismaelieten
verkopeno en onze hand niet aan
hem slaan.p Hĳ is per slot onze
broer, ons vlees.” Zĳ dan luisterden naar hun broer.q 28 Nu
kwamen er mannen, Midianiti-
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sche kooplieden,a voorbĳ. Derhalve trokken en hieven zĳ Jozef
_
op uit de waterputb en verkochten Jozef
toen voor twintig
zilver_
¨
stukken aan de Ismaelieten.c Ten
slotte brachten dezen Jozef
naar
_
Egypte.
_
29 Later keerde Ruben
naar de
_
waterput terug en zie, Jozef
was
_
niet in de waterput. Dientengevolge scheurde hĳ zĳn kleren.d
30 Toen hĳ bĳ zĳn andere broers
terugkeerde, riep hĳ uit: „Het
kind is weg! En ik — waar moet
ik toch heen?”e
31 Zĳ namen echter Jozefs
lan_
ge kleed en slachtten een geitenbok en doopten het lange kleed
herhaalde malen in het bloed.f
32 Daarna lieten zĳ het lange gestreepte kleed naar hun vader
brengen en zeiden: „Dit hebben
wĳ gevonden. Onderzoekg alstublieft of dit het lange kleed van
uw zoon is of niet.”h 33 Vervolgens onderzocht hĳ het en riep
uit: „Het is het lange kleed van
mĳn zoon! Een kwaadaardig wild
beest moet hem verslonden hebben! i Jozef
is vast en zeker in
_
stukken gescheurd!”j 34 Toen
scheurde Jakob
zĳn mantels
_
en deed een zak om zĳn heupen
en droeg vele dagen rouw over
zĳn zoon.k 35 En al zĳn zonen
en al zĳn dochters maakten zich
voortdurend op om hem te troosten,l maar steeds weigerde hĳ
zich te laten troosten en zei: m
„Want rouwend zal ik naar mĳn
zoon in Sjeo_ ol
_ afdalen!” En zĳn
vader bleef om hem wenen.
36 De Midianieten evenwel
verkochten hem naar Egypte,
_
aan Potifar,
een hofbeambte van
_
Farao,n de overste van de lĳfwacht.o
Nu geschiedde het in die
tussentĳd dat Juda
van
_
38
zĳn broers wegtrok naar lagere
streken, waar hĳ [zĳn tent] opsloeg nabĳ een man, een Adullamiet,p en zĳn naam was H _ira.
2 Voorts zag Juda
daar een¨ doch_
ter van een zekere Kanaaniet,q
en zĳn naam was Sua.
Hĳ dan
_
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Juda’s zonen; Tamars list om kinderen te krĳgen

nam haar en had betrekkingen
met haar. 3 En zĳ werd zwanger. Later baarde zĳ een zoon en
hĳ gaf hem de naam Er.a 4 Wederom werd zĳ zwanger. Na verloop van tĳd baarde zĳ een
zoon en gaf hem de naam Onan.
_
5 Vervolgens baarde zĳ nogmaals een zoon en gaf hem toen
de naam Selah.
Nu bevond hĳ
_
b
toen zĳ hem
zich in Achzib
_
baarde.
6 Mettertĳd nam Juda
een
_
vrouw voor Er, zĳn eerstgeborec
ne, en haar naam was Tamar.
_
7 Maar Er, Juda’s
eerstgeborene,
_
bleek slecht te zĳn in de ogen van
Jehovah; d daarom bracht Jehovah hem ter dood.e 8 Met het
oog daarop zei Juda
tot Onan:
_
_
„Heb betrekkingen met de vrouw
van uw broer en sluit een zwagerhuwelĳk met haar en verwek nageslacht voor uw broer.”f
9 Maar Onan
wist dat het na_
geslacht niet voor hem zou worden; g en het geschiedde dat als
hĳ inderdaad betrekkingen had
met de vrouw van zĳn broer,
hĳ zĳn zaad op de aarde verspilde, om geen nageslacht aan
zĳn broer te geven.h 10 Wat hĳ
deed nu, was slecht in de ogen
van Jehovah; i daarom bracht hĳ
ook hem ter dood.j 11 Derhalve
zei Juda
tot zĳn schoondochter
_
Tamar:
„Woon als weduwe in het
_
huis van uw vader totdat mĳn
zoon Selah
opgegroeid is.”k Want
_
hĳ zei bĳ zichzelf: „Wellicht sterft
ook hĳ, net als zĳn broers.”l Bĳgevolg ging Tamar
heen en bleef
_
in het huis van haar eigen vader
wonen.m
12 Zo werden de dagen vele
en de dochter van Sua,
Juda’s
_
_
hield de
vrouw,n stierf; en Juda
_
rouwtĳd.o Daarna ging hĳ op naar
de scheerders van zĳn schapen,
hĳ en zĳn metgezel H _ira, de Adullamiet,p naar T _imna.q 13 Toen
werd er aan Tamar
meegedeeld:
_
„Zie, uw schoonvader trekt op
naar T _imna om zĳn schapen te
scheren.”r 14 Daarop ontdeed
zĳ zich van de kleren van haar
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weduwschap en bedekte zich met
een sjaal en sluierde zich en ging
¨
aan de ingang van Ena_ ım zitten,
dat aan de weg naar T _imna ligt.
Want zĳ zag dat Selah
opgegroeid
_
was en toch was zĳ hem niet tot
vrouw gegeven.a
15 Toen Juda
haar in het oog
_
kreeg, hield hĳ haar dadelĳk
voor een hoer,b omdat zĳ haar gezicht bedekt had.c 16 Hĳ wendde zich daarom tot haar aan de
kant van de weg en zei: „Laat
mĳ alstublieft betrekkingen met
u hebben.”d Want hĳ wist niet dat
zĳ zĳn schoondochter e was. Zĳ
zei echter: „Wat zult gĳ mĳ geven opdat gĳ betrekkingen met
mĳ moogt hebben?”f 17 Hierop
zei hĳ: „Ikzelf zal een geitenbokje
uit de kudde sturen.” Maar zĳ zei:
„Zult gĳ een onderpand geven,
totdat gĳ het stuurt?”g 18 En
hĳ vervolgde: „Wat is het onderpand dat ik u geven zal?”, waarop zĳ zei: „Uw zegelring h en uw
snoer en uw staf, die gĳ in uw
hand hebt.” Toen gaf hĳ ze haar
en had betrekkingen met haar,
zodat zĳ zwanger werd van hem.
19 Daarna stond zĳ op en ging
heen en ontdeed zich van haar
sjaal en hulde zich in de kleren
van haar weduwschap.i
20 Juda
zond nu het geiten_
bokje door bemiddeling van zĳn
metgezel, de Adullamiet,j om het
onderpand uit de hand van de
vrouw terug te krĳgen, maar
deze vond haar nergens. 21 En
hĳ ging bĳ de mannen van haar
plaats informeren en zei: „Waar
is die tempelprostituee, [die] in
¨
Ena_ ım aan de weg [zat]?” Maar
zĳ bleven zeggen: „Er is nog
nooit een tempelprostituee k in
deze plaats geweest.” 22 Ten
slotte keerde hĳ naar Juda
terug
_
en zei: „Ik heb haar nergens gevonden, en bovendien zeiden de
mannen van de plaats: ’Er is nog
nooit een tempelprostituee in
deze plaats geweest.’ ” 23 Juda
_
dan zei: „Laat zĳ ze voor zichzelf
nemen, opdat wĳ niet tot [een
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voorwerp van] verachting worden.a In ieder geval heb ik dit
bokje gestuurd, maar gĳ — gĳ
hebt haar nergens gevonden.”
24 Ongeveer drie maanden later echter gebeurde het dat er
aan Juda
werd meegedeeld: „Uw
_
schoondochter Tamar
heeft de
_
hoer gespeeld,b en zie, zĳ is
c
ook zwanger van haar hoererĳ.”
Daarop zei Juda:
„Brengt haar
_
naar buiten en laat zĳ verbrand
d
25 Terwĳl zĳ naar
worden.”
buiten werd gebracht, liet zĳzelf
aan haar schoonvader zeggen:
„Van de man aan wie deze [dingen] toebehoren, ben ik zwanger.”e En zĳ voegde eraan toe:
„Onderzoekf alstublieft aan wie
deze [dingen] toebehoren, de zegelring en het snoer en de staf.”g
26 Toen onderzocht Juda
ze en
_
zei: h „Zĳ is rechtvaardiger dan
i
ik, omdat ik haar niet aan mĳn
zoon S elah
heb gegeven.” j En
_
daarna had hĳ geen gemeenschap
meer met haar.k
27 Toen het nu de tĳd was dat
zĳ moest baren, bleek dat er, zie,
een tweeling in haar buik was.
28 Voorts gebeurde
het toen zĳ
´ ´
baarde, dat een zĳn hand uitstak, en de vroedvrouw nam terstond een scharlaken [draadje]
en bond het om zĳn hand en zei:
„Deze is het eerst te voorschĳn
gekomen.” 29 Ten slotte bleek
dat zodra hĳ zĳn hand terugtrok,
zie, daar kwam zĳn broer te voorschĳn, zodat zĳ uitriep: „Wat bedoelt gĳ daarmee, dat gĳ voor
uzelf een doorbraak hebt veroorzaakt?” Daarom gaf men hem
l
de naam Perez.
30 En daarna
_
kwam zĳn broer, die het scharlaken [draadje] om zĳn hand had,
te voorschĳn, en hem gaf men
m
toen de naam Zera.
_
Wat Jozef
betreft, hĳ werd
_
naar Egypte
gebracht,n en
_
o
Potifar,
een hofbeambte van Fa_
rao, de overste van de lĳfwacht,
een Egyptenaar, kocht hem ten
¨
slotte uit de hand van de Ismaelietenp die hem daarheen hadden gebracht. 2 Maar Jehovah

39

Jozef weerstaat Potifars vrouw
HFDST. 38
a Sp 6:33
Sp 12:14
Sp 18:3
Ro 6:21
2Kor 4:2
Ef 5:12
b Ge 34:31
Nu 5:12
c Ge 19:36
2Sa 11:5
d Le 21:9
De 24:16
e Ge 38:16
Sp 18:17
1Kor 4:5
f Ge 31:32
Ge 37:32
Le 19:15
g Ge 38:18
h Ro 2:1
i 1Sa 24:17
Job 33:27
Sp 11:6
j Ge 38:11
De 25:5
Ru 3:12
k Job 34:32
l Ge 46:12
Ru 4:12
1Kr 2:4
Lu 3:33
m 1Kr 9:6
Mt 1:3

HFDST. 39
n Ps 105:17
Han 7:9
o Ge 37:36
p Ge 17:20
Ge 37:25

2e kolom
a Ps 1:3
Ro 8:31
Heb 13:6
b Sp 14:35
Lu 12:44
1Kor 4:2
c Ge 30:27
De 28:3
2Sa 6:11
d Lu 16:10
Lu 19:17
e Mt 5:28
2Pe 2:14
f Le 20:10
Sp 2:16
1Kor 6:9
g Sp 1:10
Sp 5:20
Sp 22:6
h Lu 16:12
1Kor 4:2
i Sp 6:29
Mr 10:8
j Ge 2:24
Ge 20:6
Ps 51:4
Ga 5:19
Heb 13:4
k Sp 5:3
Sp 22:14
l Job 24:15
Jer 23:24

58

bleek met Jozef
te zĳn, zodat hĳ
_
een succesvol man werda en
over het huis van zĳn meester,
de Egyptenaar, kwam te staan.
3 Zĳn meester dan zag dat Jehovah met hem was en dat Jehovah
alles wat hĳ deed, in zĳn hand
liet gelukken.
4 En Jozef
bleef gunst in zĳn
_
ogen vinden en bediende hem
voortdurend, zodat hĳ hem over
zĳn huis aanstelde,b en alles wat
hĳ had, gaf hĳ in zĳn hand. 5 En
het gevolg was dat vanaf de tĳd
dat hĳ hem aangesteld had over
zĳn huis en over alles wat hĳ had,
Jehovah het huis van de Egyptenaar dank zĳ Jozef
bleef zegenen,
_
en Jehovah’s zegen kwam te rusten op alles wat hĳ had, in het
huis en op het veld.c 6 Ten slotte liet hĳ alles wat hĳ had, in Jo_
zefs hand; d en hĳ wist volstrekt
niet wat er bĳ hem was, uitgezonderd het brood dat hĳ at.
Bovendien werd Jozef
schoon
_
van gestalte en schoon van uiterlĳk.
7 Na deze dingen nu gebeurde
het dat de vrouw van zĳn meester haar ogen naar Jozef
ging op_
slaane en zei: „Kom bĳ mĳ liggen.”f 8 Maar steeds weigerde
hĳg en zei dan tot de vrouw van
zĳn meester: „Zie, mĳn meester
weet niet wat er bĳ mĳ in het
huis is, en alles wat hĳ bezit,
heeft hĳ in mĳn hand gegeven.h
9 Niemand in dit huis is groter
dan ik, en volstrekt niets heeft
hĳ mĳ onthouden behalve u, omdat gĳ zĳn vrouw zĳt.i Hoe zou
ik dan deze grote slechtheid kunnen begaan en in werkelĳkheid
zondigen tegen God?”j
10 Het gevolg dan was dat terwĳl zĳ dag aan dag tot Jozef
_
sprak, hĳ nooit naar haar luisterde om naast haar te komen
liggen, om bĳ haar te blĳven.k
11 Maar op zekere dag gebeurde
het dat hĳ, zoals op andere dagen, het huis binnenging om zĳn
zaken te behartigen en er niemand van de mannen van het
huis daar in huis was.l 12 Toen
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Jozef in de gevangenis; legt dromen uit

greep zĳ hem bĳ zĳn kleed vasta
en zei: „Kom bĳ mĳ liggen!” b
Maar hĳ liet zĳn kleed in haar
hand en nam de vlucht en ging
naar buiten.c 13 Het geschiedde dan dat zodra zĳ zag dat hĳ
zĳn kleed in haar hand had gelaten om naar buiten te kunnen
vluchten, 14 zĳ tot de mannen
van haar huis ging roepen en tot
hen zei: „Ziet! Hĳ heeft ons
¨ een
man gebracht, een Hebreeer, om
ons tot een voorwerp van bespotting te maken. Hĳ is tot mĳ gekomen om bĳ mĳ te liggen, maar
ik ben luidkeels gaan roepen.d
15 En het gevolg was dat zodra
hĳ hoorde dat ik mĳn stem verhief en ging roepen, hĳ voorts
zĳn kleed naast mĳ liet en de
vlucht nam en naar buiten ging.”
16 Daarna liet zĳ zĳn kleed naast
zich liggen totdat zĳn meester
naar zĳn huis kwam.e
17 Toen sprak zĳ tot hem naar
deze woorden en zei: „De Hebreeuwse knecht die gĳ ons hebt
gebracht, is tot mĳ gekomen om
mĳ tot een voorwerp van bespotting te maken. 18 Maar ten
slotte gebeurde het dat zodra ik
mĳn stem verhief en ging roepen, hĳ voorts zĳn kleed naast
mĳ liet en naar buiten vluchtte.”f 19 Het gevolg was dat zodra zĳn meester de woorden van
zĳn vrouw hoorde, die zĳ tot
hem sprak, toen zĳ zei: „Zo en
zo heeft uw knecht mĳ gedaan”,
zĳn toorn ontbrandde.g 20 Derhalve nam Jozefs
meester hem
_
en leverde hem over aan het gevangenhuis, de plaats waar de
gevangenen van de koning in arrest werden gehouden, en hĳ
bleef daar in het gevangenhuis.h
21 Jehovah was echter voortdurend met Jozef
en bleef liefde_
rĳke goedheid aan hem bewĳzen
en geven dat hĳ gunst vond in de
ogen van de overste van het gevangenhuis.i 22 Daarom gaf de
overste van het gevangenhuis
alle gevangenen die in het gevangenhuis waren, in Jozefs
hand;
_
en in alles wat zĳ daar deden,

HFDST. 39
a Pr 7:26
Jak 1:14
b 2Sa 13:11
c Sp 6:32
1Kor 6:18
2Ti 2:22
d Ps 35:20
Sp 6:19
Sp 12:17
e Ps 37:12
f Ex 20:16
Sp 12:22
Sp 19:5
g De 19:15
Sp 6:34
Sp 29:12
h Ps 105:18
1Pe 2:20
1Pe 3:14
i Ge 40:3
Ps 105:19
Sp 16:7
Da 1:9
Han 7:9

2e kolom
a Ge 39:6
b Ge 49:22
Ps 1:3
Han 7:10

HFDST. 40
c Ge 40:11
Ge 41:9
d Han 7:10
e Ge 41:10
Sp 16:14
Sp 19:12
f Ge 40:20
g Ge 37:36
h Ge 39:20
Ps 105:18
i Ge 39:22
j Job 33:15
k Ge 41:11
l Ge 41:12
m Ge 41:10
n Sp 15:13
Da 1:10
o Lu 24:17
p Ge 41:16
Ps 25:14
Da 2:28
Da 2:45
q Nu 13:23

GENESIS 39:13–40:11

bleek hĳ degene te zĳn die het
liet doen.a 23 De overste van
het gevangenhuis keek naar absoluut niets om van wat in zĳn
hand was, omdat Jehovah met
[Jozef]
was, en wat hĳ deed, liet
_
Jehovah gelukken.b
Na deze dingen nu gebeurde het dat de schenker
40
van de koning van Egypte en
c

_
de bakker zondigden tegen hun
d
heer, de koning van Eg ypte.
_
2 En Farao werd verontwaardigd
op zĳn twee beambten,e op de
overste der schenkers en op de
overste der bakkers.f 3 Daarom
zette hĳ hen in hechtenis in het
huis van de overste van de lĳfwacht,g in het gevangenhuis,h de
plaats waar Jozef
een gevangene
_
was. 4 Toen stelde de overste
van de lĳfwacht Jozef
bĳ hen aan
_
om hen te bedienen; i en zĳ bleven enige dagen in hechtenis.
5 Voorts hadden zĳ beiden een
droom,j ieder zĳn eigen droom
in dezelfde nacht,k ieder zĳn
droom met zĳn eigen uitlegging,l
de schenker en de bakker, die
de koning van Eg ypte
toebe_
hoorden, die gevangenen in het
m
gevangenhuis waren.
6 Toen
Jozef
’s morgens bĳ hen kwam
_
en hen zag, ziedaar, zĳ zagen er
neerslachtig uit.n 7 Nu informeerde hĳ bĳ de beambten van
Farao, die met hem in het huis
van zĳn meester in hechtenis
zaten, en zei: „Waarom staat
UW gezicht vandaag somber?”o
8 Hierop zeiden zĳ tot hem: „Wĳ
hebben een droom gedroomd, en
er is geen uitlegger bĳ ons.” Jo_
zef dan zei tot hen: „Zĳn uitleggingen niet [een zaak] van God? p
Verhaalt het mĳ alstublieft.”
9 De overste der schenkers
verhaalde Jozef
toen zĳn droom
_
en zei tot hem: „In mĳn droom,
´ ´
zie, daar stond een wĳnstok voor
mĳ. 10 En aan de wĳnstok waren drie ranken, en hĳ was kennelĳk aan het uitbotten.q Zĳn
bloesems kwamen te voorschĳn.
Zĳn trossen brachten hun druiven tot rĳpheid. 11 En Farao’s
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beker was in mĳn hand, en toen
nam ik de druiven en perste ze
uit in Farao’s beker.a Daarna gaf
ik de beker in Farao’s hand.”b
12 Toen zei Jozef
tot hem: „Dit is
_
de uitlegging ervan: c De drie ranken zĳn drie dagen. 13 Binnen
drie dagen zal Farao uw hoofd
omhoogheffen, en hĳ zal u stellig weer in uw ambt plaatsen; d
en gĳ zult stellig Farao’s beker in
zĳn hand geven, naar het vroegere gebruik, toen gĳ als zĳn
schenker optradt.e 14 Niettemin moet gĳ aan mĳ denken
zodra het u goed gaatf en, alstublieft, liefderĳke goedheid jegens mĳ betrachten en van mĳ
gewag maken bĳ Farao,g en gĳ
moet mĳ uit dit huis zien te krĳgen. 15 Want eigenlĳk ben ik
ontvoerd
uit het land der He¨
breeen; h en ook hier heb ik volstrekt niets gedaan waarvoor
men mĳ in het gevangenishol
moest zetten.”i
16 Toen de overste der bakkers zag dat hĳ iets goeds had
uitgelegd, zei hĳ op zĳn beurt tot
Jozef:
„Ook ik had een droom, en
_
zie, er waren drie manden met
wit brood op mĳn hoofd, 17 en
in de bovenste mand waren allerlei eetwaren voor Farao,j het
product van een bakker, en het
gevogeltek was ze aan het opeten uit de mand boven op mĳn
hoofd.” 18 Toen antwoordde
Jozef
en zei: „Dit is de uitlegging
_
ervan: l De drie manden zĳn drie
dagen. 19 Binnen drie dagen
zal Farao uw hoofd van u omhoogheffen, en hĳ zal u stellig
aan een paal hangen; m het gevogelte zal stellig uw vlees van u
afeten.”n
20 Nu bleek het op de derde
dag Farao’s verjaardag o te zĳn,
en hĳ rechtte toen een feestmaal aan voor al zĳn dienaren
en hief het hoofd van de overste
der schenkers en het hoofd van
de overste der bakkers te midden van zĳn dienaren omhoog.p
21 Bĳgevolg plaatste hĳ de overste der schenkers weer op zĳn

60

Farao’s verjaardag
HFDST. 40
a Sp 3:10
b Ge 40:21
c Ge 41:12
Da 2:30
d Ge 40:21
Ge 41:13
Jer 52:31
e Ne 2:1
f 1Sa 25:31
Lu 23:42
g 2Sa 9:1
h Ge 14:13
Ge 37:28
Ge 41:12
Ex 21:16
Han 7:9
i Ge 39:8
Ps 105:19
Ps 119:86
Da 6:22
Jo 15:25
Heb 12:11
1Pe 3:17
j Ge 49:20
1Kr 12:40
k Ge 15:11
l Ge 41:12
m Ge 41:13
De 21:22
Joz 8:29
Joz 10:26
n 1Sa 17:44
2Sa 21:10
Jer 16:4
Ez 39:4
Opb 19:17
o Pr 7:1
Mr 6:21
p Sp 16:14

2e kolom
a Ne 2:1
b Ge 41:13
Es 7:10
c Ge 40:8
Da 2:30
d Ge 40:14
Job 19:14

HFDST. 41
e Ge 20:3
Ge 40:5
Job 33:15
Da 2:1
f Ge 1:30
Ge 41:18
g Ge 41:19
h Ge 41:20
i Ge 41:21
1Kon 3:15
j Ge 41:22
k 2Kon 19:26
Ez 17:10
Ho 13:15
l Ge 41:23
m Ge 41:24
n Da 2:1
o Ex 7:11
p Jes 19:11
Da 2:2
1Kor 3:20
q Da 4:7
r Ge 40:21
s Sp 28:13
t Ge 40:2

post van schenker,a en hĳ gaf de
beker in het vervolg weer in Farao’s hand. 22 Maar de overste
der bakkers hing hĳ op,b juist
zoals Jozef
hun had uitgelegd.c
_
23 De overste der schenkers
dacht echter niet aan Jozef
en
_
bleef hem vergeten.d
Nu geschiedde het na verloop van twee volle jaren
41
dat Farao droomde, en zie,
e

hĳ stond aan de rivier de Nĳl.
2 En zie, uit de rivier de Nĳl stegen zeven koeien op, schoon van
uiterlĳk en vet van vlees, en ze
gingen in het gras van de Nĳl
grazen.f 3 En zie, na deze stegen er zeven andere koeien uit
de rivier de Nĳl op, lelĳk van
uiterlĳk en mager van vlees,g en
ze gingen naast de koeien aan de
oever van de rivier de Nĳl staan.
4 Toen aten de koeien die lelĳk van uiterlĳk en mager van
vlees waren, de zeven koeien die
schoon van uiterlĳk en vet waren
op.h Daarna ontwaakte Farao.i
5 Hĳ sliep echter weer in en
droomde voor de tweede maal.
En zie, zeven
korenaren schoten
´ ´
op uit een halm, vet en goed.j
6 En zie, na deze ontsproten er
zeven dunne en door de oostenwind verzengde k korenaren.l
7 Voorts slokten de dunne korenaren de zeven vette en volle
korenaren op.m Daarna ontwaakte Farao, en zie, het was een
droom.
8 ’s Morgens dan geschiedde
het dat zĳn geest in beroering
geraakte.n Daarom liet hĳ alle
magie-beoefenende priesters van
o
en alle wĳzenp [van het
Egypte
_
land] roepen, en vervolgens verhaalde Farao hun zĳn dromen.q
Maar er was niemand die ze voor
Farao kon uitleggen.
9 Toen sprak de overste der
schenkers met Farao r en zei:
„Van mĳn zonden maak ik heden gewag.s 10 Farao was verontwaardigd op zĳn dienaren.t
Daarom zette hĳ mĳ in hechtenis in het huis van de overste der
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Jozef verklaart Farao’s dromen

lĳfwacht,a zowel mĳ als de overste der bakkers. 11 Daarna
hadden wĳ beiden in dezelfde
nacht een droom, zowel ik als
hĳ. Ieder van ons droomde zĳn
droom met zĳn eigen uitlegging.b 12 En er was daar bĳ ons
¨
een jonge man, een Hebreeer,c
een knecht van de overste der
lĳfwacht.d Toen wĳ hem onze
dromen verhaalden,e legde hĳ
ze ons vervolgens uit. Aan ieder
gaf hĳ uitleg naar zĳn droom.
13 En het bleek dat het precies
zo gebeurde als hĳ het ons had
uitgelegd. Mĳ plaatste hĳ weer
in mĳn ambt,f maar hem hing hĳ
op.”g
14 Hierop liet Farao Jozef
roe_
pen,h opdat zĳ hem vlug uit het
i
gevangenishol zouden halen. Hĳ
dan schoor zichj en verwisselde
zĳn mantels k en ging naar Farao.
15 Toen zei Farao tot Jozef:
„Ik
_
heb een droom gedroomd, maar
er is niemand die hem kan uitleggen. Nu heb ikzelf over u horen
zeggen dat gĳ een droom maar
hoeft te horen om hem te kunnen uitleggen.”l 16 Hierop antwoordde Jozef
Farao en zei: „Ik
_
hoef niet in aanmerking genomen te worden! God zal Farao
welzĳn aankondigen.”m
17 En Farao sprak verder tot
Jozef:
„Zie, in mĳn droom stond
_
ik aan de oever van de rivier de
Nĳl. 18 En zie, uit de rivier de
Nĳl stegen zeven koeien op, vet
van vlees en schoon van gedaante, en ze gingen in het gras van de
Nĳl grazen.n 19 En zie, na deze
stegen er zeven andere koeien
op, schraal en zeer slecht van
gedaante en mager van vlees.o
Zo slecht als deze heb ik ze in
heel Egypteland nog niet gezien. 20 Voorts aten de magere
en slechte koeien de eerste zeven
vette koeien op.p 21 Deze kwamen dus in hun buik terecht,
en toch kon men niet merken
dat ze in hun buik waren terechtgekomen, daar hun uiterlĳk
even slecht was als in het begin.q
Daarop ontwaakte ik.
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22 Daarna zag ik in mĳn droom
en zie, zeven
korenaren schoten
´ ´
op uit een halm, vol en goed.a
23 En zie, na deze ontsproten
er zeven verschrompelde, dunne,
door de oostenwind verzengde b
korenaren. 24 Toen slokten de
dunne korenaren de zeven goede korenaren op.c Ik legde dit dus
voor aan de magie-beoefenende
priesters,d maar er was niemand
die mĳ [de uitlegging] kon vertellen.”e
25 Toen zei Jozef
tot Farao:
_
„De
droom van Farao is slechts
´ ´
een [droom]. Wat de [ware] God
doet, heeft hĳ Farao meegedeeld.f
26 De zeven goede koeien zĳn
zeven jaren. Evenzo zĳn de zeven goede korenaren´ ´ zeven jaren. Het is slechts een droom.
27 En de zeven magere en slechte
koeien die na deze opkwamen,
zĳn zeven jaren; en de zeven
lege korenaren, verzengd door
de oostenwind,g zullen zeven jaren van hongersnoodh blĳken te
zĳn. 28 Dit is het wat ik tot Farao heb gesproken: Wat de [ware]
God doet, heeft hĳ Farao doen
zien.i
29 Zie, er komen zeven jaren van grote overvloed in heel
Egypteland. 30 Maar na deze
zullen er stellig zeven jaren van
hongersnood aanbreken, en al
de overvloed in het land Egypte
_
zal stellig vergeten worden en
de hongersnood zal het land
eenvoudig verteren.j 31 En de
overvloed die eens in het land
was, zal niet te merken zĳn vanwege die daaropvolgende hongersnood, want die zal stellig
zeer zwaar zĳn. 32 En dat de
droom tot tweemaal toe aan Farao herhaald werd, betekent dat
de zaak volkomen vaststaat bĳ
de [ware] God,k en de [ware] God
spoedt zich om die ten uitvoer te
brengen.l
33 Laat Farao nu daarom uitzien naar een beleidvol en wĳs
man en hem over het land Egyp_
te stellen.m 34 Laat Farao ingrĳpen en opzieners over het
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Jozef door Farao verhoogd; slaat koren op

land aanstellen,a en hĳ moet gedurende de zeven jaren van overvloed een vĳfde van het land
Egypte
heffen.b 35 En laten zĳ
_
alle levensmiddelen van deze komende goede jaren bĳeenbrengen, en laten zĳ koren opslaan
onder Farao’s hand als levensmiddelen in de steden,c en zĳ
moeten het beveiligen. 36 En
de levensmiddelen moeten het
land tot voorraad dienen gedurende de zeven jaren van hongersnood die zich in het land Egyp_
te zullen voordoen,d opdat het land
niet door de hongersnood wordt
afgesneden.”e
37 Welnu, de zaak bleek goed
te zĳn in de ogen van Farao en
van al zĳn dienaren.f 38 Derhalve zei Farao tot zĳn dienaren:
„Kan er een andere man gevonden worden als deze, in wie de
geest van God is?”g 39 Daarna
zei Farao tot Jozef:
„Aangezien
_
God u dit alles heeft doen weten,h is er niemand zo beleidvol
en wĳs als gĳ.i 40 Gĳ zult persoonlĳk over mĳn huis staan,j en
heel mĳn volk zal u onvoorwaardelĳk gehoorzamen.k Alleen met
betrekking tot de troon zal ik
groter zĳn dan gĳ.”l 41 En Farao zei verder tot Jozef:
„Zie, ik
_
stel u waarlĳk over het gehele
m
42 Daarop trok
land Egypte.”
_
Farao zĳn zegelring n van zĳn
eigen hand en deed hem aan Jo_
zefs hand en hulde hem in klederen van fĳn linnen en hing
hem een gouden halsketting om
de hals.o 43 Bovendien liet hĳ
hem rĳden in de tweede erewagen die hĳ had,p zodat zĳ
voor hem uit zouden roepen:
„Avrekh!”, hem aldus over het
gehele land Egypte
stellend.
_
44 Voorts zei Farao tot Jozef:
_
„Ik ben Farao, maar zonder uw
machtiging mag niemand zĳn
hand of zĳn voet opheffen in het
q
gehele land Egypte.”
45 Daar_
na gaf Farao
Jozef
de naam Zaf_
_
¨
nath Paaneach
en gaf hem As_
_
de
nath,r de dochter van Potifera,
_
priester van On,s tot vrouw. Toen
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trok Jozef
uit over het land Egyp_
_
te.a 46 En Jozef
was dertig jaar
_
b
oud toen hĳ voor Farao, de koning van Egypte,
stond.
_
Hierop ging Jozef
van voor
_
Farao heen en doorreisde het
gehele land Egypte.
47
En ge_
durende de zeven jaren van overvloed bracht het land aanhoudend bĳ handen vol voort.c
48 En hĳ bleef alle levensmiddelen van de zeven jaren die over
het land Egypte
kwamen, bĳeen_
brengen en sloeg de levensmiddelen dan in de steden op.d De
voedselproducten van het veld
dat rondom een stad gelegen
was, sloeg hĳ in het midden erbleef kovan op.e 49 En Jozef
_
ren ophopen in zeer grote hoeveelheid,f als het zand der zee,
totdat men ten slotte ophield het
te tellen, omdat het niet te tellen
was.g
50 En voordat het jaar van de
hongersnood aanbrak, werden
Jozef
twee zonen geboren,h die
_
Asnath,
de dochter van Potifera,
_
_
de priester van On, hem baarde.
51 Aan de eerstgeborene dan gaf
i
want,
Jozef
de naam Manasse,
_
_
om zĳn woorden aan te halen:
„God heeft mĳ al mĳn moeite en
het gehele huis van mĳn vader
doen vergeten.”j 52 En aan¨ de
tweede gaf hĳ de naam Efra
ım,k
_
want, om zĳn woorden aan te halen: „God heeft mĳ vruchtbaar
gemaakt in het land van mĳn ellende.”l
53 En de zeven jaren van de
overvloed die in het land Egypte
_
geheerst had, liepen geleidelĳk
ten einde,m 54 en vervolgens
begonnen de zeven jaren van
de hongersnood te komen, juist
zoals Jozef
gezegd had.n En de
_
hongersnood werd in alle landen
voelbaar, maar in het gehele land
Egypte
werd brood gevonden.o
_
55 Ten slotte werd het gehele
land Egypte
door de hongers_
nood aangetast, waarop het volk
luid tot Farao om brood riep.p
Toen zei Farao tot alle Egyptenaren: „Gaat naar Jozef.
Al wat
_
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Jozefs broers naar Egypte

hĳ U zegt, dient GIJ te doen.”a
56 En de hongersnood heerste
over de gehele oppervlakte der
aarde.b Toen opende Jozef
alle
_
korenmagazĳnen die zich in
hun midden bevonden en verkocht aan de Egyptenaren,c daar
de hongersnood het land Egyp_
te stevig in zĳn greep kreeg.
57 Bovendien kwamen mensen
van heel de aarde naar Egypte
_
om bĳ Jozef
te kopen, want de
_
hongersnood had de gehele aarde
stevig in zĳn greep.d
Ten slotte zag Jakob
dan
_
dat er in Eg ypte
graan
42
_
was. Toen zei Jakob
tot zĳn zo_
e

nen: „Waarom blĳft GIJ elkaar
aankĳken?” 2 En hĳ voegde
eraan toe: „Ziet, ik heb gehoord
dat er in Egypte
graan is.f Daalt
_
daarheen af en koopt vandaar [koren] voor ons, opdat wĳ in leven
blĳven en niet sterven.” 3 Bĳgevolg daalden tien broers g van
Jozef
af om koren uit Egypte
te
_
_
kopen. 4 Maar Jakob
zond Ben_
_
jamin,h Jozefs
broer, niet met
_
zĳn andere broers mee, want hĳ
zei: „Anders overkomt hem misschien een dodelĳk ongeluk.”i
¨
5 Isra
els zonen dan kwamen
_
tegelĳk met de anderen die kwamen kopen, want de hongers¨
nood heerste in het land Kana
an.j
_
6 En Jozef
was de machtheb_
ber over het land.k Hĳ was degene die aan al het volk van de
aarde verkocht.l Dientengevolge
kwamen Jozefs
broers en bo_
gen zich diep voor hem met hun
aangezicht ter aarde.m 7 Toen
nu Jozef
zĳn broers zag, her_
kende hĳ hen dadelĳk, maar hĳ
maakte zich onherkenbaar voor
hen.n Daarom sprak hĳ hun met
hardheid toe en zei tot hen:
„Waar zĳt GIJ vandaan gekomen?”,
waarop
¨ zĳ zeiden: „Uit het land
Kana
an, om levensmiddelen te
_
kopen.”o
8 Aldus herkende
Jozef
zĳn
_
´´
broers, maar zıj herkenden hem
niet. 9 Onmiddellĳk herinnerde Jozef
zich de dromen die hĳ
_
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GENESIS 41:56–42:21
met betrekking tot hen had gedroomd,a en hĳ zei verder tot
hen: „GIJ zĳt verspieders! GIJ
zĳt gekomen om te zien waar
het land open en bloot ligt!”b
10 Toen zeiden zĳ tot hem:
„Neen, mĳn heer,c maar uw
knechtend zĳn gekomen om levensmiddelen te kopen. 11 Wĳ
´ ´
zĳn allen zonen van slechts een
man. Wĳ zĳn oprechte mensen.
Uw knechten treden niet als verspieders op.”e 12 Maar hĳ zei
tot hen: „Niet waar! Want GIJ
zĳt gekomen om te zien waar
het land open en bloot ligt.” f
13 Hierop zeiden zĳ: „Uw knechg
ten zĳn twaalf broers.
´ ´ Wĳ zĳn
de zonen van slechts
een manh in
¨
het land Kana
an; en zie, de jong_
ste is heden bĳ onze vader,i terwĳl de andere er niet meer is.”j
14 Jozef
zei echter tot hen:
_
„Het is zoals ik tot U gesproken
heb, toen ik zei: ’GIJ zĳt verspieders!’ 15 Hierdoor zult GIJ getoetst worden. Zo waar Farao
leeft, GIJ zult van hier niet weggaan, tenzĳ UW jongste broer
hierheen komt.k 16 Stuurt een
van U om UW broer te halen, terwĳl GIJ geboeid blĳft, opdat UW
woorden getoetst mogen worden
als [zĳnde] de waarheid in UW geval.l En zo niet, zo waar Farao
leeft, dan zĳt GIJ verspieders.”
17 Daarop stelde hĳ hen drie dagen lang te zamen in verzekerde
bewaring.
18 Daarna zei Jozef
op de der_
de dag tot hen: „Doet dit en blĳft
m
in leven. Ik vrees de [ware]
God. 19 Indien GIJ oprecht zĳt,
laat dan een van UW broers geboeid blĳven in het huis waar
GIJ in verzekerde bewaring zĳt,n
maar de overigen van U: gaat,
neemt graan voor de hongersnood in UW huizen.o 20 Dan
zult GIJ UW jongste broer bĳ mĳ
brengen, opdat UW woorden betrouwbaar bevonden mogen worden; en GIJ zult niet sterven.”p
Toen deden zĳ zo.
21 Nu zeiden zĳ tot elkaar:
„Ongetwĳfeld zĳn wĳ schuldig

GENESIS 42:22–43:4

Simeon vastgehouden. Verslag aan Jakob

met betrekking tot onze broer,a
want wĳ zagen zĳn zielsbenauwdheid, toen hĳ ons om mededogen smeekte, maar wĳ hebben niet geluisterd. Daarom is
deze benauwdheid over ons gekomen.”b 22 Toen antwoordde
Ruben
hun en zei: „Heb ik U
_
niet gezegd: ’Bezondigt U niet
aan het kind’, maar GIJ hebt niet
geluisterd? c En ziet, nu wordt
¨
zĳn bloed stellig teruggeeist.”d
23 Zĳ nu wisten niet dat Jozef
_
luisterde, want er was een tolk
tussen hen. 24 Dientengevolge
wendde hĳ zich van hen af en
weende toen.e Daarop keerde hĳ
tot hen terug en sprak tot hen
en nam S _imeonf van hen weg
en boeide hem voor hun ogen.g
25 Daarna gaf Jozef
bevel en
_
men vulde toen hun zakken met
koren. Ook moesten zĳ het geld
van de mannen in ieders zak terugleggenh en hun mondvoorraad voor de reis geven.i Bĳgevolg werd hun zo gedaan.
26 Zĳ dan laadden hun graan
op hun ezels en gingen
vandaar
´ ´
op weg. 27 Toen een zĳn zak
opendeed om in het nachtverblĳf zĳn ezel voer te geven,j zag
hĳ prompt zĳn geld, en zie, het
was in de opening van zĳn zak.k
28 Daarop zei hĳ tot zĳn broers:
„Mĳn geld is teruggegeven, en
nu, ziet, het is in mĳn zak!” Toen
ontzonk hun de moed, zodat zĳ
zich bevend tot elkaar wenddenl
en zeiden: „Wat heeft God ons nu
aangedaan?”m
29 Ten slotte kwamen zĳ bĳ
hun¨ vader Jakob,
in het land Ka_
_
naan, en vertelden hem wat hun
allemaal overkomen was, en zeiden: 30 „De man die de heer
van het land is, heeft ons met
hardheid toegesproken,n daar
hĳ ons hield voor mensen die
het land kwamen verspieden.o
31 Maar wĳ zeiden tot hem:
’Wĳ zĳn oprechte mensen.p Wĳ
treden niet als verspieders op.
32 Wĳ zĳn twaalf broers,´ q de zonen van onze vader.r Een is er
niet meer,s en de jongste is he-
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den bĳ
¨ onze vader in het land
Kana
an.’a 33 Maar de man die
_
de heer van het land is, zei tot
ons: b ’Hieraan zal ik weten dat
GIJ oprecht zĳt: c Laat een van
UW broers bĳ mĳ blĳven.d Neemt
GIJ vervolgens iets mee voor de
hongersnood in UW huizen en
gaat heen.e 34 En brengt UW
jongste broer bĳ mĳ, opdat ik
weet dat GIJ geen verspieders zĳt,
maar dat GIJ oprecht zĳt. UW
broer zal ik U teruggeven, en GIJ
moogt zaken doen in het land.’ ”f
35 Het geschiedde dan toen zĳ
hun zakken ledigden, dat zie,
ieders buidel met geld in zĳn zak
was. Zowel zĳ als hun vader zagen nu hun buidels met geld, en
zĳ werden bevreesd. 36 Toen
riep hun vader Jakob
uit tot hen:
_
„Mĳ hebt GIJ van kinderen beis er niet meer en
roofd! g Jozef
_
S _imeon is er niet meer,h en Ben_
jamin zult GIJ nog wegnemen!
Op mĳ is dit allemaal neergekomen!” 37 Maar Ruben
zei tot
_
zĳn vader: „Mĳn eigen twee zonen moogt gĳ ter dood brengen indien ik hem niet bĳ u terugbreng.i ´ Geef hem onder mĳn
hoede, en ık zal hem u teruggeven.”j 38 Hĳ zei echter: „Mĳn
zoon zal niet met ulieden afdalen, want zĳn broer is dood en
hĳ is alleen overgebleven.k Indien hem een dodelĳk ongeluk
overkomt op de weg die GIJ zoudt
gaan, dan zoudt GIJ stellig mĳn
grĳze haren met droefheid in
Sjeo_ ol
_ l doen neerdalen.”
En de hongersnood was
zwaar in het land.
2 Nu
43
geschiedde het dat zodra zĳ het
m

graan dat zĳ uit Egypte
hadden
_
meegebracht,n helemaal hadden
opgegeten, hun vader voorts tot
hen zei: „Gaat terug, koopt ons
wat voedsel.”o 3 Toen zei Juda
_
tot hem: p „De man heeft ons uitdrukkelĳk betuigd en gezegd:
’GIJ moogt mĳn aangezicht niet
weer zien, tenzĳ UW broer bĳ U
is.’q 4 Indien gĳ onze broer met
p Ge 29:35; q Ge 42:15.
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Jakob treurt. Zonen weer naar Egypte

ons zendt,a zĳn wĳ bereid af te
dalen en voedsel voor u te kopen. 5 Maar indien gĳ hem niet
zendt, zullen wĳ niet afdalen,
want waarlĳk, de man heeft ons
gezegd: ’GIJ moogt mĳn aangezicht niet weer zien, tenzĳ UW
¨
broer bĳ U is.’ ”b 6 En Isra
el
_
riep uit: c „Waarom moest GIJ mĳ
kwaad berokkenen door de man
te vertellen dat GIJ nog een broer
hadt?” 7 Hierop zeiden zĳ: „De
man informeerde rechtstreeks
naar ons en onze bloedverwanten, en zei: ’Leeft UW vader
nog? d Hebt GIJ nog een broer?’,
en wĳ hebben het hem toen overeenkomstig deze feiten verteld.e
Hoe konden wĳ nu weten dat
hĳ zou zeggen: ’Brengt UW broer
mee’?”f
8 Ten slotte
zei Juda
tot zĳn va_
¨
der Isra
el: „Zend de jongen met
_
g opdat wĳ kunnen opmĳ mee,
staan en gaan en opdat wĳ in leven mogen blĳven en niet steren onze
ven,h zowel wĳ als gĳ
´
kleine kinderen.i 9 Ik zal borg
voor hem staan.j Van mĳn hand
moogt gĳ de straf voor hem eisen.k
Indien
´ ´ ik hem niet bĳ u breng
en voor u stel, dan zal ik voor
altĳd tegen u gezondigd hebben. 10 Maar hadden wĳ niet
zo getalmd, dan zouden wĳ nu al
tweemaal heen en terug zĳn geweest.”l
11
_
¨ Derhalve zei hun vader Israel tot hen: „Indien het zo gesteld is,m doet dan dit: Neemt de
voortreffelĳkste producten van
het land in UW zakken en brengt
ze de man als geschenk: n wat
balsem,o en wat honing,p ladanum en harsrĳke schors,q pistaches en amandelen.r 12 Neemt
ook dubbel geld in UW hand; en
het geld dat in de opening van
UW zakken werd teruggegeven,
zult GIJ in UW hand terugbrengen.s Misschien was het een vergissing.t 13 En neemt UW broer
en staat op, gaat terug naar de
man. 14 En God de Almachtige geve dat GIJ medelĳden vindt
voor het aangezicht van de man,u
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opdat hĳ U stellig UW andere
broer en Benjamin
vrĳlaat. Maar
_
ik, ingeval ik van kinderen beroofd moet worden, dan zal ik
stellig van hen beroofd zĳn!”a
15 Bĳgevolg namen de mannen dit geschenk, en zĳ namen
dubbel geld in hun hand, benevens Benjamin.
Toen stonden zĳ
_
op en daalden af naar Egypte
_
en kwamen voor Jozef
te staan.b
_
16 Toen Jozef
Benjamin
bĳ hen
_
_
zag, zei hĳ terstond tot de man
die over zĳn huis ging: „Breng de
mannen naar het huis en slacht
dieren en tref voorbereidingen,c
want de mannen dienen vanmiddag bĳ mĳ te eten.” 17 Onmiddellĳk deed de man juist zoals Jo_
zef gezegd had.d De man bracht
de mannen dus naar Jozefs
huis.
_
18 Maar de mannen werden bevreesd, omdat zĳ naar Jozefs
huis
_
waren gebracht,e en zĳ zeiden
nu: „Het is vanwege het geld dat
in het begin met ons terugging
in onze zakken, dat wĳ hierheen
worden gebracht, opdat zĳ ons
kunnen overrompelen en aanvallen en ons tot slaven kunnen
nemen met onze ezels!”f
19 Derhalve traden zĳ op de
man die over Jozefs
huis ging
_
toe en spraken tot hem aan de
ingang van het huis, 20 en zĳ
zeiden: „Neem ons niet kwalĳk,
mĳn heer! Wĳ zĳn inderdaad
in het begin hierheen gekomen
om voedsel te kopen.g 21 Maar
nu gebeurde het dat toen wĳ
in het nachtverblĳf h kwamen en
vervolgens onze zakken opendeden, zie, daar was ieders geld
in de opening van zĳn zak, ons
geld naar het volle gewicht. Wĳ
zouden het daarom graag met
onze eigen handen teruggeven.i
22 En wĳ hebben meer geld in
onze handen meegenomen om
voedsel te kopen. Wĳ weten stellig niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft.”j 23 Toen zei
hĳ: „Het is wel in orde met U.
Weest niet bevreesd.k UW God en
de God van UW vader heeft U een
schat in UW zakken gegeven.l UW

GENESIS 43:24–44:10

66

Jozefs broers onthaald. Benjamin begunstigd

geld is eerst bĳ mĳ gekomen.”
Daarna bracht hĳ S _imeon bĳ
hen.a
24 Vervolgens bracht de man
de mannen in Jozefs
huis en gaf
_
water opdat hun voeten gewassen konden worden,b en hĳ gaf
voer voor hun ezels.c 25 Daarop maakten zĳ het geschenkd gereed voor Jozefs
komst op de
_
middag, want zĳ hadden gehoord
dat zĳ daar brood zouden eten.e
26 Toen Jozef
nu het huis binnen_
kwam, brachten zĳ voorts het
geschenk dat in hun hand was,
tot hem in het huis en wierpen
zich voor hem ter aarde neer.f
27 Hierna informeerde hĳ of zĳ
het goed maakten en zei: g „Maakt
UW vader, de bejaarde man over
wie GIJ gesproken hebt, het goed?
Leeft hĳ nog?”h 28 Waarop zĳ
zeiden: „Uw knecht, onze vader,
maakt het goed. Hĳ leeft nog.”
Toen bogen zĳ zich en wierpen
zich neer.i
29 Toen hĳ zĳn ogen opsloeg
en zĳn broer Benjamin
zag, de
_
zoon van zĳn moeder,j zei hĳ
verder: „Is dit UW jongste broer,
over wie GIJ tot mĳ gesproken
hebt?”k En hĳ voegde eraan toe:
„Moge God u zĳn gunst betonen,l
mĳn zoon.” 30 Jozef
was nu ge_
haast, want zĳn innerlĳke gevoelens werden opgewekt jegens
zĳn broer,m zodat hĳ [een plaats]
zocht om te wenen, en hĳ ging
een binnenkamer in en barstte
daar in tranen uit.n 31 Daarna
waste hĳ zĳn gezicht en kwam
naar buiten en bedwong zich
en zei: o „Dient de maaltĳd op.”p
32 Toen diende men voor hem
afzonderlĳk op en voor hen afzonderlĳk en voor de Egyptenaren die met hem aten afzonderlĳk; want de Egyptenaren
konden geen maaltĳd
gebruiken
¨
met de Hebreeen, omdat dit iets
verfoeilĳks is voor de Egyptenaren.q
´ ´
33 En zĳ zaten voor hem, de
eerstgeborene naar zĳn eerstgeboorterechtr en de jongste naar
zĳn jeugd; en de mannen ble-
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ven elkaar verbaasd aankĳken.
34 En hĳ liet hun al maar porties van voor zĳn aangezicht
brengen, maar Benjamins
portie
_
maakte hĳ wel vĳfmaal zo groot
als de porties van alle anderen.a
Zo bleven zĳ feestmaal houden
en volop met hem drinken.b
Later gebood hĳ de man
die over zĳn huis ging en
44
zei: „Vul de zakken van de manc

nen met voedsel, zoveel zĳ kunnen dragen, en leg het geld van
ieder in de opening van zĳn zak.d
2 Maar mĳn beker, de zilveren
beker, moet gĳ in de opening van
de zak van de jongste leggen, met
het geld voor zĳn graan.” Hĳ dan
deed naar het woord van Jozef,
_
dat hĳ gesproken had.e
3 De morgen was aangelicht
toen de mannen werden heengezonden,f zowel zĳ als hun ezels.
4 Zĳ gingen de stad uit. Zĳ waren nog niet ver gekomen, toen
Jozef
tot de man die over zĳn
_
huis ging, zei: „Sta op! Jaag de
mannen na, en gĳ moet hen inhalen en tot hen zeggen: ’Waarom hebt GIJ kwaad voor goed
vergolden? g 5 Is dit niet het
voorwerp waaruit mĳn meester
drinkt en waarvan hĳ zich met
grote bedrevenheid bedient om
voortekens te lezen? h Het is een
slechte daad die GIJ hebt bedreven.’ ”
6 Ten slotte haalde hĳ hen in
en sprak deze woorden tot hen.
7 Maar zĳ zeiden tot hem: „Waarom spreekt mĳn heer met zulke woorden? Het is ondenkbaar
dat uw knechten zo iets zouden
doen. 8 Zie, het geld dat wĳ
in de opening van onze zakken vonden, hebben
wĳ u uit
¨
het land Kana
an teruggebracht.i
_
Hoe zouden wĳ dan zilver of
goud uit het huis van uw meester kunnen stelen? j 9 Laat degene van uw slaven bĳ wie hĳ gevonden moge
worden, sterven en
´
laat ook ons slaven worden van
mĳn meester.”k 10 Hĳ dan zei:
„Laat het nu precies zo zĳn, naar
UW woorden.l Degene bĳ wie hĳ
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Beker in Benjamins zak. Juda pleit voor hem

gevonden moge worden, zal dus
´ ´
mĳn slaaf worden,a maar GI J
zult onschuldig zĳn gebleken.”
11 Daarop zette ieder van hen
vlug zĳn zak op de grond neer
en ieder opende zĳn eigen zak.
12 Vervolgens stelde hĳ een zorgvuldig onderzoek in. Hĳ begon bĳ
de oudste en eindigde bĳ de jongste. Ten slotte werd de beker in
Benjamins
zak gevonden.b
_
13 Toen scheurden zĳ hun
mantels c en ieder tilde zĳn lading weer op zĳn ezel en zĳ keerden terug naar de stad. 14 Zo
d
kwamen Juda
en zĳn broers in
_
Jozefs
huis, en hĳ was daar nog;
_
en zĳ vielen voorts voor hem ter
aarde.e 15 Jozef
zei nu tot hen:
_
„Wat is dat voor een daad die
GIJ bedreven hebt? Wist GIJ niet
dat een man als ik bedreven is
in het lezen van voortekens?”f
16 Hierop riep Juda
uit: „Wat
_
kunnen wĳ tot mĳn meester zeggen? Wat kunnen wĳ spreken?
En hoe kunnen wĳ bewĳzen dat
wĳ rechtvaardig zĳn? g De [ware]
God heeft de dwaling van uw
slaven ontdekt.h Zie, wĳ zĳn slaven van mĳn meester,i zowel wĳ
als degene in wiens hand de beker werd gevonden!” 17 Hĳ zei
echter: „Het is voor mĳ ondenkbaar dat te doen! j De man in
wiens hand de beker werd gevonden, die zal mĳn slaaf worden.k
Wat de overigen van U betreft,
trekt in vrede naar UW vader
op.”l
18 Nu trad Juda
op hem toe en
_
zei: „Ik bid u, mĳn meester, laat
uw slaaf alstublieft een woord
ten aanhoren van mĳn meester spreken,m en laat uw toornn
niet tegen uw slaaf ontbranden,
want gĳ zĳt gelĳk aan Farao.o
19 Mĳn meester vroeg zĳn slaven en zei: ’Hebt GIJ een vader of
een broer?’ 20 Wĳ zeiden dus
tot mĳn meester: ’Ja, wĳ hebben
een bejaarde vader en een kind
van zĳn ouderdom, de jongste.p
Maar zĳn broer is dood, zodat hĳ
de enig overgeblevene van zĳn
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GENESIS 44:11-32

moeder is,a en zĳn vader heeft
hem werkelĳk lief.’ 21 Gĳ hebt
toen tot uw slaven gezegd:
’Brengt hem naar mĳ toe, opdat ik mĳn oog op hem kan richten.’b 22 Maar wĳ zeiden tot
mĳn meester: ’De jongen kan
zĳn vader niet verlaten. Zou hĳ
zĳn vader wel verlaten, dan zou
deze stellig sterven.’c 23 Daarop hebt gĳ tot uw slaven gezegd:
’Indien UW jongste broer niet met
U meekomt, moogt GIJ mĳn aangezicht niet meer zien.’d
24 Het geschiedde dan dat wĳ
naar uw slaaf, mĳn vader, optrokken en hem vervolgens de
woorden van mĳn meester meedeelden. 25 Later zei onze vader: ’Gaat terug, koopt ons wat
voedsel.’e 26 Maar wĳ zeiden:
’Wĳ kunnen niet afdalen. Indien
onze jongste broer bĳ ons is, zullen wĳ stellig afdalen, want wĳ
kunnen het aangezicht van de
man niet zien wanneer onze
jongste broer niet bĳ ons is.’f
27 Toen zei uw slaaf, mĳn vader,
tot ons: ’GIJ weet zelf heel goed
dat mĳn vrouw mĳ slechts twee
zonen heeft gebaard.g 28 Later
ging de ene uit mĳn gezelschap
weg, en ik riep uit: „Ach, hĳ
is vast en zeker in stukken gescheurd!”,h en ik heb hem tot nu
toe niet gezien. 29 Indien GIJ
ook deze van mĳn aangezicht
zoudt wegnemen en hem een dodelĳk ongeluk zou overkomen,
zoudt GIJ stellig mĳn grĳze haren
met rampspoed in Sjeo_ ol
_ i doen
neerdalen.’
30 En nu, zodra ik bĳ uw slaaf,
mĳn vader, zou komen zonder
dat de jongen bĳ ons is, terwĳl
diens ziel zo nauw verbonden is
aan de ziel van deze,j 31 dan
staat het stellig te geschieden
dat zodra hĳ ziet dat de jongen er niet is, hĳ zonder meer
zal sterven, en uw slaven zullen werkelĳk de grĳze haren van
uw slaaf, onze vader, met droefheid in Sjeo_ ol
_ doen neerdalen.
32 Want uw slaaf is borg gework voor de jongen zolang hĳ
den

GENESIS 44:33–45:19

Jozef maakt zich bekend; laat Jakob komen

weg is van zĳn vader, door te zeggen: ’Indien ik hem niet bĳ u terugbreng, dan zal ik voor altĳd
tegen mĳn vader gezondigd hebben.’a 33 Nu dan, laat alstublieft uw slaaf, in plaats van de
jongen, als slaaf van mĳn meester achterblĳven, opdat de jongen met zĳn broers kan optrekken.b 34 Want hoe kan ik naar
mĳn vader optrekken als de jongen niet bĳ mĳ is, uit vrees dat
ik dan de rampspoed zou aanzien
die mĳn vader zal treffen?”c
Nu kon Jozef
zich niet lan_
ger bedwingen voor allen
die bĳ hem stonden.d Daarom
riep hĳ uit: „LAAT iedereen van
mĳ weggaan!” En er stond niemand anders bĳ hem toen Jo_
zef zich aan zĳn broers bekend
e
maakte.
2 Daarop verhief hĳ zĳn stem
met geween,f zodat de Egyptenaren het te horen kregen en
Farao’s huis het te horen kreeg.
3 Ten slotte zei Jozef
tot zĳn
_
broers: „Ik ben Jozef.
Leeft mĳn
_
vader nog?” Maar zĳn broers waren volstrekt niet in staat hem te
antwoorden, want zĳ waren ontsteld wegens hem.g 4 Daarom
zei Jozef
tot zĳn broers: „Komt
_
alstublieft dichter bĳ mĳ.” Toen
kwamen zĳ dichter bĳ hem.
Vervolgens zei hĳ: „Ik ben Jo_
zef, UW broer, die GIJ naar Egypte
_
h
hebt verkocht.
5 Maar voelt U
nu niet diepbedroefdi en weest
niet toornig op UZELF dat GIJ mĳ
hierheen hebt verkocht; want tot
levensbehoud heeft God mĳ voor
U uit gezonden.j
6 Want het is
nu het tweede jaar van de hongersnood op aarde,k en er komen nog vĳf jaren waarin er
geen ploegtĳd of oogst zal zĳn.l
7 Dientengevolge heeft God mĳ
voor U uit gezonden om een overblĳfselm voor ulieden op de aarde te stellen en U door een grote
ontkoming in het leven te
hou´ ´
den. 8 Nu dan, niet GIJ hebt
mĳ hierheen gezonden,n maar de
[ware] God zelf, opdat hĳ mĳ kon
aanstellen tot een vader o voor
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Farao en tot heer over zĳn gehele huis en tot heerser over het
gehele land Egypte.
_
9 Trekt vlug op naar mĳn vader, en GIJ moet tot hem zeggen:
’Dit heeft uw zoon Jozef
gezegd:
_
„God heeft mĳ tot heer over heel
a
Egypte
aangesteld.
Kom
naar
mĳ
_
toe. Draal niet. 10 En gĳ moet
b
wonen in het land Gosen,
en gĳ
_
moet dicht bĳ mĳ blĳven, gĳ en
uw zonen en de zonen van uw
zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gĳ hebt. 11 En
ik zal u daar stellig van voedsel voorzien, want er komen nog
vĳf jaren van hongersnood; c opdat gĳ met uw huis en al wat
gĳ hebt, niet tot armoede vervalt.” ’ 12 En ziet, UW ogen en
de ogen van mĳn broer Benjamin
_
zien dat het mĳn mond is die tot
d
U spreekt.
13 GIJ moet mĳn
vader dus vertellen over al mĳn
heerlĳkheid in Egypte
en over
_
alles wat GIJ hebt gezien; en GIJ
moet U haasten en mĳn vader
hierheen brengen.”
14 Toen viel hĳ zĳn broer Ben_
jamin om de hals en weende, en
Benjamin
weende aan zĳn hals.e
_
15 Voorts kuste hĳ al zĳn broers
en weende aan [hun hals],f en
daarna spraken zĳn broers met
hem.
16 En het nieuws werd in het
huis van Farao gehoord, doordat
men zei: „Jozefs
broers zĳn geko_
men!” En het bleek goed te zĳn
in de ogen van Farao en van zĳn
dienaren.g 17 Bĳgevolg zei Farao tot Jozef:
„Zeg tot uw broers:
_
’Doet dit: Belaadt UW lastdieren
en trekt
¨ heen, gaat naar het land
Kana
an,h 18 en neemt UW va_
der en UW huisgezinnen en komt
naar mĳ toe, opdat ik U het goede
van het land Egypte
moge ge_
ven; en eet het vette
deel van
´
i
het land. 19 En u wordt bevoj
len: „Doet het volgende: Neemt
U wagens k uit het land Egypte
_
voor UW kleinen en UW vrouwen,
en GIJ moet UW vader op een [ervan] tillen en hierheen komen.l
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Jozef stelt broers gerust. God troost Jakob

20 En laat UW oog geen leed gevoelen wegens UW uitrusting,a
want het goede van het gehele
land Egypte
is voor U.” ’ ”b
_
21 ¨ Toen deden de zonen van
Isra
el aldus, en Jozef
gaf hun
_
_
volgens Farao’s bevel wagens
en gaf hun mondvoorraadc voor
onderweg. 22 Aan ieder van
hen gaf hĳ, stuk voor stuk, wisselmantels,d maar aan Benja_
min gaf hĳ driehonderd zilverstukken en vĳf wisselmantels.e
23 En aan zĳn vader zond hĳ het
volgende: tien ezels, die goede
dingen van Egypte
droegen, en
_
tien ezelinnen, die koren en
brood en proviand voor zĳn vader
voor onderweg droegen. 24 Zo
zond hĳ zĳn broers weg, waarop
zĳ heengingen. Hĳ zei echter tot
hen: „Wordt onderweg niet verbitterd op elkaar.”f
25 Zĳ trokken nu op uit Egyp_
te en kwamen
ten slotte in het
¨
land Kana
an, bĳ hun vader Ja_
_
kob. 26 Toen berichtten zĳ hem
´´
en zeiden: „Jozef
leeft nog, en hıj
_
is heerser over het gehele land
g Maar zĳn hart werd
Egypte!”
_
ongevoelig, want hĳ geloofde hen
niet.h 27 Toen zĳ vervolgens al
Jozefs
woorden tot hem spraken,
_
die hĳ tot hen gesproken had, en
hĳ voorts de wagens zag die Jo_
zef had gestuurd om hem te vervoeren, leefde de geest van hun
vader Jakob
weer op.i 28 Toen
_ ¨
riep Isra
el uit: „Het is genoeg!
_
Mĳn zoon Jozef
leeft nog! Ah,
_
laat mĳ gaan en hem zien voordat
ik sterf!”j
¨
Bĳgevolg brak Isra
el met
_
al de zĳnen op en kwam
k waar hĳ vervolgens
te Berseba,
_
slachtoffers aan de God van zĳn
¨ l
2 Toen
vader Isa
_ ak offerde.
¨
sprak God tot Isra
el in nacht_
m
visioenen en zei: „Jakob,
Jakob!”,
_
_
waarop hĳ zei: „Hier ben ik!”n
3 Voorts zei hĳ: „Ik ben de
[ware] God,o de God van uw vader.p Wees niet bevreesd naar
Egypte
af te dalen, want ik zal u
_
daar tot een grote natie maken.q
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4 Ikzelf zal met u naar Egypte
_
afdalen en ikzelf zal u ook beslist
weer opvoeren; a en Jozef
zal zĳn
_
hand op uw ogen leggen.”b
5 Daarna ging Jakob
uit Ber_
seba
_
¨ op weg, en de zonen van
Isra
el bleven hun vader Jakob
_
_
en hun kleinen en hun vrouwen
vervoeren op de wagens die Farao had gestuurd om hem te vervoeren.c 6 Ook hun kudden en
hun¨ have, die zĳ in het land Ka_
naan vergaard hadden,d namen
zĳ mee. Ten slotte kwamen zĳ in
Egypte,
Jakob
en zĳn gehele na_
_
geslacht met hem. 7 Hĳ bracht
zĳn zonen en de zonen van zĳn
zonen met zich, zĳn dochters en
de dochters van zĳn zonen, ja,
zĳn gehele nageslacht, met zich
e
naar Egypte.
_
8¨ Dit nu zĳn de namen van Is_
raels zonen die in Egypte
kwa_
f
men: Jakob
en zĳn zonen: Ja_
_
g
kobs eerstgeborene was Ruben.
_
9 En de zonen van Ruben
wa_
ren Hanoch
en Pallu
en Hezron
_
_
_
h
en Karmi.
_
10 En de zonen
van S _imeoni
¨
waren Jemu
el en Jamin
en Ohad
_
_
_
j en Zohar en Saul,k
en Jachin
_
_
¨
de zoon van een Kanaanitische
vrouw.
11 En de zonen van Levi
_ l wam Kehathn en Meren Gerson,
_
_
rari.
_ o
12 En de zonen van Juda
_ p war en Selahs en
ren Er q en Onan
_
_
t
u
Perez
en Zera.
Er en Onan
_
_
_
stierven
echter in het land Ka_
¨
naan.v
De zonen van Perez
dan wa_
w en Hamul.x
ren Hezron
_
_
y
13 En de zonen van Issaschar
_
z
a
waren Tola
en
P
uva
en Job en
_
_
S _imron.b
c
14 En de zonen van Zebulon
_
waren
en Elon
en Jah_
_
_
¨ d Sered
leel.
15 Dit zĳn de zonen van Lea,
_ e
die zĳ Jakob
in PaddanAram
ge_
_
_
baard heeft, benevens zĳn dochter D _ina.f Alle zielen van zĳn
w Nu 26:21; x 1Kr 2:5; y Ge 49:14; Joz 19:17;
z Nu 26:23; a 1Kr 7:1; b Nu 26:24; c Ge 30:20;
Ge 49:13; d Nu 26:26; e Ge 35:23; f Ge 30:21.
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Jakob komt naar Egypte; ziet Jozef

zonen
¨ en van zĳn dochters waren
drieendertig [in getal].
16 En de zonen van Gada waren Z _ifjon en Haggi,
Suni
en Ez_
_
_
bon, Eri
en Arodi
en Areli.
_
_
_ b
c wa17 En de zonen van Aser
_
ren J _imna en J _isva en J _isvi en
hun
Ber _ia,d en dan was er Serah,
_
zuster.
En de zonen van Ber _ia waren
¨
Heber
en Malki
el.e
_
_
18 Dit zĳn de zonen van Z _ilpa,f
die Laban
aan zĳn dochter Lea
_
_
had gegeven. Mettertĳd baarde
zĳ dezen aan Jakob:
zestien zie_
len.
g Ja19 De zonen van Rachel,
_
_
h
en Benkobs vrouw, waren Jozef
_
_
i
jamin.
20 En aan Jozef
werden in
_
j en
het land
Manasse
_
_
¨ k Egypte
l
Efra
ım geboren, die Asnath,
de
_
_
dochter van Potifera,
de pries_
ter van On, hem baarde.
21 En de zonen van Benjamin
_
n en Aswaren Bela
_
_
_ m en B¨ echer
p Ehi en
bel, Gera
_
_
_ o en Naaman,
q
r
Ros, Muppim
en Huppim
en
_
_
Ard.
22 Dit zĳn de zonen van Ra_
chel, die aan Jakob
werden gebo_
ren. In het geheel veertien zielen.
23 En de zonen van Dan: s Hu_
sim.t
u
24 En de zonen
van Naftali
_
¨
waren Jahze
el en Guni
_
_ v en Jezer
_
en S _illem.w
25 Dit zĳn de zonen van B _ilaan zĳn dochter
ha,x die Laban
_
Rachel
had gegeven. Mettertĳd
_
baarde zĳ dezen aan Jakob;
in
_
het geheel zeven zielen.
26 Alle zielen die met Jakob
_
naar Eg ypte
kwamen, waren
_
degenen die uit zĳn opperdĳ
waren voortgekomen,y afgezien
van de vrouwen van Jakobs
zo_
nen. In het geheel zesenzestig
zielen. 27 En Jozefs
zonen, die
_
hem in Egypte
geboren werden,
_
waren twee zielen. Alle zielen
van het huis van Jakob
die naar
_
Egypte
kwamen, waren zeventig
_
z
[in getal].
28 En hĳ zond Juda
_ a voor zich
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uit naar Jozef
om voor hem uit in_
lichtingen naar Gosen
te zen_
den. Daarna kwamen zĳ in het
a
29 Toen liet Jozef
land Gosen.
_
_
zĳn wagen gereedmaken
en trok
¨
op om zĳn vader Isra
el in Gosen
_
_
te ontmoeten.b Toen hĳ voor hem
verscheen, viel hĳ hem dadelĳk
om de hals en barstte aan zĳn
hals in tranen uit, telkens en
telkens
weer.c 30 Ten slotte zei
¨
Isra
el tot Jozef:
„Ditmaal ben ik
_
_
bereid te sterven,d nu ik uw aangezicht heb gezien, daar gĳ nog
leeft.”
31 Toen zei Jozef
tot zĳn broers
_
en tot het huisgezin van zĳn vader: „Laat mĳ optrekken en het
aan Farao berichten en tot hem
zeggen: e ’Mĳn broers en het huisgezin van mĳn
vader, die in het
¨
land Kana
an waren, zĳn hier bĳ
_
f
mĳ gekomen. 32 En de mannen zĳn herders,g want zĳ zĳn
veefokkers geworden; h en hun
schapen en hun runderen en alles wat van hen is, hebben zĳ
meegebracht.’i 33 En wat moet
geschieden is, dat wanneer Farao
U zal roepen en werkelĳk zal zeggen: ’Wat is UW beroep?’ 34 GIJ
moet zeggen: ’Uw knechten zĳn
van onze jeugd af tot nu toe altĳd veefokkers geweest, zowel
wĳ als onze voorvaders’,j opdat
GIJ in het land Gosen
moogt wo_
nen,k want elke schaapherder is
voor Egypte
iets verfoeilĳks.”l
_
Bĳgevolg ging Jozef
het
_
aan Farao berichten en
47
zei: „Mĳn vader en mĳn broers
m

zĳn met hun schapen en hun
runderen en alles wat
van hen is,
¨
uit het land Kana
an gekomen, en
_
n
zie, zĳ zĳn in het land Gosen.”
_
2 En van het gehele aantal van
zĳn broers nam hĳ vĳf mannen
om hen aan Farao voor te stellen.o
3 Toen zei Farao tot zĳn broers:
„Wat is UW beroep?”p Zĳ dan zeiden tot Farao: „Uw knechten
zĳn schaapherders,q zowel wĳ
als onze voorvaders.”r 4 Daarna zeiden zĳ tot Farao: „Wĳ zĳn
gekomen om als vreemdelingen
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¨
Israel krĳgt Gosen. Jakob ontmoet Farao

in het land te vertoeven,a omdat
er geen weide is voor het kleinvee dat uw knechten hebben,b
want de hongersnood
is zwaar in
¨
het land Kana
an.c Nu dan, laat
_
uw knechten alstublieft in het
land Gosen
wonen.”d 5 Daarop
_
zei Farao tot Jozef:
„Uw vader
_
en uw broers zĳn hier bĳ u gekomen. 6 Het land Egypte
staat
_
tot uw beschikking.e Laat uw vader en uw broers in het allerbeste
deel van het land wonen.f Laat
hen in het land Gosen
wonen,g en
_
indien gĳ weet dat er onder hen
moedige mannen zĳn,h moet gĳ
hen aanstellen tot veeopzichters
over wat het mĳne is.”i
7 Toen bracht Jozef
zĳn vader
_
Jakob
binnen en stelde hem aan
_
Farao voor, waarop Jakob
Farao
_
zegende.j 8 Farao zei nu tot Ja_
kob: „Hoeveel zĳn de dagen van
uw levensjaren?” 9 Jakob
dan
_
zei tot Farao: „De dagen van
de jaren van mĳn inwonende
vreemdelingschap zĳn honderd
dertig jaren.k Weinig en rampspoedig zĳn de dagen van mĳn
levensjaren gebleken,l en ze hebben niet de dagen van de levensjaren van mĳn vaderen bereikt,
in de dagen van hun inwonende
vreemdelingschap.”m 10 Daarna zegende Jakob
Farao en ging
_
van voor Farao heen.n
11 Zo zorgde Jozef
ervoor dat
_
zĳn vader en zĳn broers konden wonen, en hĳ gaf hun een
bezitting in het land Egypte,
in
_
het allerbeste deel van het land,
o juist zoals
in het land Rameses,
_
Farao geboden had. 12 En Jo_
zef bleef zĳn vader en zĳn broers
en het gehele huisgezin van zĳn
vader van brood voorzien,p naar
het getal van de kleinen.q
13 Nu was er in het gehele
land geen brood, want de hongersnood was zeer zwaar; r en het
¨
land Egypte
en het land Kana
an
_
_
raakten uitgeput ten gevolge
van de hongersnood.s 14 En Jo_
zef ging voort al het geld op te
zamelen dat in het land Egypte
_
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¨
en in het land Kana
an werd ge_
vonden, voor het graan dat men
bleef het geld
kocht; a en Jozef
_
in Farao’s huis brengen. 15 Na
verloop van tĳd was het geld uit
het¨ land Egypte
en het land Ka_
_
naan verbruikt, en alle Egyptenaren kwamen toen naar Jozef
_
toe en zeiden: „Geef ons brood! b
En waarom zouden wĳ in uw bĳzĳn sterven omdat er geen geld
zei:
meer is?”c 16 Waarop Jozef
_
„Geeft UW vee en ik zal U brood
geven in ruil voor UW vee, indien
er geen geld meer is.” 17 Toen
brachten zĳ hun vee tot Jozef;
en
_
Jozef
bleef hun brood geven in
_
ruil voor hun paarden en de levende have van kleinvee en de
levende have van rundvee en de
ezels,d en hĳ bleef hen dat jaar
van brood voorzien in ruil voor al
hun vee.
18 Geleidelĳk liep dat jaar ten
einde, en toen kwamen zĳ in het
volgende jaar naar hem toe en
zeiden tot hem: „Wĳ zullen het
voor mĳn heer niet verbergen,
maar het geld is op en de veestapel der huisdieren is aan mĳn
heer gekomen.e Er blĳft niets
meer over voor mĳn heer dan ons
lichaam en ons land.f 19 Waarom zouden wĳ voor uw ogen sterven,g zowel wĳ als ons land? Koop
ons en ons land voor brood,h en
wĳ zullen stellig met ons land slaven van Farao worden; en geef
ons zaad, opdat wĳ leven en niet
sterven en ons land niet woest
komt te liggen.”i 20 Zo kocht
Jozef
al het land van de Egypte_
naren voor Farao,j want elk van
de Egyptenaren verkocht zĳn
veld, omdat de hongersnood hen
stevig in zĳn greep had gekregen; en het land werd van Farao.
21 Wat het volk aangaat, hĳ
verplaatste hen naar steden, van
het ene einde van het gebied
van Egypte
tot het andere einde
_
daarvan.k 22 Alleen het land
van de priesters kocht hĳ niet,l
want de rantsoenen voor de
priesters [kwamen] van Farao en

GENESIS 47:23–48:11

Hongersnood houdt aan. Jozefs bestuur

zĳ aten hun rantsoenen, die Farao hun gaf.a Daarom verkochten zĳ hun land niet.b 23 Toen
zei Jozef
tot het volk: „Ziet, ik
_
heb heden U en UW land voor Farao gekocht. Hier hebt GIJ zaad,
en GIJ moet het land ermee bezaaien.c 24 Wanneer het [zĳn]
opbrengst heeft geleverd,d dan
moet GIJ een vĳfde aan Farao
geven,e maar vier delen zullen
van U worden, tot zaad voor het
veld en tot voedsel voor U en
voor wie in UW huizen zĳn, en
opdat UW kleinen kunnen eten.”f
25 Dientengevolge zeiden zĳ:
„Gĳ hebt ons in het leven gehouden.g Laat ons gunst vinden in de
ogen van mĳn heer, en wĳ willen slaven van Farao worden.”h
26 Toen maakte Jozef
het tot
_
een verordening tot op de huidige dag met betrekking tot het
grondbezit van Egypte,
dat aan
_
Farao een vĳfde zou behoren. Alleen het land van de priesters
als afzonderlĳke groep werd niet
van Farao.i
¨
27 En Isra
el bleef in het land
_
j
Egypte
wonen, in het land Gosen;
_
_
en zĳ vestigden zich daarin en
waren vruchtbaar en werden tot
leefde
zeer velen.k 28 En Jakob
_
in het land Egypte
nog zeventien
_
jaar, zodat Jakobs
dagen, de jaren
_
van zĳn leven, honderd zevenenveertig jaar bedroegen.l
29 Geleidelĳk
naderden de da¨
gen dat Isra
el moest sterven.m
_
Hĳ riep derhalve zĳn zoon Jozef
_
en zei tot hem: „Indien ik nu
gunst in uw ogen heb gevonden,
leg dan uw hand alstublieft onder mĳn dĳ,n en gĳ moet liefderĳke goedheid en trouw jegens mĳ betrachten.o (Begraaf
p)
mĳ alstublieft niet in Egypte.
_
30 En ik moet bĳ mĳn vaderen
liggen,q en gĳ moet mĳ uit Egyp_
te vervoeren en mĳ in hun graf
begraven.”r Bĳgevolg zei hĳ: „Ikzelf zal doen naar uw woord.”
31 Toen zei hĳ: „Zweer mĳ.” Hĳ
s
dan
_
¨ zwoer hem. Daarop boog Israel zich neer over het hoofdeint
de van het rustbed.
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Nu geschiedde het na deze
dingen dat men tot Jozef
_
zei: „Zie, uw vader wordt zwak.”
Daarop nam hĳ zĳn twee zonen,
¨
Manasse
en Efra
ım,a met zich
_
_
mee. 2 Toen werd aan Jakob
_
gemeld en gezegd: „Zie, uw zoon
¨
Jozef
is tot u gekomen.” Isra
el
_
_
dan verzamelde zĳn krachten en
ging overeind zitten op zĳn rustbed. 3 En Jakob
zei nu tot Jo_
_
zef:
„God de Almachtige is mĳ te
¨
Luzb in het land Kana
an versche_
nen om mĳ te zegenen.c 4 Vervolgens zei hĳ tot mĳ: ’Zie, ik
maak u vruchtbaar,d en ik zal u
stellig tot velen maken en u tot
een verzameling van volken doen
worden,e en ik zal dit land stellig
aan uw zaad na u geven als een
bezit tot onbepaalde tĳd.’f 5 En
nu, uw twee zonen die u in het
land Egypte
geboren zĳn voordat
_
ik hier bĳ u in Egypte
kwam, die
_¨
ım en Manasse
zĳn van mĳ.g Efra
_
_
zullen van mĳ worden als Ruben
_
en S _imeon.h 6 Maar uw kroost
waarvan gĳ stellig na hen vader zult worden, zal van u worden. Te zamen met de naam van
hun broers zullen zĳ genoemd
worden in hun erfdeel.i 7 En
wat mĳ aangaat, toen ik uit Pad_
aan mĳn
danj kwam, is Rachel
_
k
zĳde gestorven in het land Ka_
¨
naan, onderweg, terwĳl er nog
een flinke uitgestrektheid land
l te komen, zowas om tot Efrath
_
dat ik haar daar op de weg naar
Efrath,
dat wil zeggen Bethle_
_
hem,m begraven heb.”
¨
8 Toen zag Isra
el Jozefs
zo_
_
nen en zei: „Wie zĳn dit?”n 9 Jo_
zef dan zei tot zĳn vader: „Dit
zĳn mĳn zonen, die God mĳ op
deze plaats gegeven heeft.”o Hierop zei hĳ: „Breng hen alstublieft
bĳ mĳ, opdat ik hen moge ze¨
genen.”p 10 De ogen van Isra
el
_
nu waren dof van ouderdom.q
Hĳ kon niet zien. Bĳgevolg
bracht hĳ hen dicht bĳ hem, en
toen kuste hĳ hen en omhelsde
¨
hen.r 11 Vervolgens zei Isra
el
_

48

73

Patriarch Jakob zegent Jozefs twee zonen

tot Jozef:
„Ik had nooit gedacht
_
dat ik uw aangezicht nog zou
a maar zie, God heeft mĳ
zien,
ook uw nageslacht laten zien.”
12 Daarna nam Jozef
hen van
¨ _
tussen zĳn knieen weg, en hĳ
boog zich neer met zĳn aangezicht ter aarde.b
13 Jozef
nam nu hen beiden,
¨ _
Efra
ım met ¨zĳn rechterhand
_
met
links van Isra
el,c en Manasse
_
_
zĳn linkerhand rechts van Is_
¨ d
rael, en bracht hen dicht bĳ
¨
hem. 14 Maar Isra
el stak zĳn
_
rechterhand uit en legde die op
¨
Efra
ıms hoofd,e ofschoon deze de
_
jongste was,f en zĳn linkerhand
op Manasses
hoofd.g Hĳ legde
_
zĳn handen opzettelĳk zo, want
Manasse
was de eerstgeborene.h
_
15 En hĳ ging ertoe over Jozef
te
_
zegenen en zei: i
„De [ware] God, voor wiens
aangezicht mĳn vaderen
¨
Abraham
en Isa
_
_ ak gewandeld hebben,j
De [ware] God, die mĳ mĳn
leven lang tot op deze dag
heeft geweid,k
16 De engel die mĳ tot nu toe uit
alle rampspoed heeft verlost,l zegene de jongens.m
En moge mĳn naam over
hen uitgeroepen worden
en de naam van mĳn vade¨
ren, Abraham
en Isa
_
_ ak,n
En mogen zĳ toenemen tot
een menigte in het midden der aarde.”o
17 Toen Jozef
zag dat zĳn va_
¨
der zĳn rechterhand op Efra
ıms
_
hoofd liet rusten, mishaagde
hem dit,p en hĳ trachtte de hand
van zĳn vader te grĳpen om die
¨
van Efra
ıms hoofd naar Ma_
n asses
hoofd te verplaatsen.q
_
18 Derhalve zei Jozef
tot zĳn va_
der: „Zo niet, mĳn vader, want
dit is de eerstgeborene. r Leg
uw rechterhand op zĳn hoofd.”
19 Maar zĳn vader bleef weigeren en zei: „Ik weet het, mĳn
zoon, ik weet het. Ook hĳ zal tot
een volk worden en ook hĳ zal
groot worden.s Maar dat neemt
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niet weg dat zĳn jongere broer
groter zal worden dan hĳ,a en
zĳn nageslacht zal het volle
¨
equivalent van natien worden.”b
20 En hĳ ging voort hen op die
dag te zegenenc en zei:
¨
„Moge Isra
el door bemidde_
ling van u herhaaldelĳk
een zegen uitspreken en
zeggen:
¨
’God make u als Efra
ım en als
_
Manasse.’
”d
_
´ ´
¨
Aldus bleef hĳ Efra
ım voor Ma_
nasse
plaatsen.e
_
¨
21 Daarna zei Isra
el tot Jozef:
_
_
„Zie, ik ben stervende,f maar God
zal stellig met ulieden blĳven en
U naar het land van UW voorvaders terugbrengen.g 22 Wat
mĳ´ ´ aangaat, voorwaar, ik geef
u een stuk [land] meer dan aan
uw broeders,h een bergrug, die ik
door mĳn zwaard en door mĳn
boog uit de hand der Amorieten
heb genomen.”
Later riep Jakob
zĳn zonen
_
en zei: „Vergadert , opdat
49
ik moge vertellen wat in het
U
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U

laatst der dagen zal geschieden.
2 Komt bĳeen en luistert, GIJ zonen ¨ van Jakob,
ja, luistert naar
_
Isra
el, UW vader.i
_
3 Ruben,
gĳ zĳt mĳn eerstge_
borene,j mĳn kracht en het begin van mĳn voortplantingsvermogen,k de uitnemendheid van
waardigheid en de uitnemendheid van sterkte. 4 Munt met
[uw] roekeloze losbandigheid als
wateren niet uit,l want gĳ hebt
het bed van uw vader beklommen.m Destĳds hebt gĳ mĳn legerstede ontwĳd.n Hĳ heeft die
beklommen!
5 S _imeon en Levi
zĳn broers.o
_
Werktuigen van geweld zĳn hun
slachtwapens.p 6 Kom niet in
hun intieme groep,q o mĳn ziel.
Word niet met hun vergadering
verenigd,r o mĳn geestesgesteldheid, want in hun toorn hebben
zĳ mannen gedood,s en in hun
willekeur hebben zĳ stieren
s Ge 34:7; Ro 12:19.
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¨
Jakobs profetieen over 9 van zĳn 12 zonen

de pezen doorgesneden. 7 Vervloekt zĳ hun toorn,a want die is
wreed,b en hun verbolgenheid,
want die handelt hardvochtig.c
Laat mĳ hen verdelen in Jakob
_
en laat mĳ hen verstrooien in Is_
¨
rael.d
e uw
8 Wat u betreft, Juda,
_
broeders zullen u prĳzen.f Uw
hand zal op de nek van uw vĳanden zĳn.g De zonen van uw vader
zullen zich voor u neerwerpen.h
i Van
9 Een leeuwenwelp is Juda.
_
de prooi, mĳn zoon, zult gĳ stellig opkomen. Hĳ kromde zich, hĳ
strekte zich uit als een leeuw
en, als een leeuw, wie durft
hem wekken? j 10 De scepter
zal van Juda
niet wĳken,k noch
_
de gebiedersstaf van tussen zĳn
voeten, totdat S _ilo komt; l en aan
hem zal de gehoorzaamheid der
volken behoren.m 11 Zĳn volwassen ezel aan een wĳnstok
bindend en de afstammeling van
zĳn eigen ezelin aan een uitgelezen wĳnstok, zal hĳ zĳn kleding
stellig in wĳn wassen en zĳn
kleed in druivenbloed.n 12 Donkerrood zĳn zĳn ogen van wĳn,
en wit zĳn tanden van melk.
13 Zebulon
zal aan de oever
_
der zee verblĳven,o en hĳ zal zĳn
aan de oever waar de schepen
voor anker liggen; p en zĳn afgelegen zĳde zal naar S _idon gekeerd zĳn.q
r is een ezel met
14 Issaschar
_
een sterk beendergestel, die
tussen de twee zadeltassen ligt.
15 En hĳ zal zien dat de rustplaats goed is en dat het land
aangenaam is; en hĳ zal zĳn
schouder buigen om lasten te
dragen en hĳ zal aan slaafse
dwangarbeid onderworpen worden.
16 Dan zal zĳn volk richten
¨
als een der stammen van Isra
el.s
_
17 Dan blĳke een slang aan de
kant van de weg te zĳn, een
hoornslang aan de kant van het
pad, die het paard in de hielen
bĳt, zodat zĳn berĳder achterovervalt.t 18 Ik zal inderdaad
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op redding van u wachten, o Jehovah.a
19 Wat Gad betreft, een roversbende zal een overval op hem
plegen, maar hĳ zal een overval plegen op de uiterste achterhoede.b
20 Uit Aser
zal zĳn brood vet
_
zĳn,c en hĳ zal koninklĳke lekkernĳen geven.d
e
21 Naftali
is een ranke hinde.
_
Hĳ geeft bevallige woorden.f
22 Spruit van een vruchtdragende boom,g Jozef
is de spruit
_
van een vruchtdragende boom
h
aan de bron, die zĳn takken over
een muur voortstuwt.i 23 De
boogschutters bleven hem echter
bestoken en schoten op hem en
bleven een vĳandige gezindheid
jegens hem koesteren.j 24 En
toch bleef zĳn boog op een vaste
plaats rusten,k en de kracht van
zĳn handen was soepel.l Uit de
handen van de Machtige van Ja_
kob,m vandaar is de Herder, de
¨ n
Steen van Isra
el.
25 Hĳ is af_
komstig van de God van uw vao
der, en hĳ zal u helpen; p en hĳ is
met de Almachtige,q en hĳ zal u
zegenen met de zegeningen van
de hemel boven,r met de zegeningen van de waterdiepte die beneden ligt,s met de zegeningen van
de borsten en de moederschoot.t
26 De zegeningen van uw vader
zullen inderdaad superieur zĳn
aan de zegeningen van de eeuwige bergen,u aan het versiersel van
de voor onbepaalde tĳd blĳvende
heuvels.v Ze zullen op het hoofd
van Jozef
blĳven, ja, op de schedel
_
van degene die van zĳn broeders
is afgezonderd.w
27 Benjamin
zal blĳven ver_
scheuren als een wolf.x ’s Morgens zal hĳ het vermeesterde
dier eten en ’s avonds zal hĳ buit
verdelen.”y
28 Deze allen zĳn de twaalf
¨
stammen van Isra
el, en dit is het
_
s De 33:13; Jes 11:9; t Jes 59:21; u Joz 17:14;
v Jes 54:10; w De 33:16; Han 7:9; x De 33:12; Re
20:16; 1Sa 9:16; y Es 2:5; Es 8:7.
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Jakob in grot van Machpela begraven

wat hun vader tot hen sprak toen
hĳ hen zegende. Hĳ zegende een
ieder van hen overeenkomstig
zĳn eigen zegen.a
29 Daarna gebood hĳ hun en
zei tot hen: „Ik word tot mĳn
volk vergaderd.b Begraaft mĳ bĳ
mĳn vaderen in de grot die in
het veld van Efron
de Hethiet
_
is,c 30 in de grot die in het
veld van Machp
ela
is, dat tegen_
¨
´
over Mamr
e in het land Kana
an
_
_
ligt, het veld dat Abraham
van
_
Efron
de Hethiet gekocht heeft
_
tot een grafstede in eigendom.d
31 Daar heeft men Abraham
en
_
zĳn vrouw Sara
_ ¨ begraven.e Daar
heeft men Isa
_ ak en zĳn vrouw
Rebekka
begraven,f en daar heb
_
ik L ea
begraven. 32 Het ge_
kochte veld en de grot die daarin is, waren van de zonen van
Heth.”g
¨
33 Zo beeindigde Jakob
het ge_
ven van bevelen aan zĳn zonen.
Toen trok hĳ zĳn voeten terug
op het rustbed en blies de laatste adem uit en werd tot zĳn volk
vergaderd.h
Toen viel Jozef
op het aan_
gezicht van zĳn vader i en
barstte over hem heen [gebogen] in tranen uit en kuste hem.j
2 Daarna gebood Jozef
zĳn die_
naren, de geneesheren, zĳn vader te balsemen.k De geneeshe¨
ren dan balsemden Isra
el, 3 en
_
zĳ namen volle veertig dagen
voor hem, want zoveel dagen
neemt men gewoonlĳk voor de
balseming, en de Egyptenaren
bleven zeventig dagen tranen om
hem storten.l
4 Ten slotte waren de dagen
dat men hem beweende voorbĳ,
en Jozef
sprak tot Farao’s huis
_
en zei: „Indien ik nu gunst gevonden heb in UW ogen,m spreekt
dan alstublieft ten aanhoren van
Farao en zegt: 5 ’Mĳn vader
heeft mĳ doen zweren,n door te
zeggen: „Zie! Ik ben stervende.o
In mĳn grafstede,
die ik mĳ in
¨
het land Kana
an gedolven heb,p
_
daar dient gĳ mĳ te begraven.”q
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Nu dan, laat mĳ alstublieft optrekken en mĳn vader begraven,
waarna ik bereid ben terug te
keren.’ ” 6 Bĳgevolg zei Farao:
„Trek op en begraaf uw vader,
zoals hĳ u heeft doen zweren.”a
7 Jozef
trok dus op om zĳn va_
der te begraven, en met hem
trokken op al Farao’s dienaren,
de oudere mannenb van zĳn
huis en alle oudere mannen van
het land Egypte,
8 en het hele
_
huisgezin van Jozef
en zĳn broers
_
en het huisgezin van zĳn vac
der. Alleen hun kleine kinderen
en hun schapen en hun runderen lieten zĳ in het land Go_
sen achter. 9 Ook trokken met
d
hem op zowel wagens als ruiters,
en het kamp werd zeer talrĳk.
10 Toen kwamen zĳ aan de dorsdie in de Jorvloer e van Atad,
_
daanstreekf is, en daar hielden
zĳ een zeer grote en zware weeklacht, en hĳ liet de rouwplechtigheden voor zĳn vader zeven
dagen duren.g 11 De bewoners
¨
van het land, de Kanaanieten,
dan zagen de rouwplechtigheden
op de dorsvloer van Atad,
en zĳ
_
riepen uit: „Dit is een zware rouw
voor de Egyptenaren!” Daarom
gaf men
daaraan de naam Abel_
¨
Mizra_ ım, dat in de Jordaanstreek
h
ligt.
12 Voorts deden zĳn zonen
voor hem precies zoals hĳ hun
geboden had.i 13 Derhalve vervoerden zĳn
¨ zonen hem naar het
land Kana
an en begroeven hem
_
in de grot van het veld van Machpela,
het veld dat Abraham
tot
_
_
een grafstede in eigendom had
gekocht van Efron
de
Hethiet,
_
´
tegenover M amr
e.j 14 Later,
_
nadat hĳ zĳn vader begraven
had, keerde Jozef
naar Egypte
_
_
terug, hĳ en zĳn broers en allen
die met hem opgetrokken waren
om zĳn vader te begraven.
15 Toen nu de broers van Jozef
_
zagen dat hun vader dood was,
zeiden zĳ: „Misschien koestert
Jozef
wel een vĳandige gezind_
heid jegens ons,k en hĳ zal
ons vast en zeker al het kwaad

GENESIS 50:16—EXODUS 1:11
vergelden dat wĳ hem hebben
aangedaan.”a 16 Daarom gaven
zĳ Jozef
met de volgende woor_
den een bevel te kennen: „Uw
´ ´
vader heeft voor zĳn dood dit
bevel gegeven: 17 ’Dit dient GIJ
tot Jozef
te zeggen: „Ik smeek
_
u, vergeef b alstublieft de opstandigheid van uw broers en hun
zonde, doordat zĳ u kwaad hebben aangedaan.” ’c Nu dan, vergeef alstublieft de opstandigheid
van de dienaren van de God van
barstte in
uw vader.”d En Jozef
_
tranen uit toen zĳ tot hem spraken. 18 Daarna kwamen ook
zĳn broers, en zĳ vielen voor
hem neer en zeiden: „Zie, wĳ zĳn
u tot slaven!”e 19 Toen zei Jo_
zef tot hen: „Weest niet bevreesd,
want neem ik soms de plaats van
God in? f 20 Wat U betreft, GIJ
hebt kwaad tegen mĳ in de zin
gehad. God heeft in de zin gehad het ten goede [te keren], met
het doel te handelen zoals op deze
dag, om veel mensen in het leven
te houden.g 21 Nu dan, weest
niet bevreesd. Ikzelf zal U en UW

Jozef sterft. Nieuwe Farao
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kleine kinderen van voedsel blĳven voorzien.”a Zo troostte hĳ hen
en sprak hen geruststellend toe.
22 En Jozef
bleef in Egypte
_
_
wonen, hĳ en het huis van zĳn
vader; en Jozef
leefde honderd
_
tien jaar. 23 En Jozef
kreeg
_
¨
Efra
ıms zonen te zien tot het
_
derde geslacht,b ook de zonen
c
van Machir,
Manasses
zoon. Zĳ
_
_
¨
werden op Jozefs
knieen gebo_
d
24 Ten slotte zei Jozef
tot
ren.
_
zĳn broers: „Ik ben stervende;
maar God zal zonder mankeren
zĳn aandacht op U richten,e en
hĳ zal U stellig uit dit land opvoeren naar het
¨ land dat hĳ aan
Abraham,
Isa
onder
_
_ ak en Jakob
_
ede beloofd heeft.”f 25 Derhal¨
ve liet Jozef
de
zonen
van
Isra
el
_
_
zweren, terwĳl hĳ zei: „God zal
zonder mankeren zĳn aandacht
op U richten. Bĳgevolg moet GIJ
mĳn gebeente van hier opvoeren.”g 26 Daarna stierf Jozef
op
_
de leeftĳd van honderd tien jaar;
en zĳ lieten hem balsemen,h en
hĳ werd in Egypte
in een dood_
kist gelegd.

dccc

ccc

EXODUS
Dit¨ nu zĳn de namen van Is_
raels zonen die met Jakob
1
_
naar Egypte kwamen; zĳ kwa-

_
men er ieder met zĳn huisgezin: a
bS
e
2 Ruben,
_
_imeon,c Levi
_ d en Juda,
_
f Zebulong en Benja3 Issaschar,
_
_
_
j Gadk
min,h 4 Dani en Naftali,
_
l
en Aser.
5 Alle zielen dan die
_
uit Jakobs
opperdĳ zĳn voortgeko_
men,m bedroegen zeventig zielen,
n
maar Jozef
was reeds in Egypte.
_
_
o en ook
6 Ten slotte stierf Jozef,
_
al zĳn broers en dat gehele ge¨
slacht. 7 En de zonen van Isra
el
_
werden vruchtbaar en het ging
van hen wemelen; en zĳ bleven
zich vermenigvuldigen en in zeer
buitengewone mate machtiger
worden, zodat het land vol van
hen werd.p
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8 Na verloop van tĳd stond er
een nieuwe koning op over Egyp_
te, die van Jozef
niet [meer] af
_
wist.a 9 Hĳ dan zei tot zĳn volk:
„Ziet! Het volk van de zonen van
¨
Isra
el is talrĳker en machtiger
_
dan wĳ.b 10 Komaan! Laten wĳ
schrander met hen handelen, c
opdat zĳ zich niet vermenigvuldigen en het erop moet uitlopen
dat, ingeval ons oorlog treft, zĳ
dan stellig ook toegevoegd zullen
worden aan degenen die ons haten en tegen ons zullen strĳden
en uit het land zullen optrekken.”
11 Men zette daarom oversten
van dwangarbeid over hen om
c Ps 105:25; Sp 21:30; Han 7:19; 1Kor 3:19.
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Mozes geboren, verborgen, geadopteerd

hen bĳ het dragen van hun lasten te onderdrukken; a en zĳ gingen voor Farao steden bouwen
als opslagplaatsen,
namelĳk P _i¨
b
12 Maar
thom en Raamses.
_
hoe meer men hen onderdrukte,
des te meer vermenigvuldigden
zĳ zich en des te meer breidden
zĳ zich uit, zodat men een ziekmakende angst gevoelde ten ge¨
volge van de zonen van Isra
el.c
_
13 Dientengevolge dwongen de
Egyptenaren
de zonen van Is_
¨
rael onder tirannie slavendienst
d
14 En zĳ bleven
te verrichten.
hun het leven bitter maken met
harde slavenarbeid in leemmortele en bakstenen en met elke
vorm van slavenarbeid op het
veld,f ja, elke vorm van slavenarbeid van hen waarvoor zĳ
hen onder tirannie als slaven gebruikten.g
15 Later zei de koning van
Egypte
tot de Hebreeuwse vroed_
vrouwenh — de naam van de ene
was S _ifra en de naam van de
andere Pua
— 16 ja, hĳ ging
_
zo ver dat hĳ zei: „Wanneer GIJ
de Hebreeuwse vrouwen bĳ het
baren helpt en hen werkelĳk op
de kraamstoel ziet: indien het
een zoon is, dan moet GIJ hem
ter dood brengen; maar indien
het een dochter is, dan moet
zĳ leven.” 17 De vroedvrouwen
echter vreesden de [ware] God,i
en zĳ deden niet zoals de koning
van Egypte
tot hen gesproken
_
had,j maar zĳ hielden de mannelĳke kinderen altĳd in het leven.k 18 Na verloop van tĳd
riep de koning van Egypte
de
_
vroedvrouwen en zei tot hen:
„Waarom hebt GIJ deze zaak
gedaan, dat GIJ de mannelĳke
kinderen in het leven hebt gehouden?”l 19 Waarop de vroedvrouwen tot Farao zeiden: „Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet
zĳn als de Egyptische vrouwen.
Want zĳ zĳn levenskrachtig, zĳ
hebben reeds gebaard voordat de
vroedvrouw bĳ hen kan komen.”
20 Daarom zorgde God dat het
de vroedvrouwen goed ging; m en
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het volk bleef talrĳker en zeer
machtig worden. 21 Omdat nu
de vroedvrouwen de [ware] God
hadden gevreesd, geschiedde
het dat hĳ hun later gezinnen
schonk.a 22 Ten slotte gebood
Farao zĳn gehele volk en zei:
„Iedere pasgeboren zoon dient
GIJ in de rivier de Nĳl te werpen,
maar iedere dochter dient GIJ in
het leven te houden.”b
Ondertussen ging een zekere
man uit het huis van Levi
er2
_
toe over een dochter van Levi
te
_
nemen.c 2 En de vrouw werd
zwanger en baarde vervolgens
een zoon. Toen zĳ zag hoe
mooi hĳ was, hield zĳ hem drie
maanmaandend lang verborgen.e
3 Toen zĳ hem niet langer kon
verbergen,f nam zĳ vervolgens
voor hem een arkje van papyrus en bestreek het met asfalt
en pekg en legde het kind daarin en zette het tussen het rieth
aan de oever van de rivier de Nĳl.
4 Voorts stelde zĳn zuster zich
op enige afstand [verdekt] op om
te weten te komen wat er met
hem gedaan zou worden.i
5 Na een poosje daalde Farao’s
dochter af om in de rivier de Nĳl
te baden, en haar dienaressen
wandelden langs de kant van de
rivier de Nĳl. En haar oog viel op
het arkje midden tussen het riet.
Onmiddellĳk zond zĳ haar slavin
om het te halen.j 6 Toen zĳ het
openmaakte, kreeg zĳ het kind
te zien, en zie, het jongetje weende. Zĳ dan had mededogen met
hem,k ofschoon zĳ zei: „Dit is
een van
de kinderen van de He¨
breeen.” 7 Nu zei zĳn zuster
tot Farao’s dochter: „Zal ik heengaan en speciaal voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen
roepen, opdat zĳ het kind voor u
kan zogen?” 8 Farao’s dochter
dan zei tot haar: „Ga!” Terstond
ging het meisje de moeder l van
het kind roepen. 9 Farao’s
dochter zei toen tot haar: „Neem
dit kind mee en zoog het voor
mĳ, en ikzelf zal u uw loon geven.”m Bĳgevolg nam de vrouw

EXODUS 2:10–3:4

Mozes vlucht. Brandend doornbos

het kind en zoogde het. 10 En
het kind groeide op. Toen bracht
zĳ het naar Farao’s dochter,
zodat hĳ haar tot zoon werd; a
voorts gaf zĳ hem de naam Mo_
zes en zei: „Want ik heb hem uit
het water getrokken.”b
11 Nu geschiedde het in die dagen, terwĳl Mozes
sterk werd,
_
dat hĳ uitging naar zĳn broeders
om eens te kunnen kĳken naar
de lasten die zĳ droegen; c en hĳ
kreeg in het oog hoe een zekere
¨
Egyptenaar een zekere Hebreeer
uit zĳn broeders sloeg.d 12 Hĳ
wendde zich daarom naar alle
kanten en zag dat er niemand
in zicht was. Toen sloeg hĳ de
Egyptenaar neer en verborg hem
in het zand.e
13 De volgende dag ging hĳ er
echter op uit en zie, daar waren
twee Hebreeuwse mannen met
elkaar aan het vechten. Daarom
zei hĳ tot degene die ongelĳk
had: „Waarom zoudt gĳ uw metgezel slaan?”f 14 Hierop zei hĳ:
„Wie heeft u tot vorst en rechter over ons aangesteld? g Zĳt
gĳ soms van plan mĳ te doden,
zoals gĳ de Egyptenaar hebt gebevreesd
dood?”h Nu werd Mozes
_
en hĳ zei: „Voorwaar, de zaak is
bekend geworden!”i
15 Nadien kreeg Farao deze
zaak te horen, en hĳ poogde Mo_
zes te doden; j maar Mozes
liep
_
k
weg van Farao opdat hĳ in het
land M _idianl zou kunnen wonen;
en hĳ ging bĳ een put zitten.
16 De priester m van M _idian nu
had zeven dochters, en als gewoonlĳk kwamen zĳ water putten en vulden de goten om het
kleinvee van hun vader te
drenken.n 17 En als gewoonlĳk
kwamen de herders en verjoegen hen. Nu stond Mozes
op en
_
sprong de vrouwen bĳ en drenkzĳ
te hun kleinvee.o 18 Toen
¨
dan bĳ hun vader Rehu
elp thuis_
kwamen, riep hĳ uit: „Hoe komt
het dat GIJ vandaag zo vlug zĳt
thuisgekomen?” 19 Hierop zeiden zĳ: „Een zekere Egyptenaar q heeft ons uit de hand van
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de herders bevrĳd, en bovendien
heeft hĳ werkelĳk water voor
ons geput om het kleinvee te
drenken.” 20 Toen zei hĳ tot
zĳn dochters: „Maar waar is hĳ?
Waarom hebt GIJ de man achtergelaten? Roept hem, opdat hĳ
brood kan eten.” a 21 Daarna
toonde Mozes
zich bereid bĳ de
_
man te wonen, en hĳ gaf zĳn
dochter Zipp ora
_ b aan Mozes.
_
22 Later baarde zĳ een zoon en
c
hĳ gaf hem de naam Gersom,
_
want, zei hĳ: „Een inwonende
vreemdeling ben ik geworden in
een vreemd land.”d
23 Nu geschiedde het gedurende die vele dagen, dat de koning
e
van Egypte
ten slotte stierf,
_
¨
maar de zonen van Isra
el ble_
ven zuchten wegens de slavernĳ en een klaaggeschrei aanheffen,f en hun hulpgeschreeuw
steeg voortdurend omhoog tot de
[ware] God wegens de slavernĳ.g
24 Te zĳner tĳd hoorde h God
hun gekermi en God gedacht¨ zĳn
verbond met Abraham,
Isa
_
_ ak en
j
25 Daarom
zag God de
Jakob.
_
¨
zonen van Isra
el aan en God nam
_
[er] notitie [van].
En Mozes
werd een herder
_
van het kleinvee van Jethro,
_
3
de priester van M _idian, wiens
k

schoonzoon hĳ was.l Terwĳl hĳ
het kleinvee naar de westkant
van de wildernis dreef, kwam
hĳ ten slotte bĳ de berg van
n
de [ware] God,m bĳ de Horeb.
_
2 Toen verscheen hem Jehovah’s
engel in een vuurvlam midden
in een doornbos.o Terwĳl hĳ bleef
kĳken, zie, daar stond het doornbos door het vuur in brand en
toch werd het doornbos niet
verteerd. 3 Hierop zei Mozes:
_
„Laat ik eens van de weg afwĳken om dat grote verschĳnsel
in ogenschouw te nemen, waarom toch het doornbos niet verbrandt.”p 4 Toen Jehovah zag
dat hĳ van de weg afweek om het
in ogenschouw te nemen, riep
God hem terstond midden uit
het doornbos toe en zei: „Mozes!
_
Mozes!”,
waarop hĳ zei: „Hier ben
_
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Jehovah verklaart zĳn naam; instrueert Mozes

ik.”a 5 Toen zei hĳ: „Kom hier
niet dichterbĳ. Doe uw sandalen
van uw voeten, want de plaats
waar gĳ staat, is heilige grond.”b
6 Voorts zei hĳ: „Ik ben de God
van uw vader, de God
_
¨ van Abraham, de God van Isa
_ ak en de God
c Toen verborg M
van Jakob.”
ozes
_
_
zĳn aangezicht, want hĳ was bevreesd naar de [ware] God te kĳken. 7 En Jehovah voegde eraan toe: „Ontegenzeglĳk heb ik
de ellende van mĳn volk, dat
in Egypte
is, gezien, en ik heb
_
hun luide geroep ten gevolge
van degenen die hen tot werken aandrĳven, gehoord; want
ik weet terdege wat voor smarten zĳ lĳden.d 8 En ik ga ertoe
over neer te dalen om hen uit
de hand van de Egyptenaren te
bevrĳdene en hen uit dat land
op te voeren naar een goed en uitgestrekt land, naar een land
f
vloeiende van melk en honing,
¨
naar de plaats van de Kanaanieten en de Hethieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten.g 9 En
nu, zie! het luide
¨ geroep van de
zonen van Isra
el is tot mĳ door_
gedrongen, en ook heb ik de
onderdrukking gezien waarmee
de Egyptenaren hen onderdrukken.h 10 Nu dan, kom en laat
mĳ u naar Farao zenden, en leidt
gĳ ¨ mĳn volk, de zonen van Is_
i
rael, uit Egypte.”
_
11 Mozes
zei echter tot de
_
[ware] God: „Wie ben ik, dat ik
naar Farao zou gaan
en dat ik
¨
de zonen van Isra
el uit Egypte
_
_
moet leiden?” j 12 Hierop zei
hĳ: „Omdat ik zal bewĳzen met
u te zĳn,k en dit is voor u het teken dat ik het ben die u gezonden heb: l Nadat gĳ het volk uit
Egypte
hebt geleid, zult gĳlieden
_
de [ware] God dienen op deze
m
berg.”
13 Niettemin zei Mozes
tot de
_
[ware] God: „Veronderstel dat
ik
¨
nu tot de zonen van Isra
el ben
_
gekomen en dat ik werkelĳk tot
hen zeg: ’De God van UW voorvaders heeft mĳ tot U gezonden’,
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EXODUS 3:5-19

en zĳ werkelĳk tot mĳ zeggen:
’Hoe is zĳn naam?’a Wat zal ik
hun dan zeggen?” 14 Hierop zei
God tot Mozes:
„IK ZAL BEWIJZEN
_
TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE
ZIJN.”b En hĳ voegde eraan toe:

„Dit ¨ dient gĳ tot de zonen van
Isra
el te zeggen: ’IK ZAL BEWIJ_
ZEN TE ZIJN heeft mĳ tot U gezonden.’ ”c 15 Toen zei God nogmaals tot Mozes:
_
„Dit
¨ dient gĳ tot de zonen van
Isra
el te zeggen: ’Jehovah, de
_
God van UW voorvaders, de God
¨
d de God van Isaake
van Abraham,
_
_
f
en de God van Jakob,
heeft mĳ
_
tot U gezonden.’ Dit is mĳn naam
tot onbepaalde tĳd,g en dit is
de gedachtenis aan mĳ van geslacht tot geslacht.h 16 Ga, en
gĳ moet
de oudere mannen van
¨
Isra
el vergaderen, en gĳ moet
_
tot hen zeggen: ’Jehovah, de God
van UW voorvaders, is mĳ veri
schenen,
de God van Abraham,
_
¨
Isa
en heeft gezegd:
_ ak en Jakob,
_
„Voorwaar, ik zal zonder mankeren aandacht aan U schenkenj en
aan wat U in Egypte
wordt aan_
gedaan. 17 En daarom zeg ik:
Ik zal U uit de door de Egyptenaren [teweeggebrachte] ellende k
opvoeren
naar het land van de
¨
Kanaanieten en de Hethieten en
de Amorietenl en de Ferezieten
en de Hevieten en de Jebusieten,m naar een land vloeiende
van melk en honing.” ’n
18 En zĳ zullen stellig naar uw
stem luisteren,o en gĳ moet gaan,
gĳ ¨ en de oudere mannen van Is_
rael, naar de koning van Egypte,
_
en gĳlieden moet tot hem zeggen: ’Jehovah,
de God van de He¨
breeen,p is met ons in contact
q
getreden, en nu zouden wĳ, alstublieft, drie dagreizen ver de
wildernis in willen gaan, en wĳ
willen slachtoffers brengen aan
Jehovah, onze God.’r 19 En ik,
ja ik, weet heel goed dat de koU geen toening van Eg ypte
_
stemming zal geven om te gaan
behalve door een sterke hand.s
r Ex 7:16; Ex 8:27; Ex 10:26; s Ex 5:2; Ex 7:4;
Ex 14:8; Ro 9:17.

EXODUS 3:20–4:16
20 En ik zal mĳn hand moeten
uitstrekkena en Egypte
moeten
_
slaan met al mĳn wonderdaden
die ik in het midden ervan zal
doen; en daarna zal hĳ U heenzenden.b 21 En ik zal dit volk
stellig gunst geven in de ogen
van de Egyptenaren; en het
moet geschieden dat GIJ, wanneer GIJ gaat, niet met lege handen zult gaan.c 22 En iedere
vrouw moet van haar buurvrouw
en van de vrouw die als vreemdeling in haar huis vertoeft, zilveren voorwerpen en gouden
voorwerpen en mantels vragen,
en GIJ moet ze UW zonen en UW
dochters aandoen; en GIJ moet de
Egyptenaren uitschudden.”d
Mozes
gaf echter ten ant_
woord: „Maar veronderstel
4
eens dat zĳ mĳ niet geloven en
niet naar mĳn stem luisteren,e
omdat zĳ zullen zeggen: ’Jehovah
is u niet verschenen.’ ” 2 Toen
zei Jehovah tot hem: „Wat hebt
gĳ daar in uw hand?”, waarop
hĳ zei: „Een staf.”f 3 Vervolgens zei hĳ: „Werp hem op de
grond.” Hĳ dan wierp hem op de
grond, en hĳ werd een slang; g en
Mozes
ging ervoor op de vlucht.
_
4 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Steek uw hand uit en grĳp ze
bĳ de staart.” Hĳ dan stak zĳn
hand uit en greep ze vast, en ze
werd een staf in zĳn handpalm.
5 „Opdat”, om zĳn woorden aan
te halen, „zĳ mogen geloven dat
Jehovah, de God van hun voori
vaders,h de God
_
¨ van Abraham,
de God van Isa
_ akj en de God van
k u is verschenen.”l
Jakob,
_
6 Toen zei Jehovah nogmaals
tot hem: „Steek uw hand alstublieft in de borstplooi van uw
kleed.” Hĳ dan stak zĳn hand in
de borstplooi van zĳn kleed. Toen
hĳ ze eruit trok, zie, daar was
zĳn hand door melaatsheid aangetast, als sneeuw! m 7 Daarna
zei hĳ: „Breng uw hand terug
in de borstplooi van uw kleed.”
Hĳ dan bracht zĳn hand terug
in de borstplooi van zĳn kleed.
Toen hĳ ze uit de borstplooi van

Mozes voelt zich niet geschikt
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zĳn kleed trok, zie, daar was ze
weer als de rest van zĳn vlees
geworden! a 8 „En het moet geschieden dat”, om zĳn woorden
aan te halen, „indien zĳ u niet
zullen geloven en niet naar de
stem van het eerste teken zullen luisteren, dan zullen zĳ stellig de stem van het laatste teken geloven.b 9 Nochtans moet
het geschieden dat indien zĳ
zelfs deze twee tekenen niet zullen geloven en niet naar uw stem
zullen luisteren,c gĳ dan wat water uit de rivier de Nĳl zult moeten nemen en dat op het droge
land zult moeten uitgieten; en
het water dat gĳ uit de rivier de
Nĳl zult nemen, zal stellig, ja, het
zal inderdaad tot bloed worden
op het droge land.”d
10 Mozes
zei nu tot Jehovah:
_
„Neem mĳ niet kwalĳk, Jehovah,
maar ik ben geen vlotte spreker,
noch sinds gisteren, noch sinds
daarvoor, noch sinds gĳ tot uw
knecht gesproken hebt, want ik
ben traag van mond en traag
van tong.”e 11 Hierop zei Jehovah tot hem: „Wie heeft voor de
mens een mond bestemd, of wie
bestemt de stomme of de dove
of de scherpziende of de blinde? Ben ik het niet, Jehovah? f
12 Ga nu dus, en ikzelf zal bewĳzen met uw mond te zĳn en
ik zal u stellig leren wat gĳ dient
te zeggen.” g 13 Maar hĳ zei:
„Neem mĳ niet kwalĳk, Jehovah, maar zend alstublieft door
de hand van degene die gĳ zult
zenden.” 14 Toen ontbrandde
Jehovah’s toorn tegen
Mozes
en
_
¨
hĳ zei: „Is niet Aaron,
de leviet,
_
h
uw broer? Voorwaar, ik weet dat
hĳ goed spreken kan. En bovendien, zie, hĳ komt u al tegemoet.
Ja, wanneer hĳ u ziet, zal hĳ zich
stellig in zĳn hart verheugen.i
15 En gĳ moet tot hem spreken
en de woorden in zĳn mond leggen; j en ikzelf zal bewĳzen met
uw mond en zĳn mond te zĳn,k
en ik wil ulieden leren wat GIJ
dient te doen.l 16 En hĳ moet
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¨
Mozes ontmoet Aaron; voor Farao

voor u tot het volk spreken; en
het moet geschieden dat hĳ u tot
een mond zal dienen,a en gĳ zult
hem tot God dienen.b 17 En
deze staf zult gĳ in uw hand nemen, om er de tekenen mee te
verrichten.”c
18 Bĳgevolg ging Mozes
heen
_
en keerde naar zĳn schoonvader
Jethro
terug en zei tot hem: d „Ik
_
zou, alstublieft, willen gaan en terugkeren naar mĳn broeders, die
in Egypte
zĳn, om te zien of zĳ
_
dan zei tot
nog leven.”e Jethro
_
Mozes:
„Ga in vrede.”f 19 Daar_
na zei Jehovah tot Mozes
in M _i_
dian: „Ga, keer terug naar Egyp_
te, want alle mannen die uw ziel
zochten, zĳn dood.”g
20 Toen nam Mozes
zĳn vrouw
_
en zĳn zonen en liet hen op een
ezel rĳden, en vervolgens keerde
hĳ naar het land Egypte
terug.
_
Bovendien nam Mozes
de staf
_
van de [ware] God in zĳn hand.h
21 En Jehovah zei verder tot
Mozes:
„Zorg er nadat gĳ heen_
gegaan en naar Egypte
terugge_
keerd zĳt voor, dat gĳlieden werkelĳk alle wonderen die ik in uw
hand heb gesteld, voor Farao verricht.i Wat mĳ aangaat, ik zal
zĳn hart verstokt laten worden; j
en hĳ zal het volk niet heenzenden.k 22 En gĳ moet tot Farao
zeggen: ’Dit
¨ heeft Jehovah gezegd: „Isra
el is mĳn zoon, mĳn
_
eerstgeborene.l 23 En ik zeg u:
Zend mĳn zoon heen, opdat hĳ
mĳ moge dienen. Mocht gĳ echter weigeren hem heen te zenden, zie, ik dood uw zoon, uw
eerstgeborene.” ’ ”m
24 Nu geschiedde het onderweg, in het nachtverblĳf,n dat
Jehovah hem voorts tegemoet
trado en naar een manier bleef
zoeken om hem ter dood te brengen.p 25 Ten slotte nam Zippora
_ q een vuursteen en sneed
de voorhuid van haar zoon afr
en liet die zĳn voeten aanraken en zei: „Het is omdat gĳ een
bloedbruidegom voor mĳ zĳt.”
26 Dientengevolge liet hĳ hem
met rust. Het was toen dat zĳ zei:
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EXODUS 4:17–5:5

„Een bloedbruidegom”, wegens
de besnĳdenis.
¨
27 Toen zei Jehovah tot Aaron:
_
„Ga Mozes
in de wildernis tege_
a Daarop ging hĳ en ontmoet.”
moette hem bĳ de berg van
de [ware] Godb en kuste hem.
¨
28 Voorts deelde Mozes
Aaron
_
_
alle woorden van Jehovah mee,
c en alle
die hem gezonden had,
tekenen die hĳ hem geboden
had te doen.d¨ 29 Daarna gingen
Mozes
en Aaron
heen en verga_
_
derden alle oudere mannen van
¨
de zonen¨ van Isra
el.e 30 Toen
_
sprak Aaron
alle woorden die
_
Jehovah tot Mozes
gesproken
_
had,f en hĳ verrichtte de tekeneng voor de ogen van het volk.
31 Hierop geloofde het volk. h
Toen zĳ hoorden dat Jehovah zĳn
¨
aandacht op de zonen van Isra
el
_
had gerichti en dat hĳ hun ellende j had gezien, bogen zĳ zich en
wierpen zich neer.k
En¨ daarna gingen Mozes
en
_
Aaron
naar binnen en zeiden
5
_
toen tot Farao: „Dit heeft Jehol
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¨
vah, de God van Isra
el, gezegd:
_
’Zend mĳn volk heen, opdat zĳ
mĳ in de wildernis een feest vieren.’ ”m 2 Maar Farao zei: „Wie
is Jehovah,n zodat ik zĳn ¨ stem
zou gehoorzamen en Isra
el zou
_
heenzenden? o Ik ken Jehovah
p en daarbĳ
in het geheel niet, ¨
komt nog dat ik Isra
el niet zal
_
heenzenden.”q 3 Zĳ vervolgden
¨
echter: „De God van de Hebreeen
is met ons in contact getreden.r
Wĳ zouden, alstublieft, drie dagreizen ver de wildernis in willen gaan en slachtoffers brengen
aan Jehovah, onze God; s anders
kan het zĳn dat hĳ ons met
pestilentie of met het zwaard
slaat.”t 4 Hierop zei de koning
van Egypte
_
¨ tot hen: „Waarom,
Mozes
en Aaron,
houdt GIJ het
_
_
volk van zĳn werk af? u Gaat UW
lasten dragen!” v 5 En Farao
ging voort: „Ziet! Het volk van
q Ex 3:19; Ex 7:3; r Ex 3:18; Ro 3:29; s Ge 46:1;
Ex 8:27; t De 28:21; 2Kon 17:25; u Jer 38:4; Han
16:20; v Ex 1:11; Ex 2:11.

EXODUS 5:6–6:1

Bakstenen maken. Bevrĳding beloofd

het land is nu talrĳk,a en GIJ
maakt werkelĳk dat zĳ ermee ophouden hun lasten te dragen.”b
6 Onmiddellĳk, nog diezelfde
dag, gebood Farao degenen die
het volk tot werken aandreven en hun beambten,c en zei:
7 „GIJ moogt geen stro verzamelen om het aan het volk te geven
om bakstenend te maken, zoals
voorheen. Laten zĳ er zelf op uitgaan en stro voor zichzelf verzamelen. 8 Bovendien zult GIJ
hun de vereiste hoeveelheid bakstenen die zĳ voorheen maakten,
blĳven opleggen. GIJ moogt er
niets afdoen voor hen, want zĳ
zĳn aan het verslappen.e Daarom
roepen zĳ luid en zeggen: ’Wĳ
willen gaan, wĳ willen slachtoffers brengen aan onze God!’f
9 Laat de dienst zwaar drukken
op de mannen en laten zĳ daarmee bezig zĳn, en laten zĳ geen
aandacht schenken aan leugenachtige woorden.”g
10 Degenen die het volk tot
werken aandrevenh en hun beambten gingen derhalve heen en
zeiden tot het volk: „Dit heeft
Farao gezegd: ’Ik geef U geen
stro meer. 11 Gaat er zelf op
uit, haalt stro voor UZELF, waar
GIJ het ook moogt vinden, want
er zal niets, maar dan ook
niets, van UW dienst worden afgedaan.’ ”i 12 Dientengevolge
verstrooide zich het volk over
het gehele land Egypte
om stop_
pels te verzamelen voor stro.
13 En die hen tot werken aandreven, bleven bĳ hen aandringenj en zeiden: „Maakt UW werk
af, een ieder zĳn werk, dag aan
dag, net als toen er stro voorhanden was.”k 14 Later werden de
beambtenl van de zonen van Is_
¨
rael, die door Farao’s taakopleggers over hen waren gezet,
geslagen,m terwĳl dezen zeiden:
„Waarom hebt GIJ UW voorgeschreven taak niet afgemaakt
door bakstenenn te maken als
voorheen, zowel gisteren als vandaag?”o
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15 Dientengevolge traden de
¨
el
beambtena van de zonen van Isra
_
naar binnen en gingen luid tot Farao roepen, en zĳ zeiden: „Waarom behandelt gĳ uw knechten
zo? 16 Stro wordt uw knechten niet gegeven en toch zegt
men ons: ’Maakt bakstenen!’, en
zie, uw knechten worden geslagen, terwĳl de schuld bĳ uw eigen volk ligt.”b 17 Maar hĳ zei:
„GIJ zĳt aan het verslappen, GIJ
zĳt aan het verslappen! c Daarom
zegt GIJ: ’Wĳ willen gaan, wĳ willen slachtoffers brengen aan Jehovah.’d 18 En nu, gaat, dient!
Ofschoon U geen stro gegeven zal
worden, dient GIJ toch de vastgestelde hoeveelheid bakstenen te
leveren.”e
19 Toen zagen de beambten
¨
van de zonen van Isra
el dat het
_
er slecht met hen voor stond, omdat er werd gezegd: f „GIJ moogt
UW bakstenen, ieders dagelĳkse hoeveelheid, volstrekt niet
ontverminderen.”g 20 Daarna
¨
h die
moetten zĳ Mozes
en Aaron,
_
_
op hen stonden te wachten toen
zĳ van Farao vandaan kwamen.
21 Terstond zeiden zĳ tot hen:
„Moge Jehovah op U zien en oordelen,i want GIJ hebt ons tot
een weerzinwekkende reuk gemaaktj voor Farao en voor zĳn
dienaren, zodat GIJ hun een
zwaard in handen hebt gegeven
om ons te doden.”k 22 Toen
wendde Mozes
zich tot Jehovahl
_
en zei: „Jehovah, waarom hebt
gĳ dit volk kwaad berokkend? m
Waarom hebt gĳ mĳ eigenlĳk
gezonden? n 23 Want van het
ogenblik af dat ik bĳ Farao gekomen ben om in uw naam te spreken,o heeft hĳ dit volk kwaad gedaan,p en gĳ hebt uw volk in het
geheel niet bevrĳd.”q

q Ex 3:8

HFDST. 6
r Ex 12:29
Ex 14:13
Ps 12:5
s Ex 9:3
Ex 11:1
Ex 12:31

Jehovah dan zei tot Mozes:
_
„Nu zult gĳ zien wat ik Farao
6
zal aandoen, want vanwege een
r

sterke hand zal hĳ hen heenzenden en vanwege een sterke hand
zal hĳ hen uit zĳn land verdrĳven.”s
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Hoofden van de stammen

2 En God sprak verder tot Mo_
zes en zei tot hem: „Ik ben Jea
b
hovah.
3 En aan Abraham,
_
¨
d ben ik altĳd
Isa
_ akc en Jakob
_
verschenen als God de Almachtige,e maar wat mĳn naam Jehovahf betreft, daarmee heb ik mĳ
niet aan hen bekendgemaakt.g
4 En ook heb ik mĳn verbond
met hen opgericht
om hun het
¨
land Kana
an te geven, het land
_
van hun inwonende vreemdelingschap, waarin zĳ als vreemdelingen hebben vertoefd.h 5 En ik,
ja ik, heb het¨ gekerm van de zonen van Isra
el gehoord,i die door
_
de Egyptenaren als slaven worden behandeld, en ik denk aan
mĳn verbond.j
6 Zeg
daarom tot de zonen van
¨
Isra
el: ’Ik ben Jehovah, en ik zal
_
U stellig van onder de lasten der
Egyptenaren uitleiden en U van
hun slavernĳ bevrĳden,k en ik
zal U inderdaad opeisen met een
uitgestrekte arm en met zware
strafgerichten.l 7 En ik zal U
stellig mĳ tot volk nemen,m en ik
zal inderdaad bewĳzen U tot God
te zĳn; n en GIJ zult stellig weten
dat ik Jehovah, UW God, ben, die U
van onder de lasten van Egypte
_
uitleid.o 8 En ik zal U stellig
brengen naar het land waaromtrent ik mĳn hand in een eedp
heb opgeheven
om het aan Abra_
¨
ham, Isa
te geven; en
_ ak en Jakob
_
ik zal het U inderdaad tot een bezitting geven.q Ik ben Jehovah.’ ”r
9 Naderhand sprak Mozes
al¨_
dus tot de zonen van Isra
el, maar
_
uit ontmoediging en wegens de
harde slavernĳ luisterden zĳ niet
s
naar Mozes.
_
10 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 11 „Ga naar binnen,
spreek tot Farao, de koning van
t dat hĳ de zonen van
Egypte,
_ ¨
Isra
el uit zĳn land dient heen te
_
zenden.”u 12 Maar Mozes
sprak
_
voor het aangezicht van Jehovah
¨
en zei: „Zie! De zonen van Isra
el
_
hebben niet naar mĳ geluisterd; v
en hoe zal Farao ooit naar mĳ
luisteren,w daar ik onbesneden
van lippen ben?”x 13 Doch Je-
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EXODUS 6:2-23
hovah
hield aan tot Mozes
en
_
¨
Aaron
te spreken en via hen het
_
bevel uit te vaardigen aan de zo¨
nen van Isra
el en aan Farao, de
_
koning van Egypte,
ten einde
_ ¨
de zonen van Isra
el uit het land
_
a
Egypte
te
leiden.
_
14 Dit zĳn de hoofden van het
huis van hun vaderen:
De zo¨
nen van Ruben,
Isra
els eerstge_
_
b waren Hanoch en P
alborene,
_
_
c Dit zĳn de
lu, Hezron
en Karmi.
_
_
d
families van Ruben.
_
15 En de ¨ zonen van S _imeon
waren Jemu
el en Jamin
en Ohad
_
_
_
en Jachin
en Z ohar
en
Saul,
_
_
¨
de zoon van een Kanaanitische
vrouw.e Dit zĳn de families van
S _imeon.f
16 En dit zĳn de namen van de
g naar hun fazonen van L evi,
_
en Kemilieafstamming: h Gerson
_
_
i
hath en Merari.
En de levens_
jaren van Levi
waren honderd
_
zevenendertig jaar.
17 De zonen van Gerson
wa¨ _
ren L _ibni en S _imeı,j naar hun
families.k
18 En de zonen van Kehath
_
waren Amram
J _izhar en He_
_
¨ en
l
bron en Uzzi
el.
En
de
levens_
jaren van Kehath
waren honderd
_
¨
drieendertig jaar.
19 En de zonen van Merari
_
waren Mahli
en Musi.
_
_ m
Dit waren de families van de levieten, naar hun familieafstamming.n
20 Amram
nu nam Jochebed,
_
_
de zuster van zĳn vader, tot
o Later baarde zĳ hem
vrouw.
¨
p En de levensAaron
en Mozes.
_
_
jaren van Amram
waren honderd
_
zevenendertig jaar.
21 En de zonen van J _izhar waq en Nefeg en Z
ren Korach
_
_ichri.
_
¨
22 En de zonen van Uzzi
el wa_
¨
ren M _isael en Elsafan
en S _ithri.r
_
¨
23 Aaron
nu nam Eliseba,
de
_
_
dochter van Amminadab,
de zus_
s
tot vrouw.
ter van Nahesson,
_
Later baarde zĳ hem Nadab
en
_
t
Ab _ihu, Eleazar
en Ithamar.
_
_
r Le 10:4; Nu 3:30; s Ru 4:20; Mt 1:4; t Nu 3:2.

EXODUS 6:24–7:17

Jehovah sterkt Mozes. Wonder. Farao verstokt

24 En de zonen van Korach
_
waren Assir
en Elkana
en Abia_
_
_
a
saf. Dit waren de families van
b
de Korachieten.
25
En Eleazar,
de zoon van
_
¨
c
Aaron,
nam zich ¨ een van de
_
dochters van Puti
_ el tot vrouw.
Later baarde zĳ hem P _inehas.d
Dit zĳn de hoofden van de vaderen der levieten, naar hun families.e
¨
26 Het zĳn deze Aaron
en Mo_
_
f
zes tot wie Jehovah
¨ zei: „Leidt
de zonen van Isra
el uit het land
_
Eg ypte,
volgens hun legers.” g
_
27 Zĳ waren degenen die tot Farao, de koning van Egypte,
_
¨spraken om de zonen van Isra
el uit
_
h
Het zĳn deze
Egypte
te leiden.
_
¨
Mozes
en Aaron.
_
_
28 Nu geschiedde het op de dag
waarop Jehovah tot Mozes
sprak
_
i
29 dat Jein het land Egypte,
_
hovah voortging tot Mozes
te
_
spreken en zei: „Ik ben Jehovah.j
Spreek tot Farao, de koning van
Egypte,
al wat ik tot u spreek.”
_
30 Toen zei Mozes
voor het aan_
gezicht van Jehovah: „Zie! Ik ben
onbesneden van lippen, dus hoe
zal Farao ooit naar mĳ luisteren?”k
Dientengevolge zei Jehovah
tot Mozes:
„Zie, ik heb u tot
7
_
God voor Farao gemaakt, en
l

¨
Aaron,
uw eigen broer, zal uw
_
profeet worden.m 2 Gĳ — gĳ
zult spreken al wat ik¨ u gebieden
zal bĳ
zal; n en uw broer Aaron
_
o en hĳ
Farao het woord voeren,
¨
moet de zonen van Isra
el uit zĳn
_
land heenzenden.p 3 Wat mĳ
betreft, ik zal Farao’s hart verstokt laten worden,q en ik zal
mĳn tekenen en mĳn wonderen
in het land Egypte
stellig ver_
menigvuldigen.r 4 En Farao
zal niet naar ulieden luisteren; s
en ik zal mĳn hand op Egypte
_
t
moeten leggen en mĳn legers,
¨
mĳn volk,u de zonen van Isra
el,v
_
w
met zware strafgerichten uit
het land Egypte
moeten leiden.
_
5 En de Egyptenaren zullen stellig weten dat ik Jehovah ben,
wanneer ik mĳn hand tegen
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a
en ik zal de zoEgypte
uitstrek,
_
¨
nen van Isra
el inderdaad uit hun
_
b
6 Toen demidden wegleiden.”
¨
den Mozes
en Aaron
zoals Je_
_
hovah hun geboden had.c Juist
was
zo deden zĳ.d 7 En Mozes
¨_
tachtig
jaar oud en Aaron
was
_
¨
drieentachtig jaar oud toen zĳ
e
tot Farao spraken.
8¨ Jehovah zei nu tot Mozes
en
_
Aaron:
9 „Ingeval Farao tot U
_
spreekt en zegt: ’Brengt voor U
een wonder
teweeg’,f dan moet gĳ
¨
zeggen: ’Neem uw stafg
tot Aaron
_
en werp hem voor Farao neer.’
Hĳ zal een grote¨ slang worden.”h
10 Mozes
en Aaron
gingen dus
_
_
bĳ Farao binnen en deden precies
zoals Jehovah geboden
had. Bĳ¨
gevolg wierp Aaron
zĳn staf voor
_
Farao en zĳn dienaren neer en hĳ
werd een grote slang. 11 Maar
Farao riep ook de wĳzen en de
tovenaars; i toen deden ook de
magie-beoefenende priesters van
Egypte
met hun magische kun_
sten hetzelfde.j 12 Zo wierp ieder van hen zĳn staf neer en
ze
¨
werden grote slangen; Aarons
_
staf echter verslond hun staven.
13 Nochtans werd Farao’s hart
verstokt,k en hĳ luisterde niet
naar hen, juist zoals Jehovah gesproken had.
14 Toen zei Jehovah tot Mo_
zes: „Farao’s hart is onvermurwbaar.l Hĳ heeft geweigerd het
volk heen te zenden.m 15 Ga in
de morgen naar Farao. Zie! Hĳ
begeeft zich naar het water! n
En gĳ moet aan de rand van de
rivier de Nĳl gaan staan om hem
te ontmoeten,o en de staf die
in een slang werd veranderd,
dient gĳ in uw hand te nemen.p
16 En gĳ moet tot hem zeggen:
’Jehovah,
de God van de He¨
breeen, heeft mĳ tot u gezondenq
en gezegd: „Zend mĳn volk heen,
opdat zĳ mĳ in de wildernis dienen”,r maar zie, gĳ hebt tot nu
toe niet gehoorzaamd. 17 Dit
heeft Jehovah gezegd: s „Hieraan

o Ex 9:13; p Ex 4:3; q Ex 3:18; Ex 9:1; Ro 3:29;
r Ex 5:1; s 1Kon 20:28.

85

Plaag 1: water wordt bloed; 2: kikvorsen

zult gĳ weten dat ik Jehovah
ben.a Zie, ik sla met de staf die in
mĳn hand is, op het water dat
in de rivier de Nĳl is,b en het
zal stellig in bloed veranderen.c
18 En de vissen die in de rivier
de Nĳl zĳn, zullen sterven,d en
de rivier de Nĳl zal werkelĳk
stinken,e en de Egyptenaren zullen eenvoudig geen lust hebben
om water uit de rivier de Nĳl te
drinken.” ’ ”f
19 Nadien zei Jehovah
tot Mo_
¨
zes: „Zeg tot Aaron:
’Neem uw
_
g uit over
staf en strek uw hand
de wateren van Egypte,
over hun
_
rivieren, over hun Nĳlkanalen
en over hun rietpoelenh en over al
hun verzamelplaatsen van water,
opdat ze bloed worden.’ En er
zal stellig bloed zĳn in het gehele land Egypte
en in de houten
_
vaten en in de stenen vaten.”
20¨ Onmiddellĳk deden Mozes
en
_
Aaron
het,i juist zoals Jehovah
_
j
geboden had, en hĳ hief de staf
op en sloeg het water dat in de
rivier de Nĳl was voor de ogen
van Farao en zĳn dienaren,k en al
het water dat in de rivier de Nĳl
was, werd in bloed veranderd.l
21 En de vissen die in de rivier
de Nĳl waren, stierven,m en de
rivier de Nĳl ging stinken; en de
Egyptenaren konden geen water
uit de rivier de Nĳl drinken; n en
het bloed kwam in het gehele
land Egypte.
_
22 Niettemin gingen de magiebeoefenende priesters van Egyp_
te met hun geheime kunsten heto zodat Farao’s hart
zelfde doen,
verstokt bleef,p en hĳ luisterde
niet naar hen, juist zoals Jehovah
gesproken had.q 23 Farao keerde zich derhalve om en ging zĳn
huis binnen, en hĳ richtte zĳn
hart hier al evenmin op om er
acht op te slaan.r 24 En alle
Egyptenaren gingen rondom de
rivier de Nĳl naar drinkwater
graven, want van het water van
de rivier de Nĳl konden zĳ niets
drinken.s 25 En er verliepen
zeven volle dagen nadat Jehovah
de rivier de Nĳl had geslagen.
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EXODUS 7:18–8:11

Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Ga bĳ Farao binnen, en gĳ
moet tot hem zeggen: ’Dit heeft
Jehovah gezegd: „Zend mĳn
volk heen, opdat zĳ mĳ dienen.a
2 En indien gĳ blĳft weigeren
hen heen te zenden, zie, ik plaag
uw gehele gebied met kikvorsen.b 3 En de rivier de Nĳl zal
gewoonweg wemelen van kikvorsen, en ze zullen [er] stellig
[uit] opstĳgen en in uw huis komen en in uw binnenste slaapkamer en op uw rustbed en in
de huizen van uw dienaren en op
uw volk en in uw bakovens en
in uw baktroggen.c 4 En tegen
u en tegen uw volk en tegen al
uw dienaren zullen de kikvorsen
opkomen.” ’ ”d
5 Later zei
_
¨ Jehovah tot Mozes:
„Zeg tot Aaron:
’Strek uw hand
_
met uw staf e uit over de rivieren, de Nĳlkanalen en de rietpoelen en laat de kikvorsen opkomen
over het land Eg
” 6 Daar_
¨ ypte.’
op strekte Aaron
zĳn hand uit
_
over de wateren van Egypte
en
_
toen kwamen de kikvorsen op
en bedekten het land Egypte.
_
7 De magie-beoefenende priesters deden door hun geheime
kunsten echter hetzelfde en lieten de kikvorsen opkomen over
f
8 Mettertĳd
het land Egypte.
_
¨
riep Farao Mozes
en Aaron
en
_
_
zei: „Smeekt Jehovahg dat hĳ de
kikvorsen van mĳ en mĳn volk
verwĳdert, daar ik het volk wil
heenzenden opdat zĳ slachtoffers
kunnen brengen aan Jehovah.”h
9 Toen zei Mozes
tot Farao: „Aan
_
u is de eer boven mĳ om te zeggen
wanneer ik smekingen zal opzenden voor u en uw dienaren en uw
volk, ten einde de kikvorsen van
u en uw huizen af te snĳden. Alleen in de rivier de Nĳl zullen ze
overblĳven.” 10 Hierop zei hĳ:
„Morgen.” Hĳ dan zei: „Het zal gebeuren naar uw woord, opdat gĳ
moogt weten dat er niemand anders is gelĳk Jehovah, onze God,i
11 doordat de kikvorsen stellig
van u en uw huizen en uw dienaren en uw volk zullen wĳken.

8

EXODUS 8:12-30

Plaag 3: muggen; 4: steekvliegen

Alleen in de rivier de Nĳl zullen
ze overblĳven.”a
12
Bĳgevolg gingen Mozes
en
_
¨
van Farao heen, en MoAaron
_
_
b
zes riep luid tot Jehovah wegens
de kikvorsen die Hĳ over Farao
had gebracht. 13 Toen deed Jehovah naar Mozes’
woord,c waar_
op de kikvorsen uit de huizen,
de voorhoven en de velden wegstierven. 14 Voorts stapelde
men ze op in hopen, en het land
ging stinken.d 15 Zodra Farao
nu zag dat er verlichting was ingetreden, maakte hĳ zĳn hart
onvermurwbaar; e en hĳ luisterde
niet naar hen, juist zoals Jehovah
gesproken had.f
16 Jehovah
_
¨ zei nu tot Mozes:
„Zeg tot Aaron:
’Strek uw staf g
_
uit en sla het stof van de aarde,
en het moet tot muggen worden in het gehele land Egypte.’
”
_ ¨
17 Toen deden zĳ het. Aaron
_
strekte dus zĳn hand met zĳn
staf uit en sloeg het stof van de
aarde, en de muggen kwamen op
mens en dier. Al het stof der aarde werd tot muggen in het gehele
h
18 En de magieland Egypte.
_
beoefenende priesters trachtten door hun geheime kunsten
hetzelfde te doen,i om muggen
te voorschĳn te brengen, maar
zĳ konden het niet.j En de muggen kwamen op mens en dier.
19 Derhalve zeiden de magiebeoefenende priesters tot Farao:
„Het is de vinger k van God!”l Maar
Farao’s hart bleef verstokt,m en
hĳ luisterde niet naar hen, juist
zoals Jehovah gesproken had.
20 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Sta vroeg in de morgen op en
n
stel u voor Farao. Zie! Hĳ begeeft zich naar het water! En gĳ
moet tot hem zeggen: ’Dit heeft
Jehovah gezegd: „Zend mĳn volk
heen, opdat zĳ mĳ mogen dienen.o 21 Maar indien gĳ mĳn
volk niet heenzendt, zie, ik zend
over u en uw dienaren en uw volk
en in uw huizen steekvliegen; p en
de huizen van Egypte
zullen een_
voudig vol steekvliegen zĳn, en
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ook de grond waarop zĳ staan.
22 En op die dag zal ik het land
Gosen,
waar mĳn volk zich be_
vindt, stellig apart onderscheiden, dat daar geen steekvliegen
voorkomen; a opdat gĳ moogt weten dat ik Jehovah ben in het
midden van het land.b 23 En ik
zal werkelĳk een scheiding maken tussen mĳn volk en uw volk.c
Morgen zal dit teken geschieden.” ’ ”
24 Voorts deed Jehovah het;
en dichte zwermen steekvliegen
drongen nu het huis van Farao
en de huizen van zĳn dienaren en het gehele land Egypte
_
binnen.d Het land werd verwoest
ten gevolge van de steekvliegen.e 25 Ten
¨ slotte riep Farao
Mozes
en Aaron
en zei: „Gaat,
_
_
brengt slachtoffers aan UW God
in het land.”f 26 Maar Mozes
_
zei: „Het is niet geoorloofd dat te
doen, want wĳ zouden Jehovah,
onze God, iets ten slachtoffer
brengen wat de Egyptenaren
verfoeien.g Veronderstel dat wĳ
voor de ogen der Egyptenaren
iets ten slachtoffer zouden brengen wat zĳ verfoeien, zouden zĳ
ons dan niet stenigen? 27 Wĳ
zullen drie dagreizen ver de wildernis ingaan en wĳ zullen beslist slachtoffers brengen aan Jehovah, onze God, juist zoals hĳ
ons heeft gezegd.”h
28 Farao zei nu: „Ik — ik zal
U heenzenden,i en GIJ zult inderdaad in de wildernis slachtoffers
brengen aan Jehovah, UW God.j
Gaat alleen niet al te ver weg.
Zendt ten behoeve van mĳ smekingen op.”k 29 Toen zei Mo_
zes: „Zie, ik ga van u weg, en ik
zal inderdaad smekingen tot Jehovah opzenden, en morgen zullen de steekvliegen stellig wĳken van Farao, zĳn dienaren
en zĳn volk. Laat Farao alleen
niet weer lichtvaardig handelen door het volk niet heen te
zenden om slachtoffers aan Jehovah te brengen.” l 30 Daarna
ging Mozes
van Farao heen en
_
zond smekingen tot Jehovah op.m

87

5, 6: pest, zweren. Farao zal Gods kracht zien

31 Jehovah dan deed naar Mozes’
_
woord,a en de steekvliegen weken van Farao, ´ zĳn
dienaren en
´
zĳn volk.b Niet een bleef er over.
32 Maar Farao maakte zĳn hart
ook ditmaal onvermurwbaar en
zond het volk niet heen.c
Dientengevolge zei Jehovah
tot Mozes:
„Ga bĳ Farao bin9
_
nen, en gĳ moet tot hem spreken: d ’Dit heeft¨ Jehovah, de God
van de Hebreeen, gezegd: „Zend
mĳn volk heen, opdat zĳ mĳ
mogen dienen. 2 Maar indien
gĳ blĳft weigeren hen heen te
zenden en hen nog langer vasthoudt,e 3 zie! Jehovah’s handf
komt over uw vee g dat in het
veld is. Over de paarden, de ezels,
de kamelen, het rund- en het
kleinvee zal een zeer zware pestilentie h komen. 4 En Jehovah
zal stellig onderscheid maken
¨
tussen het vee van Isra
el en het
_
vee van Egypte,
en niets¨ van
_
al wat de zonen van Isra
el toe_
behoort, zal sterven.” ’ ”i 5 Bovendien stelde Jehovah een bestemde tĳd vast, door te zeggen:
„Morgen zal Jehovah deze zaak
in het land doen.”j
6 De volgende dag deed Jehovah deze zaak dan ook, en allerlei vee van Egypte
stierf toen; k
_
van ¨ het vee van de zonen van
Isra
el stierf echter geen enkel
_
[stuk]. 7 Toen zond Farao er
[iemand] heen, en zie! van het
¨
vee
el was er zelfs niet
_
´ ´ van Isra
een gestorven. Niettemin bleef
Farao’s hart onvermurwbaar,l en
hĳ zond het volk niet heen.
8 Daarna zei Jehovah tot Mo_
¨
zes en Aaron:
„Neemt UW beide
_
handen vol roet uit een kalkmoet het voor
oven,m en Mozes
_
de ogen van Farao naar de hemel opgooien. 9 En het moet
tot fĳn stof worden over het gehele land Egypte,
en het moet op
_
mens en dier in het gehele land
Egypte
tot
zweren
worden die met
_
blaren uitbreken.”n
10 Zĳ namen dus het roet van
een kalkoven en gingen voor
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EXODUS 8:31–9:20

Farao staan, en Mozes
gooide het
_
op naar de hemel en het werd
tot zweren met blaren,a die op
mens en dier uitbraken. 11 En
de magie-beoefenende priesters
konden ten gevolge van de zweren niet voor Mozes
blĳven staan,
_
want de zweren waren over
de magie-beoefenende priesters
en over alle Egyptenaren gekomen.b 12 Maar Jehovah liet Farao’s hart verstokt worden, en
hĳ luisterde niet naar hen, juist
zoals Jehovah tot Mozes
gespro_
ken had.c
13 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Sta vroeg in de morgen op en
stel u voor Farao,d en gĳ moet
tot hem zeggen: ’Dit heeft Je¨
hovah, de God van de Hebreeen,
gezegd: „Zend mĳn volk heen,
opdat zĳ mĳ mogen dienen.e
14 Want ditmaal zend ik al mĳn
slagen tegen uw hart en over
uw dienaren en uw volk, opdat
gĳ moogt weten dat er niemand
is als ik op de gehele aarde.f
15 Want reeds nu had ik mĳn
hand kunnen uitsteken om u en
uw volk met pestilentie te slaan
en opdat gĳ van de aarde verdelgd zoudt worden.g 16 Maar
hiertoe juist heb ik u laten bestaan,h om u mĳn kracht te tonen en ten einde mĳn naam over
de gehele aarde te laten bekendmaken.i 17 Gedraagt gĳ u nog
steeds hoogmoedig tegen mĳn
volk, door hen niet heen te zenden? j 18 Zie, morgen om deze
tĳd laat ik een zeer zware hagel neerregenen, zoals in Egypte
_
nog nooit is voorgekomen van
de dag af dat het werd gegrondvest tot nu toe.k 19 Nu dan,
laat al uw vee en alles wat gĳ op
het veld hebt, in veiligheid brengen. Ieder mens en dier namelĳk
dat op het veld aangetroffen zal
worden en niet in huis gebracht
is, daar zal de hagell op moeten
neerkomen en zĳ zullen moeten
sterven.” ’ ”
20 Wie van Farao’s dienaren
het woord van Jehovah vreesde, liet zĳn eigen knechten en

EXODUS 9:21–10:5
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zĳn vee in de huizen vluchten,a
21 maar wie zĳn hart niet op Jehovah’s woord richtte om er acht
op te slaan, liet zĳn knechten en
zĳn vee op het veld.b
22 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Strek uw handc uit naar de hemel, opdat er hageld over het gehele land Egypte
kome, op mens en
_
dier en alle plantengroei van het
veld in het land Egypte.”
23 Mo_
_
zes strekte zĳn staf dus uit naar
de hemel; en Jehovah gaf donderslagen en hagel,e en vuur schoot
daarbĳ naar de aarde, en Jehovah
liet aanhoudend hagel neerregenen op het land Egypte.
24 Zo
_
viel er hagel, terwĳl er vuur door
de hagel heen flikkerde. [De hagel] was zeer zwaar, zodat iets dergelĳks in het gehele land Egypte
_
nog niet was voorgekomen sinds
het een natie was geworden. f
25 Voorts sloeg de hagel het gehele land Egypte.
De hagel sloeg
_
alles neer wat op het veld was,
van mens tot dier, en alle soorten van plantengroei van het veld;
en alle soorten van bomen van het
veld werden erdoor verbrĳzeld.g
26 Alleen in het land Gosen,
waar
_
¨
de zonen van Isra
el waren, viel
_
geen hagel.h
27 Ten
slotte liet Farao Mozes
_
¨
en Aaron
roepen en zei tot hen:
_
„Deze keer heb ik gezondigd.i
Jehovah is rechtvaardig,j en ik
en mĳn volk hebben ongelĳk.
28 Smeekt Jehovah dat er nu genoeg van Gods donderslagen en
hagel geweest mogen zĳn.k Dan
ben ik bereid U heen te zenden,
en GIJ zult niet langer blĳven.”
29 Mozes
dan zei tot hem: „Zo_
dra ik de stad uit ben, zal ik mĳn
handen tot Jehovah uitbreiden.l
De donderslagen zullen ophouden en er zal geen hagel meer
vallen, opdat gĳ moogt weten dat
de aarde aan Jehovah behoort.m
30 Wat u en uw dienaren betreft,
ik weet reeds dat GIJ zelfs dan
nog geen vrees zult tonen voor
Jehovah God.”n
31 Het vlas en de gerst nu wa-
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ren neergeslagen, want de gerst
was in de aar en het vlas had
bloemknoppen.a 32 Maar de tarwe en de speltb waren niet neergeslagen, want die kwamen later
in de tĳd. 33 Mozes
ging nu van
_
Farao heen, de stad uit, en breidde
zĳn handen uit tot Jehovah, waarop de donderslagen en de hagel
ophielden, en er stroomde geen
regen [meer] neer op de aarde.c
34 Toen Farao nu zag dat de regen en de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hĳ
opnieuw zondigen en maakte zĳn
hart onvermurwbaar,d zowel hĳ
als zĳn dienaren. 35 En Farao’s
hart bleef verstokt, en hĳ zond de
¨
zonen van Isra
el niet heen, juist
_
zoals Jehovah door bemiddeling
van Mozes
gesproken had.e
_
Toen zei Jehovah tot Mo_
zes: „Ga bĳ Farao binnen,
10
want ik — ik heb zĳn hart en
het hart van zĳn dienaren onvermurwbaar laten worden,f ten
einde deze tekenen van mĳ vlak
voor hem te stellen,g 2 en opdat gĳ ten aanhoren van uw zoon
en uw kleinzoon kunt bekendmaken hoe streng ik tegen Egypte
_
ben opgetreden, en mĳn tekenen [kunt bekendmaken] die ik
onder hen heb gevestigd; h en GIJ
zult stellig weten dat ik Jehovah
ben.”i
¨
3 Mozes
en Aaron
gingen dus
_
_
bĳ Farao binnen en zeiden tot
hem: „Dit heeft Jehovah, de God
¨
van de Hebreeen, gezegd: ’Hoe
lang nog moet gĳ weigeren u
aan mĳ te onderwerpen? j Zend
mĳn volk heen, opdat zĳ mĳ mogen dienen. 4 Want indien gĳ
blĳft weigeren mĳn volk heen
te zenden, zie, morgen breng ik
sprinkhanen binnen uw grenzen.k 5 En ze zullen werkelĳk
de zichtbare oppervlakte van de
aarde bedekken en men zal de
aarde niet kunnen zien; en ze
zullen de rest van wat ontkomen
is, wat ulieden door de hagel is
overgelaten, eenvoudig opeten,
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en ze zullen stellig elke boom
van U die aan het veld ontspruit,
eten.a 6 En uw huizen en de
huizen van al uw dienaren en de
huizen van heel Egypte
zullen er
_
zo vol van zĳn als uw vaderen en
de vaderen van uw vaderen niet
hebben gezien van de dag af dat
zĳ op de aardbodem bestaan tot
deze dag toe.’ ”b Daarop keerde
hĳ zich om en ging van Farao
heen.c
7 Daarna zeiden Farao’s dienaren tot hem: „Hoe lang zal
deze man een strik voor ons blĳken te zĳn? d Zend de mannen
heen, opdat zĳ Jehovah, hun God,
mogen dienen. Weet gĳ nog niet
dat Egypte
te gronde
gericht is?”e
_
¨
8 Mozes
en Aaron
werden der_
_
halve bĳ Farao teruggebracht, en
hĳ zei tot hen: „Gaat, dient Jehovah, UW God.f Wie zĳn het eigenlĳk die gaan?” 9 Toen zei Mo_
zes: „Met onze jonge mensen en
onze oude mensen zullen wĳ
gaan. Met onze zonen en onze
dochters,g met onze schapen en
onze runderen zullen wĳ gaan,h
want wĳ hebben een feest voor
Jehovah.”i 10 Hierop zei hĳ tot
hen: „Moge het zo blĳken te zĳn,
dat Jehovah met U is als ik U
en UW kleinen zal heenzenden! j
Ziet, GIJ voert integendeel iets
kwaads in UW schild.k 11 Niets
ervan! Gaat GIJ alstublieft die fysiek sterke mannen zĳt, en dient
Jehovah, want dat tracht GIJ immers gedaan te krĳgen.” Daarop
werden zĳ van voor Farao weggejaagd.l
12 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Strekm uw hand uit over het
land Egypte,
dat de sprinkhanen
_
opkomen over het land Egypte
_
en alle plantengroei van het
land, alles wat de hagel heeft
overgelaten, opeten.”n 13 Terstond strekte Mozes
zĳn staf uit
_
over het land Egypte,
en Jehovah
_
liet die hele dag en de hele nacht
o over het land
een oostenwind
waaien. Het werd morgen, en
de oostenwind voerde de sprinkhanen mee. 14 De sprinkhanen
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EXODUS 10:6-24

dan kwamen op over het gehele
land Egypte
en streken neer op
_
a
het gehele gebied van Egypte.
_
Ze´ vormden
een zeer zware last.b
´
Voor deze waren er op die manier nog nooit dergelĳke sprinkhanen verschenen, en zo zullen er ook na deze nooit meer
verschĳnen. 15 Ten slotte bedekten ze de zichtbare oppervlakte van het gehele land,c
en het land werd verduisterd; d
voorts aten ze alle plantengroei
van het land op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten; e en in het gehele land
Egypte
bleef geen groen meer
_
aan de bomen of aan de plantengroei van het veld.f
16 Farao dan
riep inderhaast
¨
Mozes
en Aaron
en zei: „Ik heb
_
_
gezondigd tegen Jehovah, UW
God, en tegen U.g 17 Nu dan,
vergeef h alstublieft deze keer
nog mĳn zonde en smeekti Jehovah, UW God, dat hĳ tenminste deze dodelĳke plaag van mĳ
afwendt.” 18 Hĳ ging dus van
Farao heen en zond smekingen
op tot Jehovah.j 19 Toen liet
Jehovah de wind tot een zeer
krachtige westenwind omslaan,
en deze voerde de sprinkhanen
weg en dreef ze de Rode Zee
in. Er bleef geen enkele sprinkhaan over in het gehele gebied
van Eg ypte.
20 Jehovah liet
_
Farao’s hart echter verstokt worden,k¨ en hĳ zond de zonen van
Isra
el niet heen.
_
21 Toen zei Jehovah tot Mo_
zes: „Strek uw hand uit naar de
hemel,l opdat er duisternis over
het land Egypte
kome en men de
_
duisternis tasten kan.” 22 Onmiddellĳk strekte Mozes
zĳn
_
hand uit naar de hemel, waarop
er een stikdonkere duisternis in
het gehele land Egypte
ontstond,
_
drie dagen lang.m 23 Men kon
elkaar niet zien, en drie dagen
lang stond niemand van hen van
zĳn eigen plaats op; ¨ maar voor
alle zonen van Isra
el bleek er
_
licht in hun woningen te zĳn.n
24 Daarna riep Farao Mozes
en
_

EXODUS 10:25–12:5

¨
Israelieten vragen geschenken. Pascha

zei: „Gaat, dient Jehovah.a Alleen UW schapen en UW runderen zullen worden achtergehouden. Ook UW kleinen mogen met
U gaan.”b
25 Maar Mozes
zei:
_
„Gĳzelf zult ons ook slachtoffers
en brandoffers ter hand stellen,
daar wĳ ze aan Jehovah, onze
God, moeten opdragen.c 26 En
ook ons vee zal met ons meegaan.d Geen hoef zal mogen achterblĳven, want daaruit zullen
wĳ er enkele nemen om Jehovah,
onze God, te aanbidden,e en wĳ
weten zelf niet wat wĳ Jehovah
in aanbidding zullen opdragen
voordat wĳ daar zĳn aangekomen.”f 27 Hierop liet Jehovah
Farao’s hart verstokt worden, en
hĳ wilde hen niet heenzenden.g
28 Farao dan zei tot hem: „Ga
weg van mĳ! h Pas op! Tracht niet
mĳn aangezicht nog eens te zien,
want op de dag dat gĳ mĳn aani
gezicht ziet, zult gĳ sterven.”
´
29 Hierop zei Mozes:
„Zo hebt
_
gĳ gesproken. Ik zal niet meer
trachten uw aangezicht te zien.”j
Voorts zei Jehovah
tot Mo_
´ ´
zes: „Nog een plaag zal ik
11
over Farao en Eg ypte bren-

_
gen. Daarna zal hĳ U van hier
heenzenden.k Wanneer hĳ U geheel en al heenzendt, zal ´ hĳ
U
´
letterlĳk van hier wegdrıjven.l
2 Spreek nu ten aanhoren van
het volk, dat zĳ — iedere
man van zĳn metgezel en iedere
vrouw van haar metgezellin —
zilveren voorwerpen en gouden
voorwerpen dienen te vragen.”m
3 Bĳgevolg gaf Jehovah het volk
gunst in de ogen van de Egyptenaren.n Ook de man Mozes
was
_
zeer groot in het land Egypte,
in
_
de ogen van Farao’s dienaren en
o
in de ogen van het volk.
4 En Mozes
vervolgde: „Dit
_
heeft Jehovah gezegd: ’Omstreeks
middernacht ga ik uit door het
p
midden van Egypte,
5 en iedere
_
eerstgeborene q in het land Egypte
_
moet sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zĳn troon
is gezeten, tot de eerstgeborene
van de dienstmaagd die bĳ de
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handmolen is, en al het eerstgeborene van het vee.a 6 En er
zal stellig een groot geschrei opgaan in het gehele land Egypte,
_
zoals er nog nooit is opgegaan en
zoals nooit meer teweeggebracht
zal worden.b 7 Maar tegen¨ niemand van de zonen van Isra
el zal
_
een hond zĳn tong spitsen, tegen
c
mens noch dier; opdat gĳlieden moogt weten dat Jehovah
onderscheid kan maken tussen
de Egyptenaren en de zonen van
¨
Isra
el.’d 8 En al deze dienaren
_
van u zullen stellig naar mĳ toe
komen en zich voor mĳ neerwerpene en zeggen: ’Ga, gĳ en al het
volk dat u op de voet volgt.’ En
daarna zal ik uittrekken.” Daarop ging hĳ in laaiende toorn van
Farao weg.
9 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Farao zal niet naar ulieden luisf
teren, opdat mĳn wonderen in
het land Egypte
talrĳk
worden.”g
_
¨
10 En Mozes
en Aaron
verricht_
_
ten al deze wonderen voor Fah
rao; maar Jehovah liet Farao’s
hart telkens verstokt worden, zo¨
dat hĳ de zonen van Isra
el niet
_
uit zĳn land heenzond.i
Jehovah
zei nu tot Mozes
_
¨
en Aaron
in het land Egyp12
_
_
te: 2 „Deze maand zal voor

U

het begin der maanden zĳn. Ze
zal voor U de eerste der maanden
van het jaar zĳn.j 3 Spreekt tot
¨
de gehele vergadering van Isra
el
_
en zegt: ’Op de tiende dag van
deze maand dienen zĳ zich ieder
een lamk te nemen voor het
voorvaderlĳke huis, een lam per
huis. 4 Blĳkt het huisgezin echter te klein te zĳn voor het
lam, dan moeten hĳ en zĳn naaste buurman het in zĳn huis nemen, naar het getal der zielen; GIJ dient met betrekking tot
het lam ieder te rekenen naar
gelang van wat hĳ eet. 5 Het
lam dient werkelĳk gaaf l voor
U te zĳn, een mannetje, een jaar
oud.m GIJ moogt [het] uit de jonge
m Le 1:3; Le 23:12.
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rammen of uit de geiten kiezen.
6 En het moet bĳ U in bewaring blĳven tot de veertiende dag
van deze maand,a en de gehele gemeente der vergadering van Is_
¨
ra el moet het tussen de twee
avonden slachten.b 7 En zĳ moeten wat van het bloed nemen
en daarmee de twee deurposten
bespatten en het bovengedeelte
van de deuropening behorend
tot de huizen waarin zĳ het zullen eten.c
8 En in diezelfde nacht moeten zĳ het vlees eten.d Zĳ dienen
het te eten geroosterd in vuur,
en met ongezuurde brodene te zamen met bittere kruiden.f 9 Eet
niets ervan rauw of gekookt, gekookt in water, maar geroosterd
in vuur, zĳn kop te zamen met
zĳn schenkels en zĳn inwendige delen. 10 En GIJ moogt niets
ervan overlaten tot de morgen,
maar wat ervan overblĳft tot de
morgen, dient GIJ met vuur te verbranden.g 11 En aldus dient GIJ
het te eten: met UW heupen omgord,h sandaleni aan UW voeten
en UW staf in UW hand; en GIJ
moet het in haast eten. Het is het
Pascha van Jehovah.j 12 En ik
moet in die nacht het land Egypte
_
doortrekkenk en iedere eerstgeborene in het land Egypte
slaan,
_
van mens tot dier; l en aan alle
goden van Egypte
zal ik straf_
gerichten voltrekken.m Ik ben Jehovah.n 13 En het bloed moet
U tot teken dienen op de huizen
waar GIJ zĳt; en ik moet het bloed
zien en U voorbĳgaan,o en de plaag
zal niet ten verderve over U komen
wanneer ik het land Egypte
sla.
_
14 En deze dag moet U dienen
ter gedachtenis, en GIJ moet hem
vieren als een feest voor Jehovah
in al UW geslachten. Als een inzetting tot onbepaalde tĳd dient
GIJ hem te vieren.
15 Zeven dagen dient GIJ ongezuurde broden
te eten. Ja, op de eerste dag dient
GIJ het zuurdeeg uit UW huizen te
verwĳderen, want een ieder die
iets gezuurds eet, van de eerste
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EXODUS 12:6-23

dag tot de zevende
toe,a die ziel
¨
moet van Isra
el worden afgesne_
b
16 En op de eerste dag
den.
dient er voor U een heilige samenkomst plaats te hebben, en op de
zevende dag een heilige samenkomst.c Generlei werk dient daarop te worden gedaan.d Slechts
wat iedere ziel nodig heeft om te
eten, alleen dat mag voor U worden gedaan.e
17 En GIJ moet het feest der ongezuurde broden houden,f want
op deze zelfde dag moet ik UW
legers uit het land Egypte
leiden.
_
En GIJ moet deze dag houden in
al UW geslachten als een inzetting tot onbepaalde tĳd. 18 In
de eerste maand, op de veertiende
dag van de maand, ’s avonds, dient
GIJ ongezuurde broden te eten tot
de eenentwintigste dag van de
maand, ’s avonds.g 19 Zeven dagen dient er geen zuurdeeg in
UW huizen te worden gevonden,
want een ieder die iets gezuurds
proeft, hetzĳ hĳ een inwonende
vreemdeling of een in het land
van
geborene is,h die ziel moet
¨
de vergadering van Isra
el worden
_
i
afgesneden. 20 Niets gezuurds
dient GIJ te eten. In al UW woningen dient GIJ ongezuurde broden
te eten.’ ”
21 Prompt riep Mozes
_ ¨ alle oudere mannen van Isra
elj en zei
_
tot hen: „Gaat heen en neemt
U kleinvee, naar UW families, en
slacht het paschaoffer.k 22 En
GIJ moet een bosje hysop l nemen
en dat in het bloed in een bekken
dopen en wat van het bloed dat
in het bekken is, aan het bovengedeelte van de deuropening en
aan de twee deurposten strĳken;
en niemand van U dient tot de
morgen de ingang van zĳn huis
uit te gaan. 23 Wanneer Jehovah dan werkelĳk doortrekt om
de Egyptenaren met de plaag
te treffen en hĳ inderdaad het
bloed aan het bovengedeelte van
de deuropening en aan de twee
deurposten ziet, zal Jehovah stellig de ingang voorbĳgaan, en hĳ
zal niet toelaten dat het verderf

EXODUS 12:24-43

Plaag 10: eerstgeborenen gedood. Uittocht

huizen binnenkomt om U met
de plaag te treffen.a
24 En GIJ moet dit gebruik in
acht nemen als een voorschriftb
voor u en uw zonen tot onbepaalde tĳd.c 25 En het moet geschieden dat wanneer GIJ komt
in het land dat Jehovah U zal
geven, juist zoals hĳ gesproken
heeft, GIJ dan deze dienst moet
onderhouden.d 26 En het moet
geschieden dat wanneer UW zonen tot U zeggen: ’Wat betekent
deze dienst voor U?’e 27 GIJ dan
moet zeggen: ’Het is het slachtoffer van het Pascha voor Jehovah,f die de huizen van de zonen
¨
van Isra
el in Egypte
voorbĳging
_
_
toen hĳ de Egyptenaren met de
plaag trof, maar onze huizen heeft
hĳ bevrĳd.’ ”
Toen boog het volk diep en
wierp zich neer.g 28 Nadien
¨
gingen de zonen van Isra
el heen
_
en deden¨ juist zoals Jehovah Mo_
zes en Aaron
geboden had.h Juist
_
zo deden zĳ.
29 Het gebeurde nu dat Jehovah
te middernacht iedere eerstgeborene in het land Egypte
sloeg,i
_
van de eerstgeborene van Farao,
die op zĳn troon was gezeten,
tot de eerstgeborene van de gevangene die in het gevangenishol was, en al het eerstgeborene
van het vee.j 30 Toen stond Farao ’s nachts op, hĳ en al zĳn
dienaren en alle [andere] Egyptenaren; en er ging nu een groot
geschrei onder de Egyptenaren
op,k want er was geen huis waar
geen dode was. 31 Terstond
riep
¨
hĳl ’s nachts Mozes
en Aaron
en
_
_
zei: „Staat op, gaat weg uit het
midden van mĳn volk, zowel GIJ
¨
als de [andere] zonen van Isra
el,
_
en gaat, dient Jehovah, juist zoals
GIJ gesproken hebt.m
32 Neemt
zowel UW schapen als UW runderen mee, juist zoals GIJ gesproken
hebt,n en gaat. En ook moet GIJ
mĳ zegenen.”
33 Voorts drongen de Egyptenaren sterk bĳ het volk aan, om
hen vlug o uit het land heen te
zenden, „want”, zo zeiden zĳ, „wĳ
UW
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zĳn allen zo goed als dood!” a
34 Dientengevolge nam het volk
zĳn meeldeeg op voordat het gezuurd was, terwĳl zĳ hun baktroggen in hun mantels gewikkeld op hun schouder droegen.
¨
35 En de zonen van Isra
el de_
den naar het woord van Mozes
_
doordat zĳ van de Egyptenaren
zilveren voorwerpen en gouden
voorwerpen en mantels gingen
vragen.b 36 En Jehovah gaf het
volk gunst in de ogen van de
Egyptenaren,c zodat dezen hun
het gevraagde gaven; d en zĳ
schudden de Egyptenaren uit.e
¨
37 De zonen van Isra
el dan
_
f
naar
vertrokken uit Rameses
_
g ten getale van zesSukkoth,
_
honderdduizend fysiek sterke
mannen te voet, ongerekend de
kleinen.h 38 En een groot gemengd gezelschap i trok ook met
hen op, evenals schapen en runderen, een zeer talrĳke veestapel.
39 Voorts bakten zĳ van het meeldeeg dat zĳ uit Egypte
hadden
_
meegenomen, ronde koeken, ongezuurde koeken, want het was
niet gezuurd, omdat zĳ uit Egyp_
te waren verdreven en niet hadden kunnen talmen, en ook hadden zĳ geen mondvoorraad voor
zich bereid.j
40 En [de tĳd van] het
¨ verblĳf
van de zonen van Isra
el, die in
_
k
hadden gewoond,l was
Egypte
_
vierhonderd dertig jaar.m 41 Nu
geschiedde het aan het einde van
de vierhonderd dertig jaar, ja, het
geschiedde op dezelfde dag, dat alle
legers van Jehovah uit het land
Egypte
gingen.n 42 Het is een
_
nacht ter inachtneming met betrekking tot Jehovah, omdat hĳ
hen uit het land Egypte
heeft ge_
leid. Met betrekking tot Jehovah
moet deze nacht in acht genomen
¨
worden door alle zonen van Isra
el
_
in al hun geslachten.o
43 Vervolgens
zei Jehovah tot
¨
Mozes
en Aaron:
„Dit is de in_
_
zetting van het Pascha: p Geen
p Le 23:5; Nu 9:14; De 16:2; Joz 5:10; Mr 14:1;
1Kor 5:7.
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Mannelĳke eerstgeborenen behoren God toe

buitenlander mag ervan eten.a
44 Maar wanneer er een mannelĳke slaaf is die voor geld is gekocht, moet gĳ hem besnĳden.b
Eerst dan mag hĳ ervan meeeten. 45 Een bĳwoner en een
loonarbeider mogen
er niet van
´ ´
eten. 46 In een huis dient het
gegeten te worden. Gĳ moogt
niets van het vlees uit het huis
naar een plaats buiten brengen.
En GIJ moogt geen been daaraan
breken.c 47 De ¨ gehele vergadering van Isra
el dient het te
_
vieren.d 48 En ingeval er een
inwonende vreemdeling bĳ u vertoeft en hĳ het Pascha voor Jehovah werkelĳk wil vieren, laten dan al de zĳnen die van het
mannelĳk geslacht zĳn, besneden worden.e Eerst dan mag hĳ
naderen om het te vieren; en hĳ
moet als een in het land geborene worden. Maar geen onbesne´
dene mag ervan eten. 49 Een
wet dient er te bestaan voor de
ingeborene en voor de inwonende vreemdeling die in UW midden
vertoeft.”f
¨
50 Alle zonen van Isra
el dan
_
deden juist zoals Jehovah Mozes
_
¨
en Aaron
geboden had. Juist zo
_
g
51 Nu geschiedde
deden zĳ.
het op diezelfde dag,
¨ dat Jehovah
de zonen van Isra
el met hun le_
leidde.
gers h uit het land Egypte
_
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 „Heilig
_
mĳ iedere mannelĳke eerstgeborene die elke moederschoot
¨
opent onder de zonen van Isra
el,
_
onder de mensen en de dieren.
Die is van mĳ.”i
3 En Mozes
zei verder tot het
_
volk: „Laat er een gedenken zĳn
van deze dag, waarop GIJ uit
Egypte
gegaan zĳt,j uit het sla_
venhuis, want door de sterkte
van [zĳn] hand heeft Jehovah
U van hier uitgeleid.k Derhalve
mag er niets gezuurds worden
gegeten.l 4 Heden gaat GIJ uit,
m
5 En het
in de maand Abib.
_
moet geschieden dat wanneer Jehovah u gebracht zal hebben in

13
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EXODUS 12:44–13:14

¨
het land van de Kanaanieten en
de Hethieten en de Amorieten en
de Hevieten en de Jebusieten,a
dat hĳ uw voorvaders onder ede
beloofd heeft u te geven,b een
land vloeiende van melk en honing,c dan moet gĳ in deze maand
deze dienst volbrengen. 6 Zeven dagen dient gĳ ongezuurde
broden te eten,d en op de zevende dag is er een feest voor Jehovah.e 7 Ongezuurde broden dienen er gedurende de zeven dagen
te worden gegeten; f en niets gezuurds dient bĳ u te worden gezien,g en binnen al uw grenzen
dient er geen zuurdeeg bĳ u te
worden gezien.h 8 En op die dag
moet gĳ uw zoon dit vertellen:
’Het is om wat Jehovah voor mĳ
heeft gedaan toen ik uit Egypte
_
trok.’i 9 En het moet u dienen
tot een teken op uw hand en tot
een gedachtenis tussen uw ogen,j
opdat Jehovah’s wet in uw mond
mag blĳken te zĳn; k want met een
sterke hand heeft Jehovah u uit
Egypte
geleid.l 10 En gĳ moet
_
deze inzetting van jaar tot jaar
op de daarvoor bestemde tĳd onderhouden.m
11 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah
u in het land
¨
van de Kanaanieten brengt,n juist
zoals hĳ u en uw voorvaders heeft
gezworen,o en wanneer hĳ het
u werkelĳk geeft, 12 gĳ dan
een ieder die de moederschoot
opent, aan Jehovah moet wĳden,p alsook elke eersteling, het
jong van het vee,q die de uwe zal
worden. De mannetjes behoren
Jehovah toe.r 13 En elke eersteling van de ezel dient gĳ los
te kopen met een schaap, en indien gĳ hem niet zult loskopen,
dan moet gĳ hem de nek breken.s
En iedere eerstgeborene van de
mens onder uw zonen dient gĳ
los te kopen.t
14 En het moet geschieden dat
ingeval uw zoon later bĳ u zou informeren,u door te zeggen: ’Wat
betekent dit?’, gĳ dan tot hem
moet zeggen: ’Door de sterkte

EXODUS 13:15–14:10

¨
Israel naar Rode Zee; door Farao achtervolgd

van [zĳn] hand heeft Jehovah ons
uit Egypte
geleid,a uit het slaven_
huis.b 15 Het gebeurde namelĳk dat Farao zich er verstokt
tegen bleef verzetten ons heen
te zenden,c en toen heeft Jehovah
iedere eerstgeborene in het land
Egypte
gedood,d van de eerstge_
borene van de mens tot de eerstgeborene van het vee.e Daarom
breng ik Jehovah alle mannelĳke
dieren die de moederschoot openenf ten slachtoffer, en iedere
eerstgeborene van mĳn zonen
koop ik los.’g 16 En het moet
dienen tot een teken op uw hand
en tot een voorhoofdsband tussen uw ogen,h want door de sterkte van [zĳn] hand heeft Jehovah
ons uit Egypte
geleid.”i
_
17 Het geschiedde nu toen Farao het volk heenzond, dat God
hen niet langs de weg van het
land der Filistĳnen leidde enkel
omdat die dichtbĳ was, want God
zei: „Het volk mocht eens spĳt
krĳgen wanneer zĳ oorlog zien,
en stellig naar Egypte
terugke_
ren.”j 18 Daarom liet God het
volk een omweg maken langs de
weg van de wildernis der Rode
Zee.k In slagorde geschaard trok¨
ken de zonen van Isra
el echter
_
l
19 En
op uit het land Egypte.
_
Mozes
nam het gebeente van Jo_
_
zef mee, want deze had de zo¨
nen van Isra
el plechtig laten zwe_
ren, door te zeggen: „God zal
zonder mankeren zĳn aandacht
op U richten,m en GIJ moet mĳn
gebeente van hier met U opvoeren.”n 20 Vervolgens vertrokken zĳ uit Sukkoth
en legerden
_
zich te Etham,
aan de rand van de
_
o
wildernis.
21 En Jehovah ging voor hen
uit, overdag in een wolkkolom,
om hen op de weg te leiden,p en
’s nachts in een vuurzuil, ten einde
hun licht te geven om overdag en
’s nachts te trekken.q 22 Overdag week de wolkkolom niet van
´ ´
haar plaats voor het volk, en de
vuurzuil niet in de nacht.r
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Jehovah sprak nu tot Mo_
zes en zei: 2 „Spreek tot
¨
de zonen van Isra
el, dat zĳ die_
nen om te keren
´ ´ en zich dienen
te legeren vo or Pi-H achiroth,
_
tussen M _igdol en
in het
¨ de zee,
a
Daartegezicht van Ba_ al-Sefon.
_
genover dient GIJ U te legeren bĳ
de zee. 3 Dan zal Farao stellig
¨
aangaande de zonen van Isra
el
_
zeggen: ’Zĳ dolen in verwarring
rond in het land. De wildernis
heeft hen ingesloten.’b 4 Ik dan
zal Farao’s hart inderdaad verstokt laten worden,c en hĳ zal
hen stellig najagen en ik zal door
bemiddeling van Farao en al zĳn
strĳdkrachten heerlĳkheid voor
mĳzelf verkrĳgen; d en de Egyptenaren zullen stellig weten dat
ik Jehovah ben.”e Bĳgevolg deden zĳ precies zo.
5 Later werd aan de koning
van Egypte
bericht dat het volk
_
was weggelopen. Onmiddellĳk
veranderde het hart van zowel
Farao als zĳn dienaren ten aanzien van het volk,f zodat zĳ zeiden: „Wat hebben wĳ nu gedaan,
¨
dat wĳ Isra
el hebben heenge_
zonden, zodat zĳ niet langer slavendienst voor ons verrichten?”g
6 Hĳ ging er daarom toe over
zĳn strĳdwagens in gereedheid
te brengen, en hĳ nam zĳn volk
met zich mee.h 7 Voorts nam hĳ
zeshonderd uitgelezen wagens i
en alle andere wagens van Egyp_
te en krĳgslieden op elk daarvan. 8 Zo liet Jehovah het hart
van Farao, de koning van Egyp_
te, verstokt worden,j waarop deze
¨
de zonen van Isra
el najoeg, ter_
¨
wĳl de zonen van Isra
el met opge_
heven hand uittrokken.k 9 De
Egyptenaren dan joegen hen na,
en al de wagenpaarden van Farao en zĳn ruiters l en zĳn strĳdkrachten haalden hen in terwĳl
zĳ gelegerd waren bĳ de zee, bĳ
Pi-H
in het gezicht van
_
¨ achiroth,
m
Ba_ al-Sefon.
_
10 Toen nu Farao dicht genaderd was, sloegen de zonen van
¨
Isra
el hun ogen op en zie, de
_

14
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¨
Rode Zee in tweeen gespleten; doortocht

Egyptenaren rukten achter hen
¨
aan; en de zonen van Isra
el wer_
den zeer bevreesd en gingen luid
tot Jehovah roepen.a 11 Voorts
zeiden zĳ tot Mozes:
„Is het om_
dat er in Egypte
helemaal geen
_
grafsteden zĳn, dat gĳ ons hierheen hebt gebracht om in de wildernis te sterven? b Wat hebt gĳ
ons nu aangedaan door ons uit
Egypte
te leiden? 12 Is dit niet
_
het woord dat wĳ in Egypte
tot u
_
hebben gesproken, toen wĳ zeiden: ’Laat ons met rust, opdat wĳ
de Egyptenaren dienen’? Want
wĳ kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de wildernis
sterven.”c 13 Toen zei Mozes
_
tot het volk: „Weest niet bevreesd.d Staat vast en ziet de redding van Jehovah, die hĳ vandaag voor U zal bewerken.e Want
de Egyptenaren die GIJ vandaag
inderdaad nog ziet, zult GIJ niet
meer zien, neen, nooit meer.f
14 Jehovah zal zelf voor U strĳden,g en GIJ, GIJ zult stil zĳn.”
15 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Waarom blĳft gĳ luid tot mĳ roeh
pen? Spreek tot de zonen van
¨
Isra
el dat zĳ dienen op te bre_
ken. 16 En gĳ, hef uw staf i op
en strek uw hand uit over
de zee
¨
en splĳt haar in tweeen,j opdat
¨
de zonen van Isra
el midden door
_
de zee over droog land kunnen
k
gaan.
17 Wat mĳ betreft, zie,
ik laat het hart van de Egyptenaren verstokt worden,l opdat zĳ
er achter hen aan intrekken en opdat ik door bemiddeling van Farao
en al zĳn strĳdkrachten, door zĳn
strĳdwagens en zĳn ruiters, heerlĳkheid voor mĳzelf verkrĳg. m
18 En de Egyptenaren zullen stellig weten dat ik Jehovah ben wanneer ik door Farao, zĳn strĳdwagens en zĳn ruiters heerlĳkheid
voor mĳzelf verkrĳg.”n
19 Toen vertrok de engelo van
de [ware] God die voor het kamp
¨
van Isra
el uit trok en ging naar
_
hun achterhoede, en de wolkkolom vertrok van hun voorhoede en ging achter hen staan.p
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EXODUS 14:11-28

20 Zo kwam ze tussen het kamp
van de Egyptenaren en het kamp
¨
van Isra
el in.a Aan de ene kant
_
bleek ze een met duisternis gepaard gaande wolk te zĳn. Aan
de andere kant bleef ze de nacht
verlichten.b En gedurende de gehele nacht naderde de ene groep
de andere groep niet.
21 Nu strekte Mozes
zĳn hand
_
uit over de zee,c waarop Jehovah
de zee door een sterke oostenwind, die de hele nacht waaide,
deed teruggaan en het zeebekken in droge grond veranderde,d
¨
en de wateren werden in tweeen
gespleten.e 22 Ten slotte trok¨
ken de zonen van Isra
el midden
_
door de zee over droog land,f terwĳl de wateren aan hun rechteren aan hun linkerzĳde voor hen
als een muur waren.g 23 Toen
zetten de Egyptenaren de achtervolging in en trokken alle paarden van Farao, zĳn strĳdwagens
en zĳn ruiters erin, achter hen
aan,h midden in de zee. 24 Nu
gebeurde het in de morgenwake,
dat Jehovah vanuit de vuurzuil
en de wolkkolomi ging uitkĳken
op het kamp van de Egyptenaren, en vervolgens bracht hĳ het
kamp van de Egyptenaren in verwarring.j 25 En hĳ bleef wielen
van hun wagens afnemen, zodat
zĳ ze met moeite konden besturen; k en de Egyptenaren zeiden
toen:¨ „Laten wĳ elk contact met
Isra
el ontvluchten, want Jehovah
_
strĳdt stellig voor hen tegen de
Egyptenaren.”l
26 Ten slotte zei Jehovah tot
Mozes:
„Strek uw hand uit over
_
de zee,m opdat de wateren terugkeren over de Egyptenaren,
hun strĳdwagens en hun ruiters.”
27 Terstond strekte Mozes
zĳn
_
hand uit over de zee en tegen het
aanbreken van de morgen keerde de zee geleidelĳk tot haar
normale stand terug. Al die tĳd
vluchtten de Egyptenaren om
haar te ontwĳken, maar Jehovah
schudde de Egyptenaren af in
het midden van de zee.n 28 En

EXODUS 14:29–15:14

Mozes’ overwinningslied

de wateren bleven terugkeren.a
Ten slotte bedekten ze de strĳdwagens en de ruiters die tot al
Farao’s strĳdkrachten behoorden
en die achter hen aan de
´ ´ zee waren ingetrokken.b Niet een onder
hen was er overgebleven.c
¨
29 Wat de zonen van Isra
el be_
treft, zĳ liepen over droog land in
het midden van de zeebedding,d
en de wateren waren hun tot een
muur, aan hun rechter- en aan
e
30 Zo redde
hun linkerzĳde.
¨
Jehovah Isra
el op die dag uit de
_
¨
el
hand der Egyptenaren,f en Isra
_
kreeg de Egyptenaren te zien —
¨
dood op de zeeoever.g 31 Isra
el
_
kreeg eveneens de grote hand te
zien die Jehovah tegen de Egyptenaren had aangewend; en het
volk kreeg vrees voor Jehovah
en stelde geloof in Jehovah en in
Mozes,
zĳn knecht.h
_
In die tĳd gingen M¨ ozes
en
_
de zonen van Isra
el ertoe
15
_
over voor Jehovah dit lied te zini

gen en het volgende te zeggen:
„Laat mĳ zingen voor Jehovah, want hoog is hĳ verheven geworden.j
Het paard en zĳn berĳder
heeft hĳ in de zee gestort.k
2 Mĳn sterkte en [mĳn] macht
is Jah,l want hĳ dient mĳ
tot redding.m
Dit is mĳn God, en ik zal
hem prĳzen; n mĳn vaders
God,o en ik zal hem verheffen.p
3 Jehovah is een manlĳk persoon van oorlog.q Jehovah
is zĳn naam.r
4 Farao’s wagens en zĳn strĳdkrachten heeft hĳ in de
zee geworpen,s
En de keur van zĳn krĳgslieden is verzonken in de
Rode Zee.t
5 De woelige wateren bedekten
hen ten slotte; u zĳ zonken in de diepten als een
steen.v
6 Uw rechterhand, o Jehovah,
toont zich krachtig in vermogen.w
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Uw rechterhand, o Jehovah,
kan een vĳand verpletteren.a
En in de volheid van uw superioriteit kunt gĳ neerwerpen wie tegen u opstaan; b
Gĳ zendt uw brandende
toorn uit, als stoppels worden zĳ erdoor verteerd.c
En door de adem van uw
neusgatend werden wateren opgehoopt;
Ze bleven staan als een dam
van stromen;
De woelige wateren stolden
in het hart van de zee.
De vĳand zei: ’Ik zal achtervolgen! e Ik zal inhalen! f
Ik zal buit verdelen! g Mĳn
ziel zal zich aan hen verzadigen!
Ik zal mĳn zwaard trekken!
Mĳn hand zal hen verdrĳven!’h
Gĳ hebt geblazen met uw
adem,i de zee heeft hen
bedekt; j
Zĳ zonken als lood in majestueuze wateren.k
Wie onder de goden is als gĳ,
o Jehovah? l
Wie is als gĳ, die u machtig
betoont in heiligheid? m
Die gevreesd moet wordenn
met lofliederen,o die wonderen doet.p
Gĳ hebt uw rechterhand uitgestrekt,q waarop de aarde hen heeft verzwolgen.r
In uw liefderĳke goedheid
hebt gĳ het volk geleid dat
gĳ hebt teruggehaald; s
In uw sterkte zult gĳ hen
stellig naar uw heilige
verblĳfplaats geleiden.t
Volken moeten horen,u ze zullen in beroering worden
gebracht;¨ v
Barensweeenw moeten de bewoners van Filistea
_ aangrĳpen.

l De 3:24; 2Sa 7:22; 1Kor 8:5; m Le 19:2; Jes 6:3;
1Pe 1:16; n Lu 12:5; Heb 12:28; o Heb 2:12; p Ex
11:9; q Ex 15:6; r Ps 78:53; Heb 11:29; s Ps 106:10;
t Ps 78:54; u Nu 14:14; Joz 2:10; v Ps 99:1;
w Ps 48:6.
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Mirjams tegenzang. Bitter water

15 Dan zullen de stamhoofden
van Edom
werkelĳk ont_
steld zĳn;
Wat de despoten van Moab
_
betreft, beving zal hen
aangrĳpen.a
¨
Alle bewoners van Kana
an
_
zullen werkelĳk versaagd
zĳn.b
16 Schrik en angst zal hen overvallen.c
Wegens de grootheid van uw
arm zullen zĳ onbeweeglĳk zĳn als een steen,
Totdat uw volkd voorbĳtrekt,
o Jehovah,
Totdat het volk dat gĳ hebt
voortgebracht,e voorbĳtrekt.f
17 Gĳ zult hen brengen en planten op de berg van uw erfdeel,g
Een vaste plaats die gĳ gereedgemaakt hebt om er
zelf te wonen,h o Jehovah,
Een heiligdom,i o Jehovah,
dat uw handen hebben gegrond.
18 Jehovah zal als koning regeren tot onbepaalde tĳd,
ja, voor eeuwig.j
19 Toen Farao’s paardenk met
zĳn strĳdwagens en zĳn
ruiters de zee ingingen,l
Liet Jehovah voorts de wateren van de zee over hen
terugkeren,m
¨
Terwĳl de zonen van Isra
el
_
over droog land midden
door de zee liepen.”n
20 Nu nam M _irjam, de profe¨
tes, Aarons
zuster,o een tamboe_
rĳn in haar hand,p en alle vrouwen gingen toen achter haar
aan met tamboerĳnen en in reidansen.q 21 En M _irjam bleef de
mannen ten antwoord zingen: r
„Zingt voor Jehovah,s want
hoog is hĳ verheven geworden.t
Het paard en zĳn berĳder
heeft hĳ in de zee gestort.”u
¨
22 Later liet Mozes
Isra
el van
_
_
de Rode Zee vertrekken en gin-
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EXODUS 15:15–16:3

gen zĳ naar de wildernis van
Sur,a en drie dagen lang trokken
zĳ in de wildernis voort, maar
zĳ vonden geen water.b 23 Na
verloop van tĳd kwamen zĳ te
c maar zĳ konden het waMara,
_
ter van Mara
niet drinken, omdat
_
het bitter was. Daarom gaf hĳ
er de naam Mara
_ d aan. 24 En
het volk ging tegen Mozes
mur_
murerene en zei: „Wat moeten
wĳ nu drinken?” 25 Toen riep
hĳ luid tot Jehovah.f Jehovah dan
leidde hem naar een boom; en
hĳ wierp die in het water en het
water werd zoet.g
Daar stelde Hĳ voor hen een
voorschrift en een procedure voor
de rechtspraak vast, en daar stelde hĳ hen op de proef.h 26 En hĳ
zei vervolgens: „Indien gĳ strikt
naar de stem van Jehovah, uw
God, zult luisteren en zult doen
wat recht is in zĳn ogen en werkelĳk het oor zult lenen aan
zĳn geboden en al zĳn voorschriften zult onderhouden,i zal ik u
geen enkele van de kwalen opleggen die ik de Egyptenaren heb
opgelegd; j want ik ben Jehovah,
die u genees.”k
27 Daarna kwamen zĳ te Elim,
_
waar twaalf waterbronnen en zel
ventig palmbomen waren. Derhalve sloegen zĳ daar aan het
water hun legerplaats op.
Later vertrokken zĳ van
Elim,
en de gehele verga_
16
¨
dering van de zonen van Isra
el
_
m

kwam ten slotte in de wildernis
n die tussen Elim en de
van Sin,
_
¨
S _inaı ligt, op de vĳftiende dag
van de tweede maand na hun uittocht uit het land Egypte.
_
2 En de gehele vergadering
¨
van de zonen van Isra
el ging
_
in ¨ de wildernis tegen Mozes
en
_
o
3 En de
Aaron
murmureren.
_
¨
zonen van Isra
el bleven tot hen
_
zeggen: „Waren wĳ maar door
Jehovah’s hand in het land Egyp_
te gestorven, p toen wĳ bĳ de
q
vleespotten zaten, toen wĳ brood
aten tot verzadiging toe, want
GIJ hebt ons naar deze wildernis
gebracht om deze hele gemeente

EXODUS 16:4-22

Kwartels. Instructies voor manna

door hongersnood ter dood te
brengen.”a
4 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Zie, ik laat voor U brood uit de
b
hemel neerregenen; en het volk
moet naar buiten gaan en ieder
moet van dag tot dag zĳn hoeveelheid bĳeenrapen,c opdat ik
hen op de proef kan stellen of
zĳ al dan niet in mĳn wet zullen
wandelen.d 5 En het moet geschieden op de zesde dag,e dat
zĳ moeten bereiden wat zĳ zullen binnenbrengen, en het moet
het dubbele blĳken te zĳn van
wat zĳ dag aan dag steeds bĳeenrapen.”f
¨
6 Mozes
en Aaron
zeiden der_
_
¨
halve tot alle zonen van Isra
el:
_
„Vanavond zult GIJ stellig weten dat het Jehovah is die U uit
het land Egypte
heeft geleid.g
_
7 En morgenochtend zult GIJ inderdaad Jehovah’s heerlĳkheid
zien,h want hĳ heeft UW murmureringen tegen Jehovah gehoord.
En wat zĳn wĳ, dat GIJ tegen ons
zoudt murmureren?” 8 En Mo_
zes vervolgde: „Het zal zĳn wanneer Jehovah U in de avond vlees
te eten geeft en in de morgen
brood tot verzadiging toe, omdat Jehovah UW murmureringen
waarmee GIJ tegen hem murmureert, heeft gehoord. En wat zĳn
wĳ? UW murmureringen zĳn niet
tegen ons, maar tegen Jehovah.”i
¨
9 Voorts zei Mozes
tot Aaron:
_
_
„Zeg tot de gehele vergadering
¨
van de zonen van Isra
el: ’Na_
dert voor Jehovah, want hĳ heeft
UW murmureringen gehoord.’ ”j
10¨ Toen gebeurde het dat zodra
Aaron
tot de gehele vergadering
_
¨
van de zonen van Isra
el gespro_
ken had, zĳ hun blik naar de
wildernis keerden, en zie! Jehovah’s heerlĳkheid verscheen in
de wolk.k
11 En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 12 „Ik heb
_
de murmureringen
van de zo¨
nen van Isra
el gehoord.l Spreek
_
tot hen en zeg: ’Tussen de twee
avonden zult GIJ vlees eten en
in de morgen zult GIJ met brood
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verzadigd worden; a en GIJ zult
stellig weten dat ik Jehovah, UW
God, ben.’ ”b
13 Bĳgevolg gebeurde het dat
’s avonds de kwartels c kwamen
opzetten en de legerplaats bedekten, en ’s morgens had zich
een dauwlaag rondom de legerplaats gevormd.d 14 Na verloop
van tĳd verdampte de dauwlaag,
en zie, daar lag over de oppervlakte van de wildernis iets fĳns
en schilferachtigs,e fĳn als rĳp f
op de aarde. ¨ 15 Toen nu de zonen van Isra
el het zagen, zeiden
_
zĳ vervolgens tot elkaar: „Wat is
dat?” Want zĳ wisten niet wat
het was. Derhalve zei Mozes
tot
_
hen: „Het is het brood dat Jehovah U tot voedsel gegeven heeft.g
16 Dit is het woord dat Jehovah geboden heeft: ’Raapt ervan
bĳeen, ieder naar gelang van
wat hĳ eet. GIJ dient een gomermaath voor iedere persoon te nemen, naar het getal der zielen
dat een ieder van U in zĳn tent
¨
heeft.’ ” 17 De zonen van Isra
el
_
dan deden dat; en zĳ gingen het
bĳeenrapen, sommigen verzamelden veel en sommigen verzamelden weinig. 18 Gingen zĳ het
nu met de gomer meten, dan had
hĳ die veel had verzameld niet te
veel, en hĳ die weinig had verzameld, had niet te kort.i Zĳ raapten het bĳeen, een ieder naar gelang van wat hĳ at.
19 Toen zei Mozes
tot hen:
_
„Niemand mag er iets van tot de
j
morgen overlaten.” 20 Maar
zĳ luisterden niet naar Mozes.
_
Wanneer sommigen er dan van
overlieten tot de morgen, kwamen er wormen uit en stonk het; k
derhalve werd Mozes
veront_
waardigd op hen.l 21 Zo raapten zĳ het elke morgenm bĳeen,
ieder naar gelang van wat hĳ
at. Als de zon heet werd, smolt
het.
22 Nu gebeurde het op de zesde dag dat zĳ tweemaal zoveel
n twee gobrood bĳeenraapten,
´ ´
mer-maten voor een persoon. Alle
oversten dan van de vergadering
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Sabbatswet. Geklaag wegens water in Horeb

kwamen het Mozes
berichten.
_
23 Daarop zei hĳ tot hen: „Het
is wat Jehovah gesproken heeft.
Morgen zal er een sabbatviering
van een heilige sabbat voor Jehovah zĳn.a Wat GIJ kunt bakken, bakt dat, en wat GIJ kunt koken, kookt dat,b en al wat te
veel is, spaart dat voor U op als
iets wat tot de morgen bewaard
dient te worden.” 24 Zĳ spaarden het dus op tot de morgen,
juist zoals Mozes
geboden had;
_
en het stonk niet en ook kwamen
c
er geen maden in. 25 Toen zei
Mozes:
„Eet het vandaag, want
_
vandaag is een sabbatd voor Jehovah. Vandaag zult GIJ het niet op
het veld vinden. 26 Zes dagen
zult GIJ het bĳeenrapen, maar op
de zevende dag is het sabbat.e
Daarop zal het zich niet vormen.”
27 Nu gebeurde het echter op de
zevende dag dat sommigen van
het volk toch naar buiten gingen
om [het] bĳeen te rapen, maar
zĳ vonden niets.
28 Dientengevolge zei Jehovah
tot Mozes:
„Hoe lang nog moet
_
gĳlieden weigeren mĳn geboden
en mĳn wetten te onderhouden? f
29 Let wel, dat Jehovah U de sabbat heeft gegeven.g Daarom geeft
hĳ U op de zesde dag brood voor
twee dagen. Iedereen blĳve op
zĳn eigen plaats.h Laat niemand
op de zevende dag zĳn verblĳfplaats verlaten.” 30 Toen hield
het volk op de zevende dag de
sabbat.i
¨
31 Het huis van Isra
el gaf het
_
voortaan de naam „manna”. En
het was wit als korianderzaad, en
de smaak ervan was als die van
platte honingkoeken.j 32 Toen
zei Mozes:
„Dit is het woord dat
_
Jehovah geboden heeft: ’Vult
er een gomer-maat mee als iets
wat in al UW geslachten bewaard
dient te worden,k opdat zĳ het
brood kunnen zien dat ik U in de
wildernis te eten heb gegeven,
leidtoen ik U uit het land Egypte
_
de.’ ”l ¨ 33 Derhalve zei Mozes
_
tot Aaron:
„Neem een kruik en
_
doe daar een volle gomer manna
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EXODUS 16:23–17:7

in en zet die voor het aangezicht
van Jehovah als iets wat in al UW
geslachten bewaard dient te worden.”a 34 Juist zoals Jehovah
¨
Mozes
geboden had, zette Aaron
_
_
´ ´
het toen voor de Getuigenis b neer
als iets wat bewaard moest wor¨
den. 35 En de zonen van Isra
el
_
aten het manna veertig jaar,c totdat zĳ in een bewoond land kwamen.d Het manna aten zĳ totdat
zĳ aan
de grens van het land Ka_
¨
naane kwamen. 36 Een gomer
nu is een tiende van een efa-maat.
De gehele vergadering
¨ van
de zonen van Isra
el ver17
_
trok nu uit de wildernis van Sin,
f

etappe na etappe afleggend overeenkomstig het bevel van Jehovah,g en legerde zich vervolgens
h Maar er was geen
te Rafidim.
_
drinkwater voor het volk.
2 Toen maakte het volk ruzie
met Mozes
en zei: i „Geef ons wa_
ter, opdat wĳ kunnen drinken.”
Maar Mozes
zei tot hen: „Waarom
_
maakt GIJ ruzie met mĳ? Waarom blĳft GIJ Jehovah op de proef
stellen?”j 3 En het volk dorstte daar voortdurend naar water,
en het volk bleef tegen Mozes
_
murmureren en zeggen: „Waarom hebt gĳ ons uit Egypte
doen
_
optrekken, om ons en onze zonen en ons vee door dorst ter
dood te brengen?”k 4 Ten slotte riep Mozes
luid tot Jehovah
_
en zei: „Wat zal ik met dit volk
doen? Nog even en zĳ zullen mĳ
stenigen!”l
5 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Treed voor het volk uitm en
neem enigen ¨ van de oudere mannen van Isra
el met u, alsmede uw
_
staf, waarmee gĳ de rivier de Nĳl
hebt geslagen.n Neem die in uw
hand en gĳ moet verder lopen.
6 Zie! Ik´ ´ sta daar op de rots in
Horeb
voor u. En gĳ moet op de
_
rots slaan, en er moet water uit
komen, en het volk moet het
drinken.”o Vervolgens deed Mo_
zes dit voor de ogen van
de oude¨
re mannen van Isra
el. 7 Daar_
om gaf hĳ die plaats de naam

EXODUS 17:8–18:12

Amalek valt aan. Jethro bĳ Mozes

a
b
Massa
en Meriba,
wegens het
_
_
¨
geruzie van de zonen van Isra
el
_
en omdat zĳ Jehovah op de proef
hadden gesteld,c door te zeggen:
„Is Jehovah in ons midden of
niet?”d
e
8 Nu kwamen de Amalekieten
¨
en streden tegen Isra
el te Rafi_
_
f
dim. 9 Toen zei Mozes
tot Jo_
_
zua: g „Kies ons mannen uit en
trek uit,h strĳd tegen de Amalekieten. Morgen stel ik mĳ op
de top van de heuvel, met de
staf van de [ware] God in mĳn
hand.”i 10 Daarop deed Jozua
_
juist zoals Mozes
hem had ge_
zegd,j ten einde tegen de Amalekieten
te strĳden; en Mozes,
_
¨
Aaron
en Hur k beklommen de
_
top van de heuvel.
11 En het geschiedde dat zodra M
zĳn hand ophief, de
_
¨ ozes
Israelieten superieur bleken te
l
zĳn; maar zodra hĳ zĳn hand
liet zakken, bleken de Amalekieten superieur te zĳn. 12 Toen
de handen van Mozes
zwaar wa_
ren, namen zĳ vervolgens een
steen en legden die onder hem,
¨
en hĳ ging erop zitten; en Aaron
_
en Hur ondersteunden zĳn handen, de een aan deze zĳde en de
ander aan gene zĳde, zodat zĳn
handen onbeweeglĳk bleven totdat de zon onderging. 13 Derhalve overwon Jozua
Amalek
en
_
_
zĳn volk met de scherpte van
m
het zwaard.
14 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Schrĳf dit ter gedachtenis in
het boekn en leg het in de oren
van Jozua:
’Ik zal de herinne_
ring aan Amalek
volledig uit_
wissen van onder de hemel.’ ”o
15 Voorts bouwde Mozes
een al_
taar en gaf het de naam Jehovah_
N _issi, 16 en zei: „Omdat er een
p
hand tegen de troon van Jahq
is, zal Jehovah van geslacht tot
geslacht oorlog met Amalek
heb_
ben.”r

Nu kreeg Jethro,
de pries_
ter van M _idian, Mozes’
_
18
schoonvader, te horen wat God
s

allemaal voor
Mozes
en voor zĳn
_
¨
volk Isra
el had gedaan, hoe Jeho_
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¨
vah Isra
el uit Egypte
had geleid.a
_
_
2 Daarom nam Jethro,
Mozes’
_
_
schoonvader, Zipp ora,
Mozes’
_
_
vrouw, nadat zĳ was weggezonden, 3 en haar twee zonen,b
c
van wie de een de naam Gersom
_
droeg, „omdat”, zo zei hĳ, „ik een
inwonende vreemdeling ben geworden in een vreemd land”;
4 en de naam van de ander was
¨
d „omdat”, om zĳn woorEliezer,
_
den aan te halen, „de God van
mĳn vader mĳn helper is, daar
hĳ mĳ van Farao’s zwaard heeft
bevrĳd”.e
5 Jethro
dan, Mozes’
schoonva_
_
der, en zĳn zonen en zĳn vrouw
kwamen tot Mozes
in de wilder_
nis waar hĳ gelegerd was, bĳ de
berg van de [ware] God.f 6 Toen
stuurde hĳ bericht aan Mozes:
_
g ben
„Ik, uw schoonvader, Jethro,
_
tot u gekomen, en ook uw vrouw
en haar twee zonen met haar.”
7 Daarop ging Mozes
zĳn schoon_
vader tegemoet en wierp zich
neer en kuste hem; h voorts vroegen zĳ naar elkaars welstand.
Daarna gingen zĳ de tent binnen.
8 Mozes
verhaalde zĳn schoon_
vader nu alles wat Jehovah van¨
wege Isra
el met Farao en Egypte
_
_
had gedaan,i en alle moeilĳkheden
die zĳ onderweg hadden ondervonden,j en toch was Jehovah
hen aan het bevrĳden.k 9 Toen
was Jethro
verheugd over al het
_
¨
goede dat Jehovah voor Isra
el
_
had gedaan, doordat hĳ hen uit
de hand van Egypte
had bevrĳd.l
_
10 Dientengevolge zei Jethro:
_
„Gezegend zĳ Jehovah, die U uit
de hand van Egypte
en uit de hand
_
van Farao heeft bevrĳd, en die
het volk van onder de hand van
Egypte
heeft bevrĳd.m 11 Nu
_
weet ik inderdaad dat Jehovah
groter is dan alle [andere] goden,n wegens deze zaak waarin zĳ overmoedig tegen hen gehandeld hebben.” 12 Toen nam
Jethro,
Mozes’
schoonvader, een
_
_
brandoffer en slachtoffers voor
¨
God; o en Aaron
en alle oudere
_
¨
mannen van Isra
el kwamen om
_
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Jethro adviseert rechters aan te stellen

met Mozes’
schoonvader brood te
_
eten voor het aangezicht van de
a
[ware] God.
13 Nu gebeurde het de volgende dag dat Mozes
zich als ge_
woonlĳk neerzette om als rechter voor het volk op te treden,b
en van de morgen
´ ´ tot de avond
bleef het volk voor Mozes
staan.
_
14 Mozes’
schoonvader dan zag
_
wat hĳ allemaal voor het volk
deed. Daarom zei hĳ: „Wat is dit
voor zaak die gĳ voor het volk
doet? Waarom zit gĳ al maar alleen en blĳft het gehele volk zich
´ ´
van de morgen tot de avond voor
u stellen?” 15 Toen zei Mozes
_
tot zĳn schoonvader: „Omdat het
volk naar mĳ toe blĳft komen
om God te raadplegen.c 16 Ingeval er zich onder hen een zaak
voordoet,d moet die bĳ mĳ komen
en ik moet rechtspreken tussen
de ene partĳ en de andere, en
ik moet de beslissingen van de
[ware] God en zĳn wetten bekendmaken.”e
17 Hierop zei Mozes’
schoonva_
der tot hem: „Het is niet goed
zoals gĳ doet. 18 Gĳ zult beslist uitgeput raken, zowel gĳ als
dit volk dat met u is, want deze
zaak is een te grote last voor u.f
Gĳ kunt het niet alleen doen.g
19 Luister nu naar mĳn stem.h
Ik zal u raad geven, en God zal
´´
met u blĳken te zĳn.i Treed gıj
als vertegenwoordiger van het
volk op bĳ de [ware] God,j en
´´
gıj moet de zaken voor de [ware]
God brengen.k 20 En gĳ moet
hen ter waarschuwing inlichten
omtrent de voorschriften en de
wetten,l en gĳ moet hun de weg
bekendmaken die zĳ dienen te
bewandelen en het werk dat zĳ
dienen te doen.m 21 Maar gĳzelf dient uit heel het volk bekwame mannenn te kiezen, die
God vrezen,o betrouwbare mannen,p die onrechtvaardige winst
haten; q en gĳ moet die over hen
aanstellen als oversten over duizend,r oversten over honderd,
oversten over vĳftig en oversten
over tien.s 22 En zĳ moeten
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EXODUS 18:13–19:5

bĳ elke geschikte gelegenheid
rechtspreken over het volk; en
het moet geschieden dat zĳ elke
grote zaak voor u zullen brengen,a maar elke kleine zaak zullen zĳ zelf als rechters behandelen. Maak het zo lichter voor
uzelf, en zĳ moeten de last met
b
u dragen.
23 Indien gĳ deze
´
zaak zo doet, en God [het] u geboden heeft, dan zult gĳ het stellig kunnen volhouden en zal bovendien al dit volk in vrede naar
zĳn eigen plaats gaan.”c
24 Mozes
luisterde onmiddel_
lĳk naar de stem van zĳn schoonvader en deed alles wat hĳ had
gezegd.d 25 En Mozes
ging er_ ¨
toe over uit heel Isra
el bekwame
_
mannen te kiezen en hun posities als hoofden over het volk te
geven,e als oversten van duizend,
oversten van honderd, oversten
van vĳftig en oversten van tien.
26 En zĳ spraken bĳ elke geschikte gelegenheid recht over het
volk. Een moeilĳke zaak brachf maar
ten zĳ telkens voor Mozes,
_
elke kleine zaak behandelden zĳ
dan zelf als rechters. 27 Daarna
deed Mozes
zĳn schoonvader uit_
geleide,g en deze ging heen naar
zĳn land.
In de derde maand
¨ nadat
de zonen van Isra
el uit het
_
19
land Egypte waren getrokken,
h
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_
op dezelfde dag, kwamen
zĳ in de
¨
wildernis van S _inaı.i 2 Zĳ dan
j en kwabraken op uit Rafidim
_
¨
men in de wildernis van S _inaı en
k en
legerden
zich
in
de
wildernis;
¨
Isra
el legerde zich daar voorts te_
genover de berg.l
3 En Mozes
klom op tot de
_
[ware] God, en toen riep Jehovah
tot hem van de berg m en zei: „Dit
dient gĳ tot het huis van Jakob
_
te zeggen
en aan de zonen van Is_
¨
rael mee te delen: 4 ’GIJ hebt
zelf gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb,n om U op arendsvleugels te kunnen dragen en tot
mĳ te brengen.o 5 Nu dan, indien GIJ mĳn stem strikt zult gehoorzamenp en mĳn verbond inderdaad zult onderhouden,q dan

EXODUS 19:6-25

¨
Koninkrĳk van priesters. Bĳ de Sinaı

zult GIJ stellig uit alle [andere]
volken mĳn speciale bezit worbeden,a want de gehele aarde
´ ´
hoort mĳ toe.b 6 En GIJ zult mĳ
een koninkrĳk van priesters en
een heilige natie worden.’c Dit
zĳn de woorden die gĳ tot de zo¨
nen van Isra
el dient te zeggen.”
_
7 Mozes
kwam derhalve en
_
riep de oudere mannend van het
volk en legde hun al deze woorden voor die Jehovah hem geboden had.e 8 Daarna antwoordde het gehele volk eenstemmig
en zei: „Alles wat Jehovah gesproken heeft, zĳn wĳ bereid te
bracht de woorden
doen.”f Mozes
_
van het volk onmiddellĳk aan Jeg
hovah over.
9 Hierop zei Jehovah tot Mozes:
„Zie! Ik kom tot u
_
in een donkere wolk,h opdat het
volk kan horen wanneer ik met u
spreek,i en zĳ ook tot onbepaalde
tĳd geloof in u mogen stellen.”j
Toen berichtte Mozes
de woorden
_
van het volk aan Jehovah.
10 Vervolgens zei Jehovah tot
Mozes:
„Ga naar het volk, en gĳ
_
moet hen vandaag en morgen
heiligen, en zĳ moeten hun mantels wassen.k 11 En tegen de
derde dag moeten zĳ gereed blĳken te zĳn, want op de derde dag
zal Jehovah voor de ogen van
het gehele volk op de berg S _i¨
naı neerdalen.l 12 En gĳ moet
rondom een grens trekken voor
het volk en zeggen: ’Wacht U
ervoor de berg te beklimmen, en
raakt zĳn rand niet aan. Ieder
die de berg aanraakt, zal beslist ter dood worden gebracht.m
13 Geen hand dient hem aan te
raken, want hĳ zal beslist gestenigd of [met pĳlen] doorschoten
worden. Hetzĳ dier, hetzĳ mens,
hĳ zal niet leven.’n Wanneer op
de ramshoorn wordt geblazen,o
mogen zĳzelf op de berg toetreden.”
14 Toen daalde Mozes
van de
_
berg af naar het volk, en hĳ ging
ertoe over het volk te heiligen;
en zĳ gingen hun mantels wassen.p 15 Bĳgevolg zei hĳ tot
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het volk: „Maakt U gedurende de
drie dagen gereed.a GIJ mannen,
nadert niet tot een vrouw.”b
16 Nu geschiedde het op de derde dag, toen het morgen werd, dat
er voorts donderslagen en bliksemstralen kwamen,c en [er was]
een zware wolkd op de berg en een
zeer sterk hoorngeschal,e zodat
al het volk dat in de legerplaats
was, ging beven.f 17 Mozes
leid_
de nu het volk de legerplaats uit,
de [ware] God tegemoet, en zĳ
stelden zich vervolgens aan de
voet van de berg op.g 18 En de
¨
berg S _inaı stond geheel in rook,h
wegens het feit dat Jehovah in
vuur daarop neerdaalde; i en de
rook ervan bleef opstĳgen als de
rook van een kalkoven,j en de gehele berg beefde zeer.k 19 Toen
het hoorngeschal al sterker en
sterker werd, ging Mozes
spreken,
_
waarop de [ware] God hem antl
woordde met een stem.
20 Jehovah daalde dus neer op
¨
de berg S _inaı, op de top van de
berg. Toen riep Jehovah Mozes
_
naar de top van de berg, en Mozes
_
klom vervolgens naar boven.m
21 Jehovah zei nu tot Mozes:
„Ga
_
naar beneden, waarschuw het
volk dat zĳ niet trachten door
te breken tot Jehovah om eens
te kĳken en velen van hen zouden moeten vallen.n 22 En laten ook de priesters, die geregeld tot Jehovah naderen, zich
heiligen,o opdat Jehovah niet tegen hen losbarst.”p 23 Hierop
zei Mozes
tot Jehovah: „Het volk
_
¨
kan de berg S _inaı niet beklimmen, want gĳzelf hebt ons reeds
gewaarschuwd, door te zeggen:
’Trek een grens om de berg en
heilig hem.’ ”q 24 Jehovah zei
echter tot hem: „Ga, daal af, en
gĳ¨ moet naar boven komen, gĳ en
Aaron
met u; maar laten de pries_
ters en het volk niet doorbreken om tot Jehovah op te klimmen, opdat hĳ niet tegen hen
losbarst.”r 25 Bĳgevolg daalde
Mozes
af naar het volk en zei
_
het hun.s
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De Tien Geboden

Voorts sprak God al deze
woorden en zei: a
2 „Ik ben Jehovah, uw God,b
die u uit het land Egypte
heb ge_
leid, uit het slavenhuis.c 3 Gĳ
moogt geen andere godend tegen
mĳn persoon in hebben.
4 Gĳ moogt u geen gesneden
beeld maken, noch enige gedaante gelĳkend op iets wat in de
hemel boven of wat op de aarde
beneden of wat in de wateren onder de aarde is.e 5 Gĳ moogt u
voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen,f
want ik, Jehovah, uw God, ben
een God die exclusieve toewĳding eist,g die straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het derde geslacht en
over het vierde geslacht, wanneer
het hen betreft die mĳ haten,h
6 maar die liefderĳke goedheid
betracht jegens het duizendste
geslacht wanneer het hen betreft
die mĳ liefhebben en mĳn geboden onderhouden.i
7 Gĳ moogt de naam van Jehovah, uw God, niet op onwaardige wĳze opnemen,j want Jehovah
zal niet ongestraft laten wie zĳn
naam op onwaardige wĳze opneemt.k
8 Ter gedenking van de sabbatdag, om die heilig te houden,l
9 dient gĳ zes dagen dienst te
verrichten en moet gĳ [daarop]
al uw werk doen.m 10 Maar de
zevende dag is een sabbat voor
Jehovah, uw God.n Gĳ moogt generlei werk doen, gĳ, noch uw
zoon, noch uw dochter, [noch]
uw slaaf, noch uw slavin, noch
uw huisdier, noch uw inwonende
vreemdeling die binnen uw poorten is.o 11 Want in zes dagen
heeft Jehovah de hemel en de
aarde, de zee en alles wat daarin is, gemaakt,p en vervolgens
rustte hĳ op de zevende dag.q
Daarom zegende Jehovah de sabbatdag en heiligde hĳ hem vervolgens.r
12 Eer uw vader en uw moeder,s opdat uw dagen lang mogen

20
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EXODUS 20:1-24
blĳken te zĳn op de grond die
Jehovah, uw God, u geeft.a
13 Gĳ moogt niet moorden.b
14 Gĳ moogt geen overspel
plegen.c
15 Gĳ moogt niet stelen.d
16 Gĳ moogt als getuige geen
valse verklaring tegen uw naaste
afleggen.e
17 Gĳ moogt het huis van uw
naaste niet begeren. Gĳ moogt
de vrouw van uw naaste niet begeren,f noch zĳn slaaf, noch zĳn
slavin, noch zĳn stier, noch zĳn
ezel, noch iets wat uw naaste toebehoort.”g
18 Het gehele volk nu zag de
donderslagen en de bliksemflitsen en het hoorngeschal en de
rokende berg. Op het zien ervan
sidderde het volk en bleef op een
afstand staan.h 19 Toen zeiden
zĳ tot Mozes:
„Spreekt gĳ met
_
ons, en laten wĳ luisteren; maar
laat God niet met ons spreken,
opdat wĳ niet sterven.”i 20 Mo_
zes dan zei tot het volk: „Weest
niet bevreesd, want om U op de
proef te stellen, is de [ware] God
gekomen,j en opdat de vrees voor
hem voor UW aangezicht moge
blĳven, dat GIJ niet zondigt.”k
21 En het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes
trad na_
der tot het donkere wolkgevaarte, waar de [ware] God was.l
22 En Jehovah zei verder tot
m „Dit dient gĳ tot de zoMozes:
_
¨
nen van Isra
el te zeggen: ’GIJ
_
hebt zelf gezien dat ik uit de
hemel met U gesproken heb.n
23 GIJ moogt naast mĳ geen goden van zilver maken, en GIJ
moogt U geen goden van goud
maken.o 24 Een altaar van aarde p dient gĳ voor mĳ te maken,
en gĳ moet daarop uw brandoffers en uw gemeenschapsoffers, uw kleinvee en uw rundvee offeren.q Op elke plaats waar
e Le 19:16; De 5:20; De 19:16; Ps 15:3; f Mt 5:28;
g Joz 7:21; Mi 2:2; Lu 12:15; Ro 7:7; h Ex 19:16;
Heb 12:18; i De 18:16; Han 7:38; Ga 3:19; j Ge
22:1; De 8:2; k Joz 24:14; Job 28:28; Sp 1:7; Jes
8:13; l De 5:5; Ps 97:2; m Ex 33:1; Nu 12:8; n De
4:36; Ne 9:13; o Ex 32:4; Da 5:4; Han 17:29;
p 2Kon 5:17; q Le 6:9; Job 1:5.

EXODUS 20:25–21:21

Beslissingen inzake slavernĳ, mishandeling

ik mĳn naam zal doen gedenken,
zal ik tot u komen en u stellig zegenen.a 25 En indien gĳ een altaar van stenen voor mĳ maakt,
moogt gĳ die niet als gehouwen
stenen bouwen. Ingeval gĳ toch
uw beitel erover zwaait, dan zult
gĳ het ontwĳden.b 26 En gĳ
moogt niet langs treden naar
mĳn altaar opklimmen, opdat uw
schaamdelen daarop niet ontbloot worden.’
En dit zĳn de rechterlĳke beslissingen die gĳ hun
21
dient voor te houden:
c

2 Ingeval gĳ een Hebreeuwse
slaaf koopt,d zal hĳ zes jaar een
slaaf zĳn, maar in het zevende zal
hĳ zonder vergoeding als vrĳgelatene weggaan.e 3 Indien hĳ
alleen binnenkomt, zal hĳ ook alleen weggaan. Is hĳ de eigenaar
van een vrouw, dan moet zĳn
vrouw met hem weggaan. 4 Indien zĳn meester hem een vrouw
geeft en zĳ hem werkelĳk zonen of dochters baart, zullen de
vrouw en haar kinderen van haar
meester worden,f en hĳ zal alleen
weggaan.g 5 Maar zo de slaaf
nadrukkelĳk zegt: ’Ik heb mĳn
meester, mĳn vrouw en mĳn zonen werkelĳk lief; ik wil niet als
vrĳgelatene weggaan’,h 6 dan
moet zĳn meester hem tot de
[ware] God doen naderen en hem
tot aan de deur of de deurpost
brengen; en zĳn meester moet
zĳn oor met een priem doorboren,
en hĳ moet tot onbepaalde tĳd
zĳn slaaf zĳn.i
7 En ingeval een man zĳn
dochter als slavin verkoopt,j zal
zĳ niet weggaan zoals de mannelĳke slaven weggaan. 8 Indien
zĳ in de ogen van haar meester niet welgevallig is, zodat hĳ
haar niet tot bĳvrouwk bestemt
maar haar laat loskopen, zal hĳ
niet het recht hebben haar aan
een buitenlands volk te verkopen, aangezien hĳ verraderlĳk
jegens haar handelt. 9 En indien hĳ haar voor zĳn zoon bestemt, dient hĳ haar overeenkomstig het aan dochters toekomende
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recht te behandelen.a 10 Indien
hĳ zich nog een andere vrouw
neemt, dienen haar voedsel, haar
kleding b en wat haar in het huwelĳk toekomtc niet verminderd
te worden. 11 Indien hĳ haar
deze drie dingen niet zal geven,
dan moet zĳ om niet, zonder geld,
weggaan.
12 Wie een man zo slaat dat
hĳ werkelĳk sterft, dient zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden.d 13 Maar ligt iemand
niet op de loer en de [ware] God
laat het door zĳn hand geschieden,e dan moet ik voor u een
plaats bepalen waarheen hĳ kan
vluchten.f 14 En ingeval een
man zo verhit wordt jegens zĳn
naaste dat hĳ hem met sluwheid
doodt,g dient gĳ hem zelfs van
mĳn altaar weg te halen, opdat
hĳ sterft.h 15 En wie zĳn vader
en zĳn moeder slaat, dient zonder mankeren ter dood gebracht
te worden.i
16 En wie een mens ontvoertj
en hem werkelĳk verkooptk of in
wiens hand hĳ is aangetroffen,
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.l
17 En wie kwaad afsmeekt
over zĳn vader en zĳn moeder,
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.m
18 En ingeval mannen ruzie
krĳgen en de een zĳn naaste
werkelĳk met een steen of een
hak slaat en hĳ niet sterft maar
het bed moet houden, 19 dan
moet, indien hĳ opstaat en werkelĳk buitenshuis rondloopt op
iets wat hĳ als steun heeft, degene die hem heeft geslagen, vrĳ
van straf zĳn; hĳ zal alleen diens
verzuimde werktĳd vergoeden,
totdat hĳ hem volledig heeft laten genezen.
20 En ingeval een man zĳn
slaaf of zĳn slavin met een stok
slaatn en hĳ of zĳ werkelĳk onder
zĳn hand sterft, dient deze zonder mankeren gewroken te worden.o 21 Maar indien hĳ nog
een dag of twee dagen in leven
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Oog voor oog. Schadevergoeding bĳ diefstal

blĳft, dient hĳ niet gewroken te
worden, want hĳ is zĳn geld.
22 En ingeval mannen met elkaar vechten en zĳ werkelĳk
een zwangere vrouw letsel toebrengen en haar kinderena inderdaad te voorschĳn komen maar
er geen noodlottig ongeval geschiedt, dient er zonder mankeren schadevergoeding van hem
¨
te worden geeist, naar hetgeen
de eigenaar van de vrouw hem
mocht opleggen; en hĳ moet die
door tussenkomst van de rechters b geven. 23 Maar geschiedt
er een noodlottig ongeval, dan
moet gĳ geven ziel voor ziel,c
24 oog voor oog, tand voor tand,
hand voor hand, voet voor voet,d
25 brandplek voor brandplek,
wond voor wond, slag voor slag.e
26 En ingeval een man het oog
van zĳn slaaf of het oog van zĳn
slavin treft en hĳ het werkelĳk
vernielt, dient hĳ hem als vergoeding voor zĳn oog als vrĳgelatene heen te zenden.f 27 En indien het de tand van zĳn slaaf of
de tand van zĳn slavin is die hĳ
uitslaat, dient hĳ hem als vergoeding voor zĳn tand als vrĳgelatene heen te zenden.
28 En ingeval een stier een
man of een vrouw stoot en hĳ
of zĳ werkelĳk sterft, dient de
stier zonder mankeren gestenigd
te worden,g maar zĳn vlees dient
niet gegeten te worden; en de
eigenaar van de stier is vrĳ van
straf. 29 Maar indien een stier
reeds vroeger de gewoonte had
stotig te zĳn en zĳn eigenaar gewaarschuwd was maar hĳ hem
niet onder bewaking placht te
houden, en hĳ werkelĳk een man
of een vrouw heeft gedood, dient
de stier gestenigd te worden en
ook zĳn eigenaar dient ter dood
gebracht te worden. 30 Wordt
hem een losprĳs opgelegd, dan
moet hĳ de loskoopprĳs voor
zĳn ziel geven naar alles wat
hem mocht worden opgelegd.h
31 Of hĳ nu een zoon stootte
of een dochter stootte, er dient
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EXODUS 21:22–22:4

overeenkomstig deze rechterlĳke
beslissing met hem gehandeld
te worden.a 32 Indien het een
slaaf of een slavin was die door
de stier werd gestoten, zal hĳ
de prĳs van dertig sikkelenb aan
zĳn of haar meester geven, en de
stier zal gestenigd worden.
33 En ingeval een man een put
openmaakt, of ingeval een man
een put delft en die niet afdekt,
en er werkelĳk een stier of een
ezel in valt,c 34 dient de eigenaar van de put vergoeding te
geven.d De prĳs dient hĳ aan de
eigenaar ervan terug te geven,
en het dode dier zal zĳn eigendom worden. 35 En ingeval de
stier van een man de stier van
een ander letsel toebrengt en die
werkelĳk sterft, dan moeten zĳ
de levende stier verkopen en de
prĳs die ervoor wordt betaald,
verdelen; en ook het dode dier
dienen zĳ te verdelen.e 36 Of
indien het bekend was dat een
stier reeds vroeger de gewoonte
had stotig te zĳn maar zĳn eigenaar hem niet onder bewaking
placht te houden,f dient hĳ zonder mankeren stier met stier te
vergoeden,g en het dode [dier]
zal zĳn eigendom worden.
Ingeval een man een stier
of een schaap steelt en hĳ
22
die werkelĳk slacht of verkoopt,
dient hĳ vĳf stuks rundvee te
vergoeden voor de stier en vier
stuks kleinvee voor het schaap.h
2 (Indien een dief i bĳ het inbreken wordt betraptj en hĳ werkelĳk wordt geslagen en sterft,
is er geen bloedschuld wegens
hem.k 3 Indien de zon reeds op
hem heeft geschenen, is er bloedschuld wegens hem.)
Hĳ dient zonder mankeren vergoeding te geven. Heeft hĳ niets,
dan moet hĳ verkocht worden om
het door hem gestolene [te vergoeden].l 4 Indien het gestolene
onmiskenbaar nog levend in zĳn
hand wordt aangetroffen, hetzĳ
stier of ezel of schaap, dient hĳ
het dubbele te vergoeden.

EXODUS 22:5-24

Andere verliezen. Verleiding. Toverĳ. Bestialiteit

5 Indien een man een veld of
een wĳngaard laat afweiden en
hĳ werkelĳk zĳn lastdieren uitzendt en veroorzaakt dat een ander veld wordt verteerd, dient
hĳ het beste van zĳn eigen veld
of het beste van zĳn eigen wĳngaard als vergoeding te geven.a
6 Ingeval een vuur uitslaat en
het werkelĳk doorns aantast, en
schoven of het staande koren of
een veld worden verteerd,b dient
degene die het vuur heeft aangestoken, zonder mankeren [het
verbrande] te vergoeden.
7 Ingeval een man zĳn naaste
geld of voorwerpen in bewaring geeft,c en het wordt uit het
huis van die man gestolen, dient
de dief, indien hĳ wordt gevonden, het dubbele te vergoeden.d
8 Wordt de dief niet gevonden,
dan moet men de eigenaar van
het huis tot de [ware] God doen
naderene om te zien of hĳ niet
zĳn hand op de goederen van zĳn
naaste heeft gelegd. 9 Bĳ elke
zaak van overtreding,f betreffende een stier, een ezel, een schaap,
een kledingstuk, wat maar ook
verloren is waarvan hĳ mocht
zeggen: ’Dat is het!’, dient de
zaak van hen beiden voor de
[ware] God te komen.g Degene
die door God schuldig verklaard
zal worden, dient aan zĳn naaste
het dubbele te vergoeden.h
10 Ingeval een man een ezel
of stier of schaap of wat voor
huisdier ook, aan de hoede van
zĳn naaste toevertrouwt, en het
[beest] werkelĳk sterft of verminkt raakt, of wordt weggevoerd terwĳl niemand het ziet,
11 dient er een eedi bĳ Jehovah
tussen hen beiden plaats te hebben dat hĳ zĳn hand niet op de
goederen van zĳn naaste heeft
gelegd; j en de eigenaar ervan
moet die aannemen, en de ander behoeft geen vergoeding te
geven. 12 Maar indien ze inderdaad van hem gestolen zĳn,
dient hĳ aan de eigenaar ervan
vergoeding te geven.k 13 In-
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dien het inderdaad door een wild
dier is verscheurd,a dient hĳ het
als bewĳs te brengen.b Voor iets
wat door een wild dier is verscheurd, behoeft hĳ geen vergoeding te geven.
14 Maar ingeval iemand iets
van zĳn naaste vraagtc en het
werkelĳk verminkt raakt of sterft
terwĳl de eigenaar ervan er niet
bĳ is, dient hĳ zonder mankeren
vergoeding te geven.d 15 Indien de eigenaar ervan erbĳ is,
behoeft hĳ geen vergoeding te
geven. Indien het gehuurd is,
moet het in de huurprĳs inbegrepen zĳn.
16 Ingeval nu een man een
maagd verleidt die niet verloofd
is, en hĳ werkelĳk bĳ haar ligt,e
dient hĳ haar zonder mankeren
voor de koopprĳs tot vrouw te
nemen.f 17 Indien haar vader
vastbesloten weigert haar aan
hem te geven, dient hĳ zoveel
geld te betalen als de koopsom
voor maagden bedraagt.g
18 Een tovenares moogt gĳ niet
in leven laten.h
19 Iedereen die bĳ een dier ligt,
dient beslist ter dood gebracht te
worden.i
20 Wie aan andere goden slachtoffers brengt dan aan Jehovah alleen, dient aan de vernietiging te
worden prĳsgegeven.j
21 En gĳ moogt een inwonende vreemdeling niet slecht
behandelen, noch hem verdrukken,k want gĳlieden werdt inwonende vreemdelingen in het land
l
Egypte.
_
22 Geen enkele weduwe of vaderloze jongen moogt gĳlieden
kwellen.m 23 Kwelt gĳ hem
toch, dan zal ik, indien hĳ op
enige wĳze luid tot mĳ roept,
zĳn luide geroep zeker horen; n
24 en mĳn toorn zal inderdaad
ontbranden,o en ik zal U stellig
doden met het zwaard, en UW
vrouwen moeten weduwen worden en UW zonen vaderloze jongens.p
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Omkoperĳ. Drie jaarlĳkse feesten

25 Indien gĳ geld leent aan
mĳn volk, aan de ellendige in uw
nabĳheid,a moogt gĳ niet als een
woekeraar worden jegens hem.
GIJ moogt hem geen rente opleggen.b
26 Indien gĳ soms het kleed
van uw naaste tot pand neemt,c
dient gĳ het hem bĳ het ondergaan van de zon terug te geven.
27 Want het is zĳn enige bedekking.d Het is zĳn mantel voor zĳn
huid. Waarin zal hĳ zich neerleggen? En het zal vast en zeker
geschieden dat hĳ luid tot mĳ zal
roepen, en ik zal stellig horen,
want ik ben goedgunstig.e
28 Gĳ moogt God geen kwaad
toewensen,f noch een overste onder uw volk vervloeken.g
29 Uw volle opbrengst en de
overvloed van uw perskuip moogt
gĳ niet aarzelend geven. h De
eerstgeborene van uw zonen dient
gĳ mĳ te geven.i 30 Aldus dient
gĳ met uw stier en uw schaap te
doen: j Zeven dagen zal het [jong]
bĳ zĳn moeder blĳven.k Op de
achtste dag dient gĳ het mĳ te
geven.
31 En GIJ dient U heilige mannen voor mĳ te betonen; l en
vlees op het veld dat iets is wat
door een wild dier verscheurd is,
moogt GIJ niet eten.m GIJ dient
het voor de honden te werpen.n
Gĳ moogt geen onwaar bericht verbreiden. Verleen
23
de goddeloze geen medewerking
o

door een getuige te worden die
geweld beraamt.p 2 Gĳ moogt
de grote massa niet volgen met
kwade oogmerken; q en gĳ moogt
in een geschil niet een zodanig
getuigenis afleggen dat gĳ afwĳkt met de grote massa om het
recht te buigen.r 3 Wat de geringe betreft, gĳ moogt in een geschil hem aangaande geen blĳk
geven van begunstiging.s
4 Ingeval gĳ de stier van uw
vĳand of zĳn ezel verdwaald aantreft, dient gĳ die zonder mankeren naar hem terug te brengen.t
5 Ingeval gĳ de ezel van iemand
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EXODUS 22:25–23:15

die u haat, onder zĳn vracht
ziet liggen, dan moet gĳ u ervan weerhouden hem aan zĳn lot
over te laten. Samen met hem
dient gĳ [het dier] zonder mankeren los te maken.a
6 Gĳ dient de rechterlĳke beslissing van de arme onder u in
zĳn geschil niet te verdraaien.b
7 Gĳ dient u ver te houden van
een leugenwoord.c En dood de
onschuldige en de rechtvaardige
niet, want ik zal de goddeloze
niet rechtvaardig verklaren.d
8 Gĳ dient geen steekpenningen aan te nemen, want steekpenningen verblinden scherpzienden en kunnen de woorden
van rechtvaardigen verdraaien.e
9 En gĳ moogt een inwonende vreemdeling niet verdrukken,f daar GIJZELF de ziel van
de inwonende vreemdeling hebt
gekend, want GIJ werdt inwonende vreemdelingen in het land
g
Egypte.
_
10 En gedurende zes jaar dient
gĳ uw land te bezaaien en gĳ
moet de opbrengst ervan inzamelen.h 11 Maar het zevende jaar
dient gĳ het onbebouwd te laten
en gĳ moet het braak laten liggen,i en de armen van uw volk
moeten ervan eten; en wat zĳ
overlaten, dient het wild gedierte van het veld te eten.j Aldus
dient gĳ te doen met uw wĳngaard en uw olĳfbosje.
12 Zes dagen dient gĳ uw werk
te doen; k maar op de zevende dag
dient gĳ u ervan te onthouden,
opdat uw stier en uw ezel rust
kunnen hebben en de zoon van uw
slavin en de inwonende vreemdeling zich kunnen verkwikken.l
13 En GIJ dient U te hoeden
met betrekking tot alles wat ik
U heb gezegd; m en GIJ moogt de
naam van andere goden niet vermelden. Die dient niet uit uw
mond te worden gehoord.n
14 Driemaal in het jaar dient gĳ
mĳ een feest te vieren.o 15 Gĳ
k Ex 20:9; Lu 13:14; l De 5:14; m De 4:9; 1Ti 4:16;
Heb 12:15; n De 12:3; Joz 23:7; Ho 2:17; o De
16:16.

EXODUS 23:16–24:1
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Door engel geleid. Als natie afgezonderd

zult het feest der ongezuurde broden houden.a Zeven dagen zult
gĳ ongezuurde brodenb eten, juist
zoals ik u geboden heb, op de bec
stemde tĳd in de maand Abib,
_
want daarin zĳt gĳ uit Egypte
_
getrokken. En men mag niet met
lege handen voor mĳ verschĳnen.d 16 Verder het oogstfeest
van de eerste rĳpe vruchtene van
uw arbeid, van wat gĳ op het veld
zaait; f en het feest der inzameling
bĳ de afloop van het jaar, wanneer
gĳ uw arbeid van het veld inzamelt.g 17 Bĳ drie gelegenheden
in het jaar zal al wat mannelĳk
onder u is, voor het aangezicht
van de [ware] Heer, Jehovah, verschĳnen.h
18 Gĳ moogt het bloed van mĳn
slachtoffer niet samen met iets
gezuurds offeren. En het vet van
mĳn feest dient niet de nacht
over te blĳven tot de morgen.i
19 Het beste van de eerste rĳpe
vruchten van uw bodem dient gĳ
naar het huis van Jehovah, uw
God, te brengen.j
Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.k
20 Zie, ik zend een engell voor
u uit om u onderweg te behoeden
en u naar de plaats te brengen
die ik heb bereid.m 21 Neem u
wegens hem in acht en gehoorzaam zĳn stem. Gedraag u niet
weerspannig tegen hem, want hĳ
zal UW overtreding niet vergeven; n omdat mĳn naam in hem
is. 22 Maar indien gĳ zĳn stem
strikt gehoorzaamt en werkelĳk
alles doet wat ik zal spreken,o
dan zal ik stellig vĳandig tegenover uw vĳanden zĳn en benauwen die u benauwen.p 23 Want
mĳn engel zal voor u uit gaan
en u inderdaad brengen naar de
Amorieten en de Hethieten¨ en
de Ferezieten en de Kanaanieten, de Hevieten en de Jebusieten, en ik zal hen stellig verdelgen.q 24 Gĳ moogt u voor hun
goden niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen,
en gĳ moogt niets maken gelĳk
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hun werken,a maar gĳ zult ze
zonder mankeren omverhalen en
gĳ zult zonder mankeren hun
heilige zuilen aan stukken breken.b 25 En GIJ moet Jehovah,
UW God, dienen,c en hĳ zal stellig uw brood en uw water zegenen; d en ik zal inderdaad de kwalen uit uw midden verwĳderen.e
26 Het zal in uw land niet voorkomen dat een vrouw een miskraam heeft of onvruchtbaar is.f
Ik zal het getal van uw dagen vol
maken.g
27 En ik zal de schrik voor
mĳ voor u uit zenden,h en ik
zal stellig alle volken waaronder
gĳ komt, in verwarring brengen,
en ik zal u inderdaad de nek van
al uw vĳanden geven.i 28 En
ik wil het gevoel van verslagenheid voor u uit zenden,j en¨ dit
zal de Hevieten, de Kanaanieten en de Hethieten eenvoudig
van voor uw aangezicht verdrĳ´ ´
ven.k 29 Ik zal hen niet in een
jaar van voor uw aangezicht verdrĳven, opdat het land geen verlaten woestenĳ wordt en de wilde
dieren van het veld zich werkelĳk tegen u vermenigvuldigen.l
30 Langzamerhand zal ik hen
van voor uw aangezicht verdrĳven, totdat gĳ vruchtbaar wordt
en het land werkelĳk in bezit
neemt.m
31 En ik wil uw grens bepalen
van de Rode Zee tot aan de zee
van de Filistĳnen en van de wildernis tot aan de Rivier; n want
ik zal de bewoners van het land
in UW hand geven, en gĳ zult hen
stellig van voor uw aangezicht
verdrĳven.o 32 Gĳ dient geen
verbond met hen of hun goden
te sluiten.p 33 Zĳ dienen niet
in uw land te wonen, opdat zĳ u
niet tegen mĳ doen zondigen. Ingeval gĳ hun goden dient, zou
het u tot een strik worden.”q
En tot Mozes
zei hĳ: „Klim
_
op tot Jehovah, gĳ en
24
¨
Aaron,
Nadab
en Ab _ihu en ze_
_
r

ventig s van de oudere mannen
HFDST. 24

r Le 10:1; 1Kr 6:3; s Nu 11:16.
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¨
van Isra
el, en GIJ moet U van ver_
re neerbuigen. 2 En Mozes
al_
leen moet tot Jehovah naderen;
maar zĳ dienen niet te naderen,
en het volk dient niet met hem op
te klimmen.”a
3 Toen kwam Mozes
en ver_
haalde het volk alle woorden
van Jehovah en alle rechterlĳke beslissingen,b en het gehele
volk antwoordde eenstemmig en
zei: „Alle woorden die Jehovah
heeft gesproken, zĳn wĳ bereid
te doen.”c 4 Bĳgevolg schreef
Mozes
alle woorden van Jehovah
_
op.d Vervolgens stond hĳ vroeg
in de morgen op en bouwde aan
de voet van de berg een altaar
en twaalf zuilen overeenkomstig
¨
de twaalf stammen van Isra
el.e
_
5 Daarna zond hĳ jonge
mannen
¨
van de zonen Isra
els heen en zĳ
_
brachten brandoffers en offerden
stieren als slachtoffers, als gemeenschapsoffers f voor Jehovah.
6 Toen nam Mozes
de helft van
_
het bloed en deed het in schalen,g
en de helft van het bloed sprenkelde hĳ op het altaar.h 7 Ten
slotte nam hĳ het boek van het
verbondi en las het voor ten aanhoren van het volk.j Toen zeiden
zĳ: „Alles wat Jehovah heeft gesproken, zĳn wĳ bereid te doen
en wĳ willen gehoorzaam zĳn.”k
8 Derhalve nam Mozes
het bloed
_
en sprenkelde het op het volkl en
zei: „Dit is het bloed van het verbondm dat Jehovah met U heeft
gesloten betreffende al deze
woorden.”
9¨ Toen klommen Mozes
en
_
Aaron,
Nadab
en Ab _ihu en zeven_
_
tig¨ van de oudere mannen van Is_
rael naar boven, 10 en ten slot¨
te zagen zĳ de God van Isra
el.n
_
En onder zĳn voeten was iets als
een werk van saffieren vloertegels en als de hemel zelf wat zuiverheid betreft.o 11 En hĳ stak
zĳn hand niet uit tegen de aan¨
zienlĳken van de zonen Isra
els,p
_
maar zĳ kregen een visioen van
de [ware] Godq en aten en dronken.r
12 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Klim op tot mĳ op de berg en
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EXODUS 24:2–25:9

blĳf daar, aangezien ik u de stenen tafelen wil geven en de wet
en het gebod, die ik moet schrĳven om hen te onderwĳzen.” a
13 Derhalve stonden Mozes
en
_
zĳn dienaar Jozua
op en Mozes
_
_
besteeg de berg van de [ware]
God.b 14 Maar tot de oudere
mannen had hĳ gezegd: „Wacht
op deze plaats op ons totdat¨ wĳ
tot U terugkeren.c En ziet! Aaron
_
en Hur d zĳn bĳ U. Al wie een
rechtszaak heeft, wende zich
tot hen.”e 15 Zo besteeg Mozes
_
de berg, terwĳl de wolk de berg
bedekte.f
g ver16 Jehovah’s heerlĳkheid
¨
bleef nu op de berg S _inaı h en de
wolk bedekte hem voorts zes dagen lang. Ten slotte riep hĳ op
de zevende dag tot Mozes
uit
_
het midden van de wolk.i 17 En
voor¨ de ogen van de zonen van
Isra
el was de aanblik van Jeho_
vah’s heerlĳkheid als een verterend vuur j op de top van de berg.
18 Toen begaf Mozes
zich mid_
den in de wolk en klom verder de
k
berg op. En Mozes
bleef veertig
_
dagen en veertig nachtenl op de
berg.
Vervolgens sprak Jehovah tot Mozes
en zei:
25
_
2 „Spreek tot de zonen van Is_
m

¨
rael, opdat zĳ voor mĳ een bĳdrage inzamelen: Van iedereen
wiens hart hem ertoe aandrĳft,
dient gĳlieden de bĳdrage voor
mĳ in te zamelen.n 3 En dit is
de bĳdrage die GIJ van hen dient
in te zamelen: goudo en zilver p
en koper q 4 en blauw draad en
roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en fĳn linnen en
geitenhaar r 5 en roodgeverfde ramsvellen en robbenvellen
en acaciahout; s 6 olie voor het
licht,t balsemolie u voor de zalfolie v en voor welriekend reukwerk; w 7 en onyxstenen en zetstenen voor de efodx en voor het
borststuk.y 8 En zĳ moeten
voor mĳ een heiligdom maken,
daar ik in hun midden moet verblĳven.z 9 Overeenkomstig alles wat ik u toon als het model

EXODUS 25:10-33
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van de tabernakel en het model
van al zĳn toebehoren, zo dient
GIJ het te maken.a
10 En zĳ moeten een Ark van
acaciahout maken,b twee en een
halve el lang en anderhalve el
breed en anderhalve el hoog.
11 En gĳ moet haar met zuiver goud bekleden.c Van binnen
en van buiten dient gĳ haar te
bekleden, en gĳ moet er rondom een gouden rand op maken.d
12 En gĳ moet er vier gouden
ringen voor gieten en die boven haar vier poten bevestigen,
twee ringen namelĳk aan haar
ene kant en twee ringen aan haar
andere kant.e 13 En gĳ moet
draagbomen van acaciahout maken en ze met goud bekleden.f
14 En gĳ moet de draagbomen
door de ringen aan weerskanten
van de Ark steken, om daarmee
de Ark te dragen. 15 De draagbomen dienen in de ringen van
de Ark te blĳven. Ze dienen er
niet uit verwĳderd te worden.g
16 En in de Ark moet gĳ de getuigenis leggen, die ik u zal geven.h
17 En gĳ moet een deksel maken van zuiver goud, twee en
een halve el lang en anderhalve
el breed.i 18 En gĳ moet twee
cherubs van goud maken. Van
gedreven werk dient gĳ ze te maken, aan de beide uiteinden van
´ ´
het deksel.j 19 En maak een
cherub
aan
het
ene
uiteinde
en
´ ´
een cherub aan het andere uitk Op het deksel dient GIJ de
einde.
cherubs te maken, aan de beide
uiteinden ervan. 20 En de cherubs moeten hun twee vleugels
naar boven uitgespreid houden,
met hun vleugels het deksel beschuttend, terwĳl hun gezichten
naar elkaar toe gekeerd zĳn.l De
gezichten van de cherubs dienen
naar het deksel gekeerd te zĳn.
21 En gĳ moet het dekselm boven op de Ark leggen, en in de
Ark zult gĳ de getuigenis leggen,
die ik u zal geven. 22 En ik wil
mĳ daar aan u vertonen en van
boven het deksel, van tussen de
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twee cherubs die op de ark der
getuigenis zĳn, met u spreken,a
ja, [over] alles ¨wat ik u voor de
zonen van Isra
el gebieden zal.b
_
23 En gĳ moet een tafelc van
acaciahout maken, twee el lang
en een el breed en anderhalve el
hoog. 24 En gĳ moet die met
zuiver goud bekleden, en gĳ moet
er een gouden rand omheen maken.d 25 En gĳ moet er een lĳst
van een handbreedte omheen
maken, en gĳ moet een gouden
rand rondom haar lĳst maken.e
26 En gĳ moet er vier gouden
ringen voor maken en de ringen
aan de vier hoeken zetten die
voor de vier poten zĳn.f 27 De
ringen dienen dicht bĳ de lĳst te
zitten als houders voor de draagbomen, om de tafel te dragen.g
28 En gĳ moet de draagbomen
van acaciahout maken en ze met
goud bekleden, en daarmee moet
de tafel worden gedragen.h
29 En gĳ moet haar schotels
en haar bekers en haar kannen
en haar schalen maken, waarmee
[plengoffers] uitgegoten zullen
worden. Van zuiver goud dient
gĳ ze te maken.i 30 En gĳ moet
op de tafel steeds het toonbrood
voor mĳn aangezicht leggen.j
31 En gĳ moet een lampenstandaard van zuiver goud maken. Van gedreven werk dient de
lampenstandaard te worden gemaakt.k Zĳn voetstuk, zĳn armen, zĳn kelken, zĳn knoppen
en zĳn bloesems dienen uit hem
voort te komen. 32 En zes armen komen uit zĳn zĳden, drie
armen van de lampenstandaard
uit zĳn ene zĳde en drie armen
van de lampenstandaard uit zĳn
andere zĳde.l 33 Drie kelken in
de vorm van amandelbloesems
zitten aan het ene stel armen,
met afwisselend knoppen en bloesems, en drie kelken in de vorm
van amandelbloesems aan het
andere stel armen, met afwisselend knoppen en bloesems.m
Zo is het met de zes armen die
uit de lampenstandaard komen.
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34 En aan de lampenstandaard
zitten vier kelken in de vorm
van amandelbloesems, met afwisselend zĳn knoppen en zĳn bloesems.a 35 En de knop onder
twee armen komt uit hem voort
en de knop onder de twee andere
armen komt uit hem voort en de
knop onder nog twee armen komt
uit hem voort, voor de zes armen
die uit de lampenstandaard komen.b 36 Hun knoppen en hun
armen dienen uit hem
´ ´ voort te
komen. Het geheel is een stuk gedreven werk, van zuiver goud.c
37 En gĳ moet er zeven lampen voor maken; en de lampen
moeten worden ontstoken, en ze
moeten
schĳnen op de ruimte er´ ´
voor.d 38 En zĳn snuiters en
zĳn vuurpotten zĳn van zuiver
goud.e 39 Van een talent zuiver goud dient hĳ hem te maken
met al dit erbĳ behorende gerei.
40 En zie toe dat gĳ ze maakt
naar hun model, dat u op de berg
werd getoond.f
En de tabernakel dient gĳ
te maken van tien tent26
kleden, van getwĳnd fĳn linnen
g

en blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof.h
Met cherubs,i borduurderswerk,
zult gĳ ze maken. 2 De lengte
van elk tentkleed is achtentwintig el en de breedte van ´ elk
tent´
kleed is vier el. Er is een maat
j
voor alle tentkleden. 3 Vĳf
tentkleden dienen een reeks te
vormen, doordat het ene aan het
andere gevoegd wordt, en [nog
eens] vĳf tentkleden een reeks,
doordat het ene aan het andere
gevoegd wordt.k 4 En gĳ moet
lussen van blauw draad maken
aan de rand van het ene tentkleed aan het einde van de reeks;
en gĳ dient hetzelfde te doen aan
de rand van het buitenste tentkleed bĳ de andere plaats van
samenvoeging.l 5 Gĳ zult vĳftig lussen maken aan het ene
tentkleed, en vĳftig lussen zult
gĳ maken aan het uiteinde van
het tentkleed dat bĳ de andere
plaats van samenvoeging is, zo-
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EXODUS 25:34–26:17
dat de lussen tegenover elkaar
zitten.a 6 En gĳ moet vĳftig
gouden haken maken en de tentkleden door middel van de haken
aan
´ ´ elkaar voegen, en het moet
een tabernakel worden.b
7 En gĳ moet kleden van geitenhaar c maken voor de tent over
de tabernakel. Gĳ zult elf tentkleden maken. 8 De lengte van
elk tentkleed is dertig el,d en de
breedte van
´ ´ elk tentkleed is vier
el. Er is een maat voor de elf
tentkleden. 9 En gĳ moet vĳf
tentkleden afzonderlĳk samenvoegen en zes tentkleden afzonderlĳk,e en gĳ moet het zesde
tentkleed aan de voorkant van
de tent dubbelvouwen. 10 En
gĳ moet vĳftig lussen maken aan
de rand van het ene tentkleed,
de buitenste in de reeks, en vĳftig lussen aan de rand van het
tentkleed bĳ de andere plaats
van samenvoeging. 11 En gĳ
moet vĳftig koperenf haken maken en de haken in de lussen
steken en de´ tent
samenvoegen,
´
en ze moet een geheel worden.g
12 En wat van de kleden van
de tent overblĳft, is een overhangend gedeelte. De helft van
het tentkleed dat overblĳft, dient
aan de achterkant van de tabernakel over te hangen. 13 En de
el aan de ene kant en de el aan
de andere kant die in de lengte
van de kleden van de tent overblĳft, zal dienen als een overhangend gedeelte aan de zĳden van
de tabernakel, om hem aan deze
en aan gene zĳde te bedekken.
14 En gĳ moet een dekkleed
voor de tent maken van roodgeverfde ramsvellen en een dekkleed van robbenvellen daaroverheen.
15 En gĳ moet de paneellĳstenh voor de tabernakel maken
van acaciahout, rechtopstaand.
16 Tien el is de lengte van een
paneellĳst, en anderhalve el is
de breedte van elke paneellĳst.
17 Elke paneellĳst heeft twee
tappen, die met elkaar verbonden zĳn. Zo zult gĳ met alle

EXODUS 26:18–27:2

Het interieur van de tabernakel

paneellĳsten van de tabernakel
doen. 18 En gĳ moet de paneellĳsten voor de tabernakel maken, twintig paneellĳsten voor
de kant die naar de Negeb,
naar
_
het zuiden, gekeerd is.
19 En onder de twintig paneellĳsten zult gĳ veertig zilveren
voetstukken met inzinking a maken; twee voetstukken met inzinking onder de ene paneellĳst
met haar twee tappen en twee
voetstukken met inzinking onder de andere paneellĳst met
haar twee tappen. 20 En voor
de andere zĳde van de tabernakel, de noordkant, twintig paneellĳsten,b 21 en hun veertig
zilveren voetstukken met inzinking, twee voetstukken met inzinking onder de ene paneellĳst
en twee voetstukken met inzinking onder de andere paneellĳst.c 22 En voor de achtergedeelten van de tabernakel, naar
het westen, zult gĳ zes paneellĳsten maken.d 23 En gĳ zult twee
paneellĳsten maken als hoekstĳlen van de tabernakele aan zĳn
beide achtergedeelten. 24 En ze
dienen volkomen gelĳk te zĳn
aan de onderkant, en te zamen
dienen ze volkomen gelĳk te zĳn
tot aan de bovenkant van elk bĳ
de eerste ring. Zo dient het voor
die beide te zĳn. Ze zullen dienen
tot twee hoekstĳlen. 25 En er
moeten acht paneellĳsten zĳn
en hun zilveren voetstukken met
inzinking, zestien voetstukken,
twee voetstukken met inzinking
onder de ene paneellĳst en twee
voetstukken met inzinking onder de andere paneellĳst.
26 En gĳ moet stangen maken
van acaciahout,f vĳf voor de paneellĳsten van de ene zĳde van
de tabernakel, 27 en vĳf stangen voor de paneellĳsten van de
andere zĳde van de tabernakel
en vĳf stangen voor de paneellĳsten van de zĳde van de tabernakel voor de twee achtergedeelten, naar het westen.g 28 En de
middelste stang, in het midden
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van de paneellĳsten, loopt door
van het ene einde tot het andere.
29 En gĳ zult de paneellĳsten
met goud bekleden,a en hun ringen zult gĳ van goud maken als
houders voor de stangen; en gĳ
moet de stangen met goud bekleden. 30 En gĳ moet de tabernakel oprichten overeenkomstig
het plan dat u daarvan op de berg
is getoond.b
31 En gĳ moet een gordĳnc maken van blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen
stof en getwĳnd fĳn linnen. Hĳ
zal het maken met cherubs,d borduurderswerk. 32 En gĳ moet
het aanbrengen aan vier met goud
beklede zuilen van acacia[hout].
Hun pinnen zĳn van goud. Ze
staan op vier zilveren voetstukken met inzinking. 33 En gĳ
moet het gordĳn onder de haken
aanbrengen en de ark der getuigenis e daarheen, binnen het gordĳn,
brengen; en het gordĳn moet voor
U een scheiding maken tussen
het Heilige f en het Allerheiligste.g
34 En gĳ moet het deksel op de
ark der getuigenis in het Allerheiligste leggen.
35 En gĳ moet de tafel buiten het gordĳn zetten, en de lampenstandaardh tegenover de tafel
aan de kant van de tabernakel
die naar het zuiden gekeerd is; en
de tafel zult gĳ aan de noordzĳde
zetten. 36 En gĳ moet een afscherming i voor de ingang van
de tent maken van blauw draad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn
linnen, veelkleurig weverswerk.
37 En gĳ moet voor de afscherming vĳf zuilen van acacia[hout]
maken en ze met goud bekleden.
Hun pinnen zĳn van goud. En gĳ
moet er vĳf koperen voetstukken met inzinking voor gieten.
En gĳ moet het altaar van
acaciahout maken, vĳf el
27
lang en vĳf el breed. Het altaar
j

dient vierkant te zĳn, en drie el
hoog. 2 En gĳ moet de hoornenk ervan op de vier hoeken
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maken. Zĳn hoornen zullen eruit voortkomen, en gĳ moet het
met koper bekleden.a 3 En gĳ
moet er bakken bĳ maken om
zĳn vettige as weg te ruimen,
en schoppen en schalen en vorken en vuurpotten; en gĳ zult al
het daarbĳ behorende gerei van
koper maken.b 4 En gĳ moet er
een traliewerk voor maken, een
netwerkc van koper; en gĳ moet
aan het net vier koperen ringen maken aan de vier uiteinden
ervan. 5 En gĳ moet het onder de lĳst van het altaar plaatsen, eronder, binnenin, en het net
moet tot halverwege het altaar
reiken.d 6 En gĳ moet draagbomen maken voor het altaar,
draagbomen van acaciahout, en
gĳ moet ze met koper bekleden.e
7 En zĳn draagbomen moeten in
de ringen worden gestoken, en
de draagbomen moeten zich aan
de beide zĳden van het altaar bevinden wanneer men het draagt.f
8 Als een holle kist van planken
zult gĳ het maken. Zoals hĳ
´ u
op de berg getoond heeft, zo zal
g
men het maken.
9 En gĳ moet het voorhof h van
de tabernakel maken. Voor de
kant die naar de Negeb,
naar
_
het zuiden, gekeerd
is, heeft het
¨
voorhof draperieen van getwĳnd
fĳn linnen; i de lengte van deze
ene zĳde is honderd el. 10 En
de twintig zuilen daarvoor en
hun twintig voetstukken met
inzinking zĳn van koper. De pinnen van de zuilen en hun verbindingsstukken zĳn van zilver.j
11 Zo is het ook voor de noord¨
zĳde in de lengte: de draperieen
zĳn voor een lengte van honderd
el, en de twintig zuilen daarvoor
en hun twintig voetstukken met
inzinking zĳn van koper; de pinnen van de zuilen en hun verbindingsstukken zĳn van zilver.k
12 Wat de breedte van het voorhof betreft, aan
de westzĳde zĳn
¨
de draperieen vĳftig el, terwĳl
hun zuilen tien en hun voetstukken met inzinking tien [in getal]
zĳn.l 13 En de breedte van het
voorhof aan de oostzĳde, in de

HFDST. 27
a Ex 38:2
Nu 16:38
1Kon 8:64
b Ex 38:3
Le 16:12
1Kon 7:45
c Ex 35:16
d Ex 38:4
e Ex 38:6
Nu 4:14
f Ex 38:7
Nu 4:15
g Ex 25:40
1Kr 28:12
Han 7:44
Heb 8:5
h Ex 40:8
1Kon 6:36
1Kon 8:64
Ps 84:10
Ps 92:13
Ps 100:4
i Ex 38:9
j Ex 38:10
k Ex 38:11
l Ex 38:12

2e kolom
a Ex 38:13
b Ex 38:14
Ex 39:40
c Ex 38:15
d Ex 35:25
Ex 38:18
e Ex 38:19
f Ex 38:17
g Ex 27:9
h Ex 38:20
Nu 3:36
i Ex 39:37
Le 24:2
j Ex 26:33
Ex 40:3
Heb 6:19
Heb 9:2
Heb 9:3
Heb 10:20
k Ex 30:8
Le 24:3
2Kr 13:11
l Ex 28:43
Ex 40:15
m Le 21:21
Nu 16:40
Nu 18:23
2Kr 26:18

HFDST. 28
n Le 8:2
Heb 5:1
o Ex 4:14
Ps 99:6
Heb 5:4
p Ex 6:23
Le 10:1
Nu 26:61
q Ex 38:21
Le 10:16
1Kr 6:3
1Kr 24:2

EXODUS 27:3–28:2
richting van de opgang [der zon],
is vĳftig el.a 14 ¨ En er zĳn vĳftien el draperieen aan de ene
kant, terwĳl hun zuilen drie en
hun voetstukken met inzinking
drie [in getal] zĳn.b 15 En voor
de andere kant
zĳn er vĳftien
¨
el draperieen, terwĳl hun zuilen
drie en hun voetstukken met inzinking drie [in getal] zĳn.c
16 En voor de poort van het
voorhof is er een afscherming van
twintig el lang, van blauw draad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn
linnen, veelkleurig weverswerk,d
terwĳl de zuilen daarvoor vier en
hun voetstukken met inzinking
vier [in getal] zĳn.e 17 Alle zuilen van het voorhof rondom hebben zilveren bevestigingen, en
hun pinnen zĳn van zilver, maar
hun voetstukken met inzinking
van koper.f 18 De lengte van
het voorhof is honderd elg en de
breedte vĳftig el en de hoogte
vĳf el, van getwĳnd fĳn linnen,
en hun voetstukken met inzinking
zĳn van koper. 19 En al het gerei van de tabernakel bĳ al zĳn
dienst en al zĳn tentpinnen en alle
pinnen van het voorhof zĳn van
koper.h
20 Wat u aangaat,
gĳ dient de
¨
zonen van Isra
el te gebieden dat
_
zĳ u zuivere, gestoten olĳfolie
brengen voor het licht, om de lampen voortdurend te laten schĳnen.i 21 In de tent der samenkomst, buiten het gordĳnj dat
¨ bĳ
de Getuigenis is, zullen Aaron
_
en zĳn zonen het in orde brengen, van de avond tot de morgen, voor het aangezicht van Jehovah.k Het is een inzetting tot
onbepaalde tĳd voor hun geslachdoor de zoten,l te onderhouden
¨
nen van Isra
el.m
_
En wat u
¨ aangaat, doe uw
broer Aaron
tot u naderen
_
28
en zĳn zonen met hem uit het
¨
midden der zonen van Isra
el, op_
dat hĳ mĳ
als priester kan die¨
o Nadab en Ab
nen: n Aaron,
_
_
_ihu,p
q de zonen
Eleazar
_ ¨ en Ithamar,
_
van Aaron.
2 En gĳ moet voor
_

EXODUS 28:3-25

Priesterklederen, efod. Borststuk

¨
heilige klederen
uw broer Aaron
_
maken, tot heerlĳkheid en luisa
ter.
3 En gĳzelf dient te spreken tot alle wĳzen met een hart
dat ik met de geest van wĳsb
vervuld heb, en zĳ moeten
heid
¨
Aarons
klederen maken om hem
_
te heiligen, opdat hĳ mĳ als
priester kan dienen.c
4 En dit zĳn de klederen die zĳ
zullen maken: een borststukd en
een efode en een schoudermantelf en een lang gewaad met een
ruitvormig motief, een tulbandg
en een sjerp; h en zĳ moeten de
heilige klederen
maken voor uw
¨
broer Aaron
en zĳn zonen, opdat
_
hĳ mĳ als priester kan dienen.
5 En zĳzelf zullen het goud en
het blauwe draad en de roodpurpergeverfde wol en de karmozĳnen stof en het fĳne linnen nemen.
6 En zĳ moeten de efod maken
van goud, blauw draad en roodpurpergeverfde wol, karmozĳnen
stof en getwĳnd fĳn linnen, borduurderswerk.i 7 En hĳ dient
twee schouderstukken te hebben, die aan de twee uiteinden ervan samengevoegd kunnen worden, en hĳ moet samengevoegd
worden.j 8 En de gordel,k die
erop is om hem strak aan te binden, dient op dezelfde wĳze vervaardigd te worden, van dezelfde materialen, van goud, blauw
draad en roodpurpergeverfde wol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen.
9 En gĳ moet twee onyxstenenl nemen en daarin de
¨ namen
van de zonen van Isra
elm grave_
ren,n 10 zes van hun namen op
de ene steen en de namen van de
zes overigen op de andere steen,
naar de volgorde van hun geboorte.o 11 Met steensnĳderswerk,
met zegelgraveerkunst, dient gĳ
de namen van de zonen van Isra_
el in de twee stenen te graveren.p
Gevat in gouden zettingen zult
gĳ ze maken.q 12 En gĳ moet
de twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten als
gedachtenisstenen voor de zonen
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¨
¨
moet op
van Isra
el; a en Aaron
_
_
zĳn beide schouderstukken hun
namen voor het aangezicht van
Jehovah dragen, tot een gedachtenis. 13 En gĳ moet zettingen
van goud maken, 14 en twee
kettinkjes van zuiver goud.b Als
koorden zult gĳ ze maken, als
touwwerk; en gĳ moet de op touw
gelĳkende kettinkjes aan de zettingen vasthechten.c
15 En gĳ moet het borststuk
der rechtspraakd maken, als borduurderswerk. Op de wĳze waarop de efod vervaardigd is, zult
gĳ het maken. Van goud, blauw
draad en roodpurpergeverfde wol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen zult gĳ het maken.e
16 Het dient vierkant te zĳn
wanneer het dubbelgevouwen is,
een span van de hand lang en een
span van de hand breed.f 17 En
gĳ moet het vullen met een steenvulling, vier rĳen stenen.g Een rĳ
van robĳn,h topaas i en smaragd,j
de eerste rĳ. 18 En de tweede
rĳ: turkoois,k saffier l en jaspis.m
19 En de derde rĳ: lesjem-steen,
agaatn en amethist.o 20 En de
vierde rĳ: chrysolietp en onyxq en
jade. Met gouden kassen dienen
ze in hun zettingen gevat te zĳn.r
21 En de stenen dienen naar de
¨
namen van de zonen van Isra
el
_
te zĳn, de twaalf naar hun namen.s Van zegelgraveerwerk dienen ze voorzien te zĳn, elk naar
zĳn naam, voor de twaalf stammen.t
22 En aan het borststuk moet
gĳ gevlochten kettinkjes maken,
als touwwerk, van zuiver goud.u
23 En gĳ moet aan het borststuk
twee gouden ringen maken,v en
gĳ moet de twee ringen aan de
beide uiteinden van het borststuk zetten. 24 En gĳ moet de
twee gouden koorden door de
twee ringen aan de uiteinden van
het borststuk steken.w 25 En
gĳ zult de beide einden van de
twee koorden door de twee zettingen halen, en gĳ moet deze
op de schouderstukken van de
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Urim, Tummim, schoudermantel, tulband

efod zetten, aan de voorkant ervan.a 26 En gĳ moet twee gouden ringen maken en die zetten aan de beide uiteinden van
het borststuk, op zĳn binnenrand, die naar de efod toe gekeerd is.b 27 En gĳ moet twee
gouden ringen maken en ze op
de twee schouderstukken van de
efod zetten, onderaan, aan de
voorkant ervan, vlak bĳ de plaats
waar hĳ samengevoegd is, boven
de gordel van de efod.c 28 En
men zal het borststuk met zĳn
ringen aan de ringen van de efod
vastbinden met een blauw snoer,
opdat het boven de gordel van de
efod blĳft hangen en het borststuk niet op de efod kan verschuiven.d
¨
29 En Aaron
moet de
_
¨ namen
van de zonen van Isra
el op het
_
borststuk der rechtspraak op zĳn
hart dragen wanneer hĳ het Heilige binnentreedt, tot een voortdurende gedachtenis voor het
aangezicht van Jehovah. 30 En
gĳ moet de Urime en de Tummim
in het borststuk der rechtspraak
¨
leggen, en ze moeten op Aarons
_
hart blĳken te zĳn wanneer hĳ
voor het aangezicht
van
Jeho¨
vah treedt; en Aaron
moet voort_
f van de
durend de rechtspraak
¨
zonen van Isra
el op zĳn hart
_
dragen voor het aangezicht van
Jehovah.
31 En gĳ moet de schoudermantel van de efod geheel van
blauw draad maken.g 32 En bovenaan in het midden ervan
moet een opening zĳn. Zĳn opening dient rondom een rand te
hebben, het product van een wever. De opening ervoor ¨ dient te
zĳn als die van een malienkolder,
opdat hĳ niet kan inscheuren.h
33 En aan zĳn zoom moet gĳ
granaatappels maken van blauw
draad en roodpurpergeverfde
wol en karmozĳnen stof, rondom aan zĳn zoom, en daartussen rondom gouden belletjes; i
34 een gouden belletje en een
granaatappel, een gouden belletje en een granaatappel, rondom
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EXODUS 28:26-43

aan de zoom van ¨ de schoudermoet hem
mantel.a 35 En Aaron
_
aan hebben om dienst te verrichten, en het van hem afkomstige geluid moet gehoord worden wanneer hĳ het heiligdom
binnentreedt voor het aangezicht van Jehovah en wanneer hĳ
naar buiten komt, opdat hĳ niet
sterft.b
36 En gĳ moet een blinkende
plaat van zuiver goud maken en
daarin met zegelgraveerkunst
graveren: ’Heiligheid behoort Jehovah toe.’c 37 En gĳ moet ze
met een blauw snoer vastmaken,
en ze moet op de tulband komen.d Aan de voorkant van de tulband dient ze¨ te komen. 38 En
ze moet op Aarons
voorhoofd ko¨ _
men, en Aaron
moet de verant_
woordelĳkheid dragen voor de
dwaling die begaan is tegen de
e die de zonen
heilige voorwerpen,
¨
van Isra
el zullen heiligen, dat wil
_
zeggen al hun heilige gaven; en ze
moet voortdurend op zĳn voorhoofd blĳven, om goedkeuring
voor hen te verwervenf voor het
aangezicht van Jehovah.
39 En gĳ moet het lange gewaad van fĳn linnen weven met
een ruitvormig motief en een tulband van fĳn linnen maken,g en
gĳ zult een sjerp maken,h veelkleurig weverswerk.
¨
40 En voor Aarons
zonen zult
_
gĳ lange gewaden maken,i en
gĳ moet sjerpen voor hen maken, en gĳ zult hoofddeksels voor
hen maken,j tot heerlĳkheid en
luister.k 41 En daarmee moet
¨
gĳ uw broer Aaron
en zĳn zo_
nen met hem bekleden, en gĳ
l
moet hen zalven en hun hand
met macht vullenm en hen heiligen, en zĳ moeten mĳ als priesters dienen. 42 En maak linnen
broeken voor hen, om het naakte
vlees te bedekken.n Van de heupen tot aan de dĳen
¨ dienen ze te
reiken. 43 En Aaron
en zĳn zo_
nen moeten die aan hebben wanneer zĳ de tent der samenkomst
binnengaan of wanneer zĳ tot

EXODUS 29:1-21

Installatieoffers voor de priesters

het altaar naderen om in de heilige plaats dienst te verrichten,
opdat zĳ geen dwaling op zich laden en stellig sterven. Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd voor
hem en zĳn nageslacht na hem.a
Dit nu is de zaak die gĳ ten
opzichte van hen dient te
29
doen om hen te heiligen, opdat
zĳ mĳ als priesters dienen: Neem
een jonge stier en twee rammen,b
gave [dieren],c 2 en ongezuurd
brood en ongezuurde ringvormige koeken, met olie bevochtigd,
en ongezuurde wafels, met olie
bestreken.d Van tarwebloem zult
gĳ ze maken. 3 En gĳ moet ze
op een mand leggen en ze in de
mand aanbieden,e en ook de stier
en de twee rammen.
¨
4 En gĳ zult Aaron
en zĳn zo_
nen doen toetreden tot de ingang f
van de tent der samenkomst, en
gĳ moet hen met water wassen.g
5 Dan moet
¨ gĳ de klederen nebekleden met het
menh en Aaron
_
lange gewaad en de schoudermantel van de efod en met de
efod en het borststuk, en gĳ moet
het hem met de gordel van de
efod stevig ombinden.i 6 En gĳ
moet de tulband op zĳn hoofd
zetten en het heilige teken van
opdracht aan de tulband bevestigen.j 7 En gĳ moet de zalfolie k
nemen en die op zĳn hoofd gieten
en hem zalven.l
8 Vervolgens zult gĳ zĳn zonen
doen toetreden en gĳ moet hen
met de lange gewaden bekleden.m
9 En gĳ moet hen omgorden
met
¨
de sjerpen, zowel Aaron
als zĳn
_
zonen, en gĳ moet hun het hoofddeksel om [het hoofd] winden; en
het priesterschap moet hun toebehoren als een inzetting tot onn Zo moet gĳ de
bepaalde tĳd.
¨
hand van Aaron
en de hand van
_
zĳn zonen met macht vullen.o
10 Nu moet´ gĳ
´ de stier naderbĳ brengen voor ¨ de tent der samenkomst, en Aaron
en zĳn zo_
nen moeten hun handen op de
kop van de stier leggen.p 11 En
gĳ moet de stier voor het aange-
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zicht van Jehovah, bĳ de ingang
van de tent der samenkomst,
slachten.a 12 En gĳ moet wat
van het bloed van de stier nemenb en dat met uw vinger op
de hoornen van het altaar doen,c
en al het overige bloed zult gĳ
aan de voet van het altaar uitstorten.d 13 En gĳ moet al het
vet nemene dat de ingewanden
bedekt,f en het aanhangsel aan
de lever g en de beide nieren en
het vet dat daarop zit, en gĳ moet
dat op het altaar in rook doen
opgaan.h 14 Maar het vlees van
de stier en zĳn huid en zĳn drek
zult gĳ buiten de legerplaats met
vuur verbranden.i Het is een
zondeoffer.
15 Dan zult
¨ gĳ de ene ram neen zĳn zonen
men,j en Aaron
_
moeten hun handen op de kop
van de ram leggen.k 16 En gĳ
moet de ram slachten en zĳn
bloed nemen en dit rondom op
het altaar sprenkelen.l 17 En
gĳ zult de ram in zĳn stukken
versnĳden, en gĳ moet zĳn ingewanden en zĳn schenkels wassenm en zĳn stukken tegen elkaar aan leggen en zo tot aan zĳn
kop. 18 En gĳ moet de gehele
ram op het altaar in rook doen
opgaan. Het is een brandoffer n
voor Jehovah, een rustig stemmende geur.o Het is een vuuroffer voor Jehovah.
19 Vervolgens moet¨ gĳ de andere ram nemen, en Aaron
en zĳn
_
zonen moeten hun handen op de
p
20 En
kop van de ram leggen.
gĳ moet de ram slachten en wat
van zĳn bloed nemen en dat
¨ doen
op de rechteroorlel van Aaron
en
_
op de rechteroorlel van zĳn zonen en op de duim van hun rechterhand en de grote teen van
hun rechtervoet,q en gĳ moet het
bloed rondom op het altaar sprenkelen. 21 En gĳ moet wat van
het bloed nemen dat op het alr
taar is en wat van de zalfolie,
¨
en gĳ moet dat spatten op Aaron
_
en zĳn klederen en op zĳn zonen en de klederen van zĳn zonen met hem, opdat hĳ en zĳn
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klederen en zĳn zonen en de klederen van zĳn zonen met hem
inderdaad heilig mogen zĳn.a
22 En gĳ moet van de ram het
vet nemen en de vetstaartb en
het vet dat de ingewanden bedekt, en het aanhangsel van de
lever en de beide nieren en het
vet dat daarop zit, en de rechterpoot,c want het is een ram der
installatie; d 23 ook een rond
brood en een ringvormige geoliede broodkoek en een wafel uit
de mand met ongezuurde broden
die voor het aangezicht van Jehovah is.e 24 En gĳ moet dit
¨ alles op de handpalmen van Aaron
_
en op de handpalmen van zĳn zof
nen leggen, en gĳ moet het heen
en weer bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht van Jehovah.g 25 En gĳ moet het uit
hun handen nemen en het op het
altaar op het brandoffer in rook
doen opgaan tot een rustig stemmende geur voor het aangezicht
van Jehovah.h Het is een vuuroffer voor Jehovah.i
26 En gĳ moet de borst nemen
van de ¨ ram der installatie,j die
voor Aaron
is, en die heen en
_
weer bewegen als een beweegoffer voor het aangezicht van Jehovah, en ze moet uw deel worden. 27 En gĳ moet de borstk
van het beweegoffer en de poot
van het heilige deel, die bewogen werd en die bĳgedragen werd
van de ram¨ der installatie,l van
wat voor Aaron
en van wat voor
_
zĳn zonen was, heiligen.
28 En
¨
het moet van Aaron
en van zĳn
_
zonen worden krachtens een
tot onbepaalde tĳd durend voorschrift, te onderhouden
door de
¨
zonen van Isra
el, omdat het een
_
m
heilig deel is; en het zal een heilig deel worden,
door de zonen
¨
van Isra
el af te staan. Van hun
_
gemeenschapsoffers n is het hun
heilige deel voor Jehovah.
29 En¨ de heilige kledereno die
van Aaron
zĳn, zullen dienen
_
voor zĳn zonenp na hem, om hen
daarin te zalvenq en om daarin
hun hand met macht te vullen.r
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EXODUS 29:22-40

30 Zeven dagena zal degene uit
zĳn zonen die hem als priester
opvolgt en die de tent der samenkomst binnentreedt om in de heilige plaats dienst te verrichten,
ze dragen.
31 En gĳ zult de ram der installatie nemen, en gĳ moet zĳn
vlees op een
heilige plaats koken.b
¨
32 En Aaron
en zĳn zonen moe_
ten het vlees van de ram en het
brood dat in de mand is, etenc
bĳ de ingang van de tent der
samenkomst. 33 En zĳ moeten
de dingen eten waarmee verzoening gedaan is om hun hand met
macht te vullen, ten einde hen
te heiligen.d Maar een vreemde
mag er niet van eten, omdat ze
iets heiligs zĳn.e 34 En zo er
iets van het vlees van het installatieoffer en van het brood tot
de morgen zou overblĳven, dan
moet gĳ het overgeblevene met
vuur verbranden.f Het mag niet
gegeten worden, want het is iets
heiligs.
35 En gĳ moet
aldus ten op¨
zichte van Aaron
en zĳn zonen
_
doen, overeenkomstig alles wat
ik u geboden heb.g Gĳ zult zeven
dagen nemen om hun hand met
macht te vullen.h 36 En dagelĳks zult gĳ de stier van het zondeoffer ter verzoening offeren,i
en gĳ moet het altaar ontzondigen doordat gĳ er verzoening
over doet, en gĳ moet het zalvenj
om het te heiligen. 37 Gĳ zult
zeven dagen nemen om verzoening over het altaar te doen, en
gĳ moet het heiligenk opdat het
inderdaad een allerheiligst altaar
mag worden.l Een ieder die het
altaar aanraakt, zal heilig zĳn.m
38 En dit is het wat gĳ op het
altaar zult offeren: jonge rammen, elk een jaar oud, gedurig
twee per dag.n 39 En gĳ zult
de ene jonge ram ’s morgens offeren,o en gĳ zult de andere jonge ram tussen de twee avonden
offeren.p 40 En een tiende deel
van een efa-maat meelbloem,q bevochtigd met een vierde hin gestoten olie, en een drankoffer r

EXODUS 29:41–30:15

Bestendig offer. Reukaltaar. Telling

van een vierde hin wĳn zullen er
nog bĳ komen voor de eerste jonge ram. 41 En gĳ zult de tweede jonge ram tussen de twee
avonden offeren. Met een zelfde graanoffer a als ’s morgens en
met zo’n zelfde drankoffer zult
gĳ hem opdragen als een rustig
stemmende geur, een vuuroffer
voor Jehovah. 42 Het is een bestendig b brandoffer in al UW geslachten bĳ de ingang van de tent
der samenkomst voor het aangezicht van Jehovah, waar ik mĳ
aan ulieden zal vertonen om daar
tot u te spreken.c
43 En ik zal mĳ daar¨ stellig
aan de zonen van Isra
el verto_
nen, en ze zal stellig door mĳn
heerlĳkheid geheiligd worden.d
44 En ik wil de tent der samenkomst en¨ het altaar heiligen; en
ik zal Aaron
en zĳn zonen hei_
ligene om mĳ als priesters te
dienen. 45 En ik wil in het¨ midden van de zonen van Isra
el ver_
blĳven, en ik wil bewĳzen hun
f
God te zĳn. 46 En zĳ zullen
stellig weten dat ik Jehovah, hun
God, ben, die hen uit het land
Egypte
heb geleid om in hun mid_
den te verblĳven.g Ik ben Jehovah, hun God.h
En gĳ moet een altaar maken als een plaats om reuk30
werk te branden; van acaciahout
i

zult gĳ het maken. 2 Een el lang
en een el breed; het dient vierkant te zĳn, en twee el hoog. Zĳn
hoornen steken eruit.j 3 En gĳ
moet het met zuiver goud bekleden, zĳn bovenvlak en zĳn zĳden rondom en zĳn hoornen; en
gĳ moet er een gouden rand omheen maken.k 4 Gĳ zult er ook
twee gouden ringen voor maken.
Onder zĳn rand aan twee van zĳn
zĳden zult gĳ ze maken, aan twee
tegenovergestelde zĳden ervan,
daar ze moeten dienen als houders voor de draagbomen waarmee het gedragen moet worden.l
5 En gĳ moet de draagbomen
van acaciahout maken en ze met
goud bekleden.m 6 En gĳ moet
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´ ´
het zetten voor het gordĳn dat
vlak bĳ de ark der getuigenis is,a
´ ´
voor het deksel dat boven de Getuigenis is, waar ik mĳ aan u zal
vertonen.b
¨
7 En Aaron
moet daarop welrie_
kend reukwerkc in rook doen opd Elke morgen, wanneer hĳ
gaan.
de lampen in gereedheid brengt,e
zal hĳ het in rook doen opgaan.
¨
8 En wanneer Aaron
tussen de
_
twee avonden de lampen ontsteekt, zal hĳ het in rook doen opgaan. Het is een bestendig reukwerk voor het aangezicht van
Jehovah in UW geslachten. 9 GIJ
moogt daarop geen onwettig reukwerkf brengen, noch brandoffer,
noch graanoffer; en GIJ moogt
er geen drankoffer op uitgieten.
¨
10 En Aaron
moet eenmaal per
_
jaar op de hoornen ervan verzoeg Met wat van het bloed
ning doen.
van het zondeoffer h der verzoening zal hĳ er eenmaal per jaar
verzoening voor doen in UW geslachten. Het is allerheiligst voor
Jehovah.”
11 Vervolgens sprak Jehovah
tot Mozes
en zei: 12 „Wanneer
_
gĳ ook maar het totale aantal
¨
van de zonen van Isra
el opneemt
_
bĳ wĳze van telling van hen,i
dan moeten zĳ wanneer men hen
telt, ieder een losprĳs voor hun
ziel aan Jehovah geven,j opdat er
geen plaag over hen komt wanneer men hen telt.k 13 Dit nu
zullen allen geven die tot de getelden overgaan: een halve sikkel volgens de sikkel van de heilige plaats.l Twintig gera’s zĳn
gelĳk aan een sikkel. Een halve sikkel is de bĳdrage voor Jehovah.m 14 Iedereen die tot de
ingeschrevenen overgaat, vanaf
twintig jaar oud en daarboven,
zal de bĳdrage voor Jehovah
geven.n 15 De rĳke dient niet
meer te geven en de geringe mag
niet minder geven dan de halve sikkel,o ten einde de bĳdrage
voor Jehovah te geven om verzoening te doen voor UW ziel.p
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Koperen bekken, zalfolie, reukwerk

16 En gĳ moet het zilvergeld der
verzoening
van de zonen van Is_
¨
rael nemen en dat geven ten behoeve van de dienst van de tent
het voor
der samenkomst,a opdat
¨
de zonen van Isra
el inderdaad
_
mag dienen tot een gedachtenis
voor het aangezicht van Jehovah, om verzoening te doen voor
UW ziel.”
17 En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 18 „Gĳ moet
_
een bekken van koper maken
met een onderstel van koper,
voor het wassen,b en gĳ moet het
plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar, en
¨ er
water in doen.c 19 En Aaron
_
en zĳn zonen moeten daar hun
handen en hun voeten wassen.d
20 Wanneer zĳ de tent der samenkomst binnengaan, zullen zĳ
zich met water wassen, opdat zĳ
niet sterven, of wanneer zĳ tot
het altaar naderen om dienst te
verrichten, ten einde een vuuroffer in rook te doen opgaan
voor Jehovah.e 21 En zĳ moeten hun handen en hun voeten
wassen, opdat zĳ niet sterven,f
en het moet voor hen dienen als
een voorschrift tot onbepaalde
tĳd, voor hem en zĳn nakomelingen in al hun geslachten.”g
22 En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken en zei:
_
23 „Wat u aangaat, neem u welriekende stoffen van de uitgelezenste soort: h vĳfhonderd eenheden mirre i in gestolde druppels,
en half zoveel, tweehonderd vĳftig eenheden, zoete kaneel,j en
tweehonderd vĳftig eenheden
zoete kalmoes,k 24 en vĳfhonderd eenheden kassie,l volgens
de sikkel van de heilige plaats,m
en een hinn olĳfolie. 25 Vervolgens moet gĳ daarvan een heilige zalfolie maken, een zalf, een
mengsel dat het werk is van een
zalfbereider.o Het dient een heilige zalfolie p te zĳn.
26 En gĳ moet daarmee de tent
der samenkomst zalvenq en de
ark der getuigenis, 27 en de tafel en al haar gerei en de lam-
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EXODUS 30:16–31:2

penstandaard en zĳn gerei en het
reukaltaar, 28 en het brandofferaltaar en al zĳn gerei en het
bekken en zĳn onderstel. 29 En
gĳ moet ze heiligen, opdat ze inderdaad allerheiligst mogen worden.a Een ieder die ze aanraakt,
zal¨ heilig zĳn.b 30 En gĳ zult
c en zĳn zonen zalven,d en
Aaron
_
gĳ moet hen heiligen om mĳ als
priesters te dienen.e
31 ¨ En gĳ zult tot de zonen van
Isra
el spreken en zeggen: ’Dit
_
dient een heilige zalfolie voor
mĳ te blĳven in UW geslachten.f
32 Geen vlees van mensen dient
daarmee ingewreven te worden,
en met deze samenstelling moogt
GIJ niets soortgelĳks maken. Ze
is iets heiligs. Ze dient voor U
iets heiligs te blĳven. 33 Al wie
een soortgelĳke zalf bereidt en
wie er iets van op een vreemde
doet, moet van zĳn volk worden
afgesneden.’ ”g
34 Voorts zei Jehovah tot Mo_
zes: „Neem u welriekende stoffen: h stactedruppels en oniche
en welriekend galbanum en zuivere geurige hars.i Er dient een
gelĳke hoeveelheid van elk te
zĳn. 35 En gĳ moet daarvan
een reukwerkj maken, een specerĳenmengsel, het werk van een
zalfbereider, gezouten,k zuiver,
iets heiligs. 36 En gĳ moet een
gedeelte ervan tot fĳn poeder
´ ´
stampen en iets ervan voor de
Getuigenis leggen in de tent der
samenkomst,l waar ik mĳ aan u
zal vertonen.m Het dient allerheiligst voor ulieden te zĳn. 37 En
het reukwerk dat gĳ met deze
samenstelling zult maken, moogt
GIJ niet voor UZELF maken.n Het
dient voor u iets heiligs voor Jehovah te blĳven.o 38 Iedereen
die iets soortgelĳks maakt om
van de geur ervan te genieten,
moet van zĳn volk worden afgesneden.”p
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken
en zei:
_
31
¨
2 „Zie, ik heb Bezale
_ el, de zoon
q

van Uri,
de zoon van Hur, van de
_
stam Juda,
bĳ name geroepen.r
_

EXODUS 31:3–32:6

Sabbat onderhouden. Gouden kalf

3 En ik zal hem vervullen met
de geest van God inzake wĳsheid en verstand en kennis en allerlei kunstvaardigheid,a 4 om
ontwerpen te maken, om te werken in goud en zilver en koper,b
5 en inzake het bewerken van
stenen, om die te zetten,c en inzake het bewerken van hout,
om allerlei producten te maken.d
6 Wat mĳ betreft, zie! ik heb
hem Oholiab,
de zoon van Ahisa_
_
mach, van de stam Dan,e erbĳ gegeven, en in het hart van iedereen die wĳs van hart is, leg ik
werkelĳk wĳsheid, opdat zĳ inderdaad alles wat ik u geboden
heb, kunnen maken: f 7 de tent
der samenkomstg en de Arkh voor
de getuigenis en het deksel dat
daarop is,i en al het gerei van de
tent, 8 en de tafel en haar gerei,j en de lampenstandaard van
zuiver goud en al zĳn gerei,k en
het reukaltaar,l 9 en het brandofferaltaar en al zĳn gerei,m en
het bekken en zĳn onderstel,n
10 en de klederen van een speciaal weefsel en de heilige
klede¨
ren voor de priester Aaron
en de
_
klederen van zĳn zonen om als
priesters te dienen; o 11 en de
zalfolie en het welriekend reukwerk voor het heiligdom.p Naar
alles wat ik u geboden heb, zullen
zĳ doen.”
12 En Jehovah zei verder tot Mo_
zes: 13 „Wat u aangaat, spreek
¨
tot de zonen van Isra
el en zeg:
_
’Vooral mĳn sabbatten dient GIJ
te onderhouden,q want dat is een
teken tussen mĳ en U in UW geslachten, opdat GIJ moogt weten
dat ik, Jehovah, het ben die U
heilig.r 14 En GIJ moet de sabbat onderhouden, want die is iets
heiligs voor U.s Wie hem ontheiligt, zal beslist ter dood gebracht
worden.t Ingeval er iemand is
die daarop werk verricht, dan
moet die ziel uit het midden van
zĳn volk worden afgesneden.u
15 Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het een sabbat van volkomen rust.v Deze is iets heiligs
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voor Jehovah. Iedereen die op de
sabbatdag werk verricht, zal beslist ter dood gebracht worden.
¨
16 En de zonen van Isra
el moe_
ten de sabbat onderhouden, opdat zĳ de sabbat vieren in hun
geslachten. Het is een verbond
tot onbepaalde tĳd.a 17 ¨ Tussen
mĳ en de zonen van Isra
el is het
_
een teken tot onbepaalde tĳd,b
want in zes dagen heeft Jehovah
de hemel en de aarde gemaakt,
en op de zevende dag rustte hĳ
en ging hĳ ertoe over zich te verkwikken.’ ”c
¨
18 Zodra hĳ nu geeindigd had
¨
met Mozes
op de berg S _inaı te
_
spreken, gaf hĳ hem voorts twee
tafelen der Getuigenis,d tafelen
van steen, beschreven door Gods
vinger.e
Intussen nu zag het volk
dat Mozes
lang weg_
32
bleef eer hĳ van de berg afdaalhet volk
de.f Daarom verzamelde
¨
zich rondom Aaron
en zei tot
_
hem: „Sta op, maak ons een god
die voor ons uit zal gaan,g want
wat deze Mozes
betreft, de man
_
die ons uit het land Egypte
heeft
_
h
opgevoerd, wĳ weten werkelĳk niet wat er met hem
¨ is gebeurd.” 2 Hierop zei Aaron
tot
_
hen: „Rukt de gouden oorringeni
af die in de oren van UW vrouwen, van UW zonen en van UW
dochters zĳn, en brengt ze bĳ
mĳ.” 3 Toen rukte al het volk
de gouden oorringen die in hun
oren
waren af en bracht ze naar
¨
Aaron.
4 Vervolgens nam hĳ
_
[het goud] uit hun handen aan,
en hĳ vormde hetj met een graveerĳzer en maakte er toen een
gegoten beeld van een kalf k van.
Nu¨ zeiden zĳ: „Dit is uw God, o Is_
rael, die u uit het land Egypte
_
heeft opgevoerd.”l
¨
5 Toen
dit zag, ging
_
´ ´ nu Aaron
hĳ voor [dat beeld] een¨ altaar
bouwen. Ten slotte riep Aaron
uit
_
en zei: „Morgen is er een feest
voor Jehovah.” 6 De volgende
dag stonden zĳ derhalve vroeg
op en gingen brandoffers brengen en gemeenschapsoffers aan-
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Ongewoon gezang. Tafelen gebroken

bieden. Daarna ging het volk zitten om te eten en te drinken.
Voorts stonden zĳ op om zich te
vermaken.a
7 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Ga, daal af, want uw volk dat
gĳ uit het land Egypte
hebt op_
gevoerd, heeft verderfelĳk gehandeld.b 8 Zĳ zĳn haastig afgeweken van de weg die ik hun
geboden heb te gaan.c Zĳ hebben zich een gegoten beeld
van een kalf gemaakt en blĳven
zich daarvoor neerbuigen en er
slachtoffers aan brengen en zeg¨
gen: ’Dit is uw God, o Isra
el, die u
_
uit het land Egypte
heeft opge_
voerd.’ ”d 9 Vervolgens zei Jehovah tot Mozes:
„Ik heb naar dit
_
volk gekeken, en zie, het is een
hardnekkig volk.e 10 Laat mĳ
nu dus begaan, opdat mĳn toorn
tegen hen moge ontbranden en
ik hen kan uitroeien,f en laat mĳ
u tot een grote natie maken.”g
11 Toen vermurwde Mozes
het
_
aangezicht van Jehovah, zĳn
God,h en zei: „Waarom, o Jehovah, zou uw toorni ontbranden
tegen uw volk dat gĳ met grote
kracht en met een sterke hand
uit het land Egypte
hebt geleid?
_
12 Waarom zouden de Egyptenarenj zeggen: ’Met een kwade bedoeling heeft hĳ hen uitgeleid,
om hen te midden van de bergen te doden en hen van de oppervlakte van de aardbodem uit
te roeien’? k Keer u af van uw
brandende toornl en gevoel spĳtm
over het kwaad tegen uw volk.
13 Denk ¨ aan uw knechten
Abra_
¨
ham, Isa
el, aan wie gĳ
_ ak en Isra
_
n doorbĳ uzelf gezworen hebt,
dat gĳ tot hen hebt gezegd: ’Ik
zal UW zaad vermenigvuldigen
als de sterren aan de hemel,o en
heel dit land dat ik heb aangewezen, zal ik aan UW zaadp geven, opdat zĳ het inderdaad tot
onbepaalde tĳd in bezit mogen
nemen.’ ”q
14 Toen gevoelde Jehovah spĳt
over het kwaad dat hĳ gezegd
had zĳn volk te zullen aandoen.r
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EXODUS 32:7-24

15 Daarna keerde Mozes
zich
_
om en daalde van de berg af a met
de twee tafelen der Getuigenis b
in zĳn hand, tafelen die aan beide zĳden beschreven waren. Aan
de ene en aan de andere zĳde
waren ze beschreven. 16 En de
tafelen waren het werk van God,
en het schrift was het schrift
van God, in de tafelen gegrift.c
17 Toen nu Jozua
het rumoer
_
van het volk hoorde, omdat zĳ zo
schreeuwden, zei hĳ tot Mozes:
_
„Er is strĳdrumoer d in de legerplaats.” 18 Maar hĳ zei:
„Het is niet het geluid van gezang over een machtige
krĳgsverrichting,e
En het is niet het geluid van
gezang bĳ een nederlaag;
Het is het geluid van ander
gezang dat ik hoor.”
19 Het geschiedde dan dat zodra Mozes
de legerplaats naderde
_
en hĳ het kalff en de reidansen
kon zien, zĳn toorn ontbrandde, en terstond wierp hĳ de tafelen uit zĳn handen en verbrĳzelde ze aan de voet van de berg.g
20 Daarop nam hĳ het kalf dat
zĳ hadden gemaakt en verbrandde het met vuur en vergruisde
het totdat het fĳn was,h waarna hĳ het op de oppervlakte der
watereni ¨ strooide en de zonen
j
van Isra
el ervan liet drinken.
_
¨
21 Daarna zei Mozes
tot Aaron:
_
_
„Wat heeft dit volk u gedaan,
dat gĳ het met een grote zonde¨ beladen hebt?” 22 Hierop zei
Aaron:
„Laat de toorn van mĳn
_
heer niet ontbranden. Gĳ kent
het volk zelf heel goed, dat het tot
het kwade geneigd is.k 23 Zĳ
dan zeiden tot mĳ: ’Maak ons een
god die voor ons uit zal gaan,l
want wat deze Mozes
betreft, de
_
man die ons uit het land Egypte
_
heeft opgevoerd, wĳ weten werkelĳk niet wat er met hem is gebeurd.’ 24 Derhalve zei ik tot
hen: ’Wie heeft er goud? Zĳ moeten het van zich afrukken om
het mĳ te geven.’ Toen wierp ik
het in het vuur en dit kalf kwam
eruit.”

EXODUS 32:25–33:10
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25 Mozes
dan zag dat het volk
_
¨
teugelloos werd, omdat Aaron
_
het de vrĳe teugel had gelaten,a
tot schande te midden van hun
tegenstanders.b 26 Toen ging
Mozes
in de poort van de leger_
plaats staan en zei: „Wie staat
aan Jehovah’s zĳde? [Die kome]
tot mĳ!”c Hierop vergaderden alle
zonen van L evi
zich tot hem.
_
27 Nu zei hĳ tot hen: „Dit ¨ heeft
Jehovah, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’Ieder van U plaatse zĳn
zwaard aan zĳn zĳde. Gaat van
poort tot poort de legerplaats
door en weer terug en doodt,
ieder zĳn broeder en ieder zĳn
naaste en ieder zĳn intieme kennis.’ ”d 28 Toen deden de zonen
van Levi
had ge_ e zoals Mozes
_
zegd, zodat er op die dag van het
volk ongeveer drieduizend man
viel. 29 Vervolgens zei Mozes:
_
„Vult heden UW hand met macht
f
voor Jehovah, omdat ieder van
U tegen zĳn eigen zoon en zĳn
eigen broeder is,g en opdat hĳ
U heden een zegen moge schenken.”h
30 Nu geschiedde het direct de
dag daarop dat Mozes
voorts tot
_
het volk zei: „GIJ — GIJ hebt een
grote zonde bedreven,i en nu zal
ik tot Jehovah opklimmen. Misschien kan ik UW zonde goedmaken.”j 31 Mozes
keerde dus
_
terug tot Jehovah en zei: „Ach,
dit volk heeft een grote zonde
bedreven, doordat zĳ zich een
god van goud hebben gemaakt! k
32 Maar nu, indien gĳ hun zonde
zult vergevenl — en zo niet, wis
mĳ dan alstublieft uitm uw boekn
dat gĳ hebt geschreven.” 33 Jehovah zei echter tot Mozes:
„Wie
_
tegen mĳ gezondigd heeft, die
zal ik uit mĳn boek wissen.o
34 En nu, kom, leid het volk naar
de plaats waarvan ik tot u gesproken heb. Zie! Mĳn engel zal
voor u uit gaan,p en op de dag
waarop ik straf breng, zal ik stellig straf over hen brengen voor
hun zonde.”q 35 Voorts bracht
Jehovah een plaag over het volk
omdat zĳ het¨ kalf hadden gemaakt, dat Aaron
had gemaakt.r
_
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En Jehovah zei verder tot
Mozes:
„Ga, trek op van
_
hier, gĳ en het volk dat gĳ uit
het land Egypte
hebt opgevoerd,a
_
naar
_
¨ het land dat ik Abraham,
Isa
onder ede beloofd
_ ak en Jakob
_
heb, door te zeggen: ’Aan uw
zaad zal ik het geven.’b 2 En ik
wil een engel¨ voor u uit zendenc
en de Kanaanieten, de Amorieten en de Hethieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten verdrĳven; d 3 naar een
land vloeiende van melk en honing,e want ik zal niet in uw midden optrekken, omdat gĳ een
hardnekkig volk zĳt,f opdat ik u
niet onderweg uitroei.”g
4 Toen nu het volk dit kwade woord hoorde, gingen zĳ rouw
bedrĳven; h en niemand van hen
deed zĳn sieraden aan. 5 En
Jehovah vervolgde tot M¨ ozes:
_
„Zeg tot de zonen van Isra
el: ’G
_
´ ´ IJ
i
zĳt een hardnekkig volk. In een
j
ogenblik zou ik in uw midden
kunnen optrekken en u stellig
kunnen uitroeien. Leg nu daarom uw sieraden af, daar ik wil
weten wat ik met u zal doen.’ ”k
6 Toen
ontdeden de zonen van
¨
Isra
el zich van hun sieraden, van
_
l af.
de berg Horeb
_
7 Wat Mozes
betreft, hĳ nam
_
nu zĳn tent weg en hĳ sloeg die
buiten de legerplaats op, ver van
de legerplaats vandaan; en hĳ
noemde ze een tent der samenkomst. En het gebeurde dat iedereen die Jehovah wilde raadplegen,m uitging naar de tent der
samenkomst, die buiten de legerplaats was. 8 En het gebeurde
dat zodra Mozes
dan uitging naar
_
de tent, al het volk opstond,n en
zĳ gingen ieder aan de ingang
van hun eigen tent staan, en zĳ
staarden Mozes
na totdat hĳ de
_
tent was binnengegaan. 9 Ook
gebeurde het dat zodra Mozes
_
dan de tent was binnengegaan,
o neerdaalde, en ze
de wolkkolom
bleef staan aan de ingang van
de tent en hĳ sprakp met Mozes.
_
10 En het gehele volk zag de
q aan de ingang van
wolkkolom

33
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Mozes ziet Jehovah’s heerlĳkheid

de tent staan, en het gehele volk
stond op en boog zich neer, ieder aan de ingang van zĳn eigen
tent.a 11 En Jehovah sprak tot
Mozes
van aangezicht tot aange_
zicht,b net zoals een man tot zĳn
naaste zou spreken. Wanneer hĳ
terugkeerde naar de legerplaats,
de
dan week zĳn dienaar c Jozua,
_
zoon van Nun,d als bediende, niet
uit het midden van de tent.
12 Nu zei Mozes
tot Jehovah:
_
„Zie, gĳ zegt tot mĳ: ’Doe dit volk
optrekken’, maar gĳzelf hebt mĳ
niet laten weten wie gĳ met mĳ
zult zenden. Bovendien hebt gĳzelf gezegd: ’Voorwaar, ik ken u
bĳ name e en ook hebt gĳ gunst
gevonden in mĳn ogen.’ 13 Nu
dan, alstublieft, indien ik gunst
gevonden heb in uw ogen,f maak
mĳ dan alstublieft uw wegen bekend,g dat ik u mag kennen, opdat
ik gunst moge vinden in uw ogen.
En bedenk dat deze natie uw
volk is.”h 14 Derhalve zei hĳ:
„Ik zal in eigen persoon meegaani
en ik zal u stellig rust geven.”j
15 Hierop zei hĳ tot hem: „Indien
gĳ in eigen persoon niet meegaat,
doe ons dan niet van hier optrekken. 16 En waaraan nu zal men
weten dat ik gunst gevonden heb
in uw ogen, ik en uw volk? Is het
niet doordat gĳ met ons meegaat,k
doordat ik en uw volk van elk ander volk dat op de oppervlakte
van de aardbodem is, onderscheiden zĳn?”l
17 Vervolgens zei Jehovah tot
Mozes:
„Ook deze zaak waarover
_
gĳ gesproken hebt, zal ik doen,m
omdat gĳ gunst gevonden hebt
in mĳn ogen en ik u bĳ name
ken.” 18 Hierop zei hĳ: „Laat
mĳ alstublieft uw heerlĳkheid
zien.”n 19 Maar hĳ zei: „Ikzelf
zal al mĳn goedheid aan uw aangezicht laten voorbĳgaan,o en ik
wil de naam van Jehovah ten
aanhoren van u uitroepen; p en
ik wil gunst bewĳzen aan wie
ik gunst zal bewĳzen, en ik wil
barmhartigheid betonen aan wie
ik barmhartigheid zal betonen.”q
20 En hĳ voegde eraan toe: „Gĳ
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EXODUS 33:11–34:7

kunt mĳn aangezicht niet zien,
want geen mens kan mĳ zien en
nochtans leven.”a
21 En Jehovah zei verder: „Zie,
bĳ mĳ is een plaats, en gĳ moet
op de rots gaan staan. 22 En
het moet geschieden dat terwĳl
mĳn heerlĳkheid voorbĳgaat, ik
u in een rotsholte moet plaatsen,
en ik moet mĳn handpalm als
een scherm over u houden, totdat
ik ben voorbĳgegaan. 23 Daarna moet ik mĳn handpalm wegnemen, en gĳ zult mĳ inderdaad
van achteren zien. Maar mĳn
aangezicht kan niet gezien worden.”b
Toen zei Jehovah tot Mo_
zes: „Houw u twee stenen
34
tafelen uit, gelĳk de eerste, en
c

ik moet op de tafelen de woorden schrĳven die op de eerste
tafelend voorkwamen, welke gĳ
hebt verbrĳzeld.e 2 En zorg dat
gĳ tegen de morgen gereed zĳt,
want gĳ moet
in de morgen de
¨
berg S _inaı beklimmen en u daar
op de top van de berg bĳ mĳ stellen.f 3 Maar niemand mag met
u opklimmen en laat er ook niemand anders op heel de berg worden gezien.g Tevens dient´ ´ noch
kleinvee noch rundvee voor die
berg te weiden.”h
4 Bĳgevolg hieuw Mozes
twee
_
stenen tafelen uit, gelĳk de eerste, en stond ’s morgens ¨ vroeg
op en beklom de berg S _inaı, juist
zoals Jehovah hem geboden had,
en hĳ nam de twee stenen tafelen in zĳn hand. 5 Toen daalde
Jehovah neer i in de wolk en stelde zich daar bĳ hem en riep de
naam van Jehovah uit.j 6 Nu
ging Jehovah aan zĳn aangezicht voorbĳ en riep: „Jehovah,
Jehovah, een God barmhartig k
en goedgunstig,l langzaam tot
toorn m en overvloedig in liefderĳke goedheidn en waarheid,o
7 die liefderĳke goedheid bewaart voor duizenden,p die dwaling en overtreding en zonde
m Nu 14:18; Na 1:3; Ro 9:22; 2Pe 3:9; n Jer 31:3;
Klg 3:22; Mi 7:18; o Ps 31:5; Ro 2:2; p Jer 32:18;
Da 9:4.

EXODUS 34:8-24

Verbondsbepalingen herhaald

vergeeft,a maar hĳ zal geenszins
vrĳstelling van straf geven,b daar
hĳ straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen en over
kleinzonen, over het derde geslacht en over het vierde geslacht.”c
8 Terstond boog Mozes
zich
_
haastig diep ter aarde en wierp
d
9 Toen zei hĳ: „Inzich neer.
dien ik nu gunst gevonden heb
in uw ogen, o Jehovah, laat Jehovah dan alstublieft in ons midden meetrekken,e want het is een
hardnekkig volk,f en gĳ moet onze
dwaling en onze zonde vergeven,g
en gĳ moet ons als uw eigendom
aannemen.”h 10 Waarop hĳ zei:
„Zie, ik sluit een verbond: Ten
aanschouwen van heel uw volk
zal ik wonderbare dingen doen,
die nog nooit op¨ de ganse aarde of
onder alle natien zĳn gewrocht; i
en heel het volk in welks midden
gĳ zĳt, zal inderdaad het werk
van Jehovah zien, want het is
iets vrees inboezemends wat ik
met u doe.j
11 Wat u aangaat, onderhoud
wat ik u heden gebied.k Zie, ik
verdrĳf
de Amorieten en de Ka¨
naanieten en de Hethieten en de
Ferezieten en de Hevieten en de
Jebusieten van voor uw aangezicht.l 12 Wacht u ervoor, een
verbond te sluiten met de bewoners van het land waarheen gĳ
gaat,m opdat het geen strik in uw
midden moge blĳken.n 13 Maar
hun altaren dient gĳlieden af
te breken, en hun heilige zuilen dient GIJ te verbrĳzelen, en
hun heilige palen dient GIJ om
te hakken.o 14 Want gĳ moogt
u niet neerwerpen voor een andere god,p want Jehovah, wiens
naam Jaloers is, hĳ is een jaloerse God; q 15 opdat gĳ geen
verbond sluit met de bewoners
van het land, daar zĳ stellig
immorele gemeenschap met hun
goden zullen hebbenr en slachtoffers aan hun goden zullen brengen,s en iemand u vast en zeker
zal uitnodigen en gĳ stellig wat
van zĳn slachtoffer zult eten.t

HFDST. 34
a Ps 103:12
Jes 55:7
Ef 4:32
1Jo 1:9
b De 32:35
Joz 24:19
Ro 2:5
2Pe 2:4
Ju 15
c Ex 20:5
Nu 14:18
De 30:19
1Sa 15:2
d De 9:18
e Ex 33:14
f Ex 32:9
Ex 33:3
g Nu 14:19
h Ps 33:12
Ps 94:14
i 1Sa 12:16
2Sa 7:23
1Kr 17:21
Ps 147:20
j Ex 33:16
De 10:21
Jes 64:3
k Ex 19:5
De 12:28
l Ge 15:18
Ex 3:8
Ex 33:2
De 7:1
m Ex 23:32
De 7:2
Re 2:2
n Ex 23:33
Joz 23:13
o Ex 23:24
De 12:3
Re 6:25
2Kon 18:4
p Ex 20:3
1Kor 10:14
1Jo 5:21
q Joz 24:19
Ez 39:25
1Kor 10:22
r Le 17:7
De 31:16
Re 2:17
Re 8:33
Jer 3:9
Ez 6:9
s Nu 25:2
1Kor 10:20
t Ps 106:28
Ez 18:6
2Kor 6:14
Opb 2:20

2e kolom
a Ezr 9:2
b Nu 25:2
De 7:4
1Kon 11:2
Ne 13:26
c Ex 32:8
Le 19:4
d Le 23:6
1Kor 5:8
e Ex 23:15
f Ex 13:2
Lu 2:23
g Ex 22:30
h Ex 13:13
i Ex 13:15
Nu 18:15
Nu 18:16
j De 16:16
k De 5:12
Mt 12:8
Lu 13:14

124

16 Dan zult gĳ sommigen van
hun dochters voor uw zonen moeten nemen,a en hun dochters zullen vast en zeker immorele gemeenschap met hun goden hebben
en maken dat uw zonen immorele gemeenschap met hun goden
hebben.b
17 Gĳ moogt u geen gegoten
afgoden maken.c
18 Het feest der ongezuurde
broden dient gĳ te houden.d Zeven dagen zult gĳ ongezuurde
broden eten, juist zoals ik u geboden heb, op de bestemde tĳd
e want in de
in de maand Abib,
_
maand Abib
zĳt gĳ uit Egypte
_
_
getrokken.
19 Al wat het eerst de moederschoot opent, is van mĳ,f en, wat
al uw vee betreft, de mannelĳke
eersteling van de stier en van
het schaap.g 20 En de eersteling van een ezel dient gĳ los te
kopen met een schaap.h Maar indien gĳ hem niet zult loskopen,
dan moet gĳ hem de nek breken.
Iedere eerstgeborene van uw zonen dient gĳ los te kopen.i En
zĳ mogen niet met lege handen
voor mĳ verschĳnen.j
21 Zes dagen dient gĳ te arbeiden, maar op de zevende dag zult
gĳ sabbat houden.k In de ploegtĳd en in de oogst zult gĳ sabbat
houden.l
22 En gĳ zult uw wekenfeest
vieren met de eerste rĳpe vruchten van de tarweoogst,m en het
feest der inzameling bĳ de jaarwisseling.n
23 Driemaal in het jaar dient
al wat mannelĳk onder u is, voor
het aangezicht van de [ware]
Heer,
Jehovah, de God van Is_
¨
o
24 Want
rael, te verschĳnen.
¨
ik zal de natien van voor uw aangezicht verdrĳvenp en ik wil uw
gebied uitgestrekt maken; q en
niemand zal uw land begeren
terwĳl gĳ driemaal in het jaar optrekt om het aangezicht van Jehovah, uw God, te zien.r
l Jer 17:22; m Ex 23:16; n Le 23:34; o De 16:16;
p Ex 34:11; Joz 24:8; q De 12:20; Ps 78:55; r Ge
35:5; Sp 16:7.

125

Gezicht straalt. Giften voor tabernakel

25 Gĳ moogt het bloed van
mĳn slachtoffer niet samen met
iets gezuurds slachten.a En het
slachtoffer van het paschafeest
dient niet de nacht over te blĳven tot de morgen.b
26 Het beste van de eerste rĳpe
vruchtenc van uw bodem dient
gĳ naar het huis van Jehovah, uw
God, te brengen.d
Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.”e
27 Voorts zei Jehovah tot Mo_
zes: „Schrĳf u deze woorden op,f
want in overeenstemming met
deze woorden sluit ik waarlĳk
¨
een verbond met u en Isra
el.”g
_
28 En hĳ bleef daar bĳ Jehovah
veertig dagen en veertig nachten. Hĳ at geen brood en hĳ
dronk geen water.h Toen schreef
hĳ op de tafelen de woorden van
het verbond, de Tien Woorden.i
29 Nu geschiedde het
_
¨ toen Mozes van de berg S _inaı afdaalde,
dat de twee tafelen der Getuigenis in de hand van Mozes
waren
_
toen hĳ van de berg afdaalde,j en
Mozes
wist niet dat de huid van
_
zĳn aangezicht stralen uitzond,
omdat hĳ met hem ¨ gesproken
en alle
had.k 30 Toen nu
_
¨ Aaron
zonen van Isra
el Mozes
zagen,
_
_
wel, zie! de huid van zĳn aangezicht zond stralen uit en zĳ werden bevreesd hem te naderen.l
31 Toen riep M
hen. Der_
¨ ozes
halve keerden Aaron
en alle over_
sten onder de vergadering tot
hem terug, en Mozes
ging hen
_
toespreken. 32 Eerst daarna
¨
naderden alle zonen van Isra
el
_
tot hem en hĳ gebood hun vervolgens alles¨ wat Jehovah op
de berg S _inaı met hem besproken had.m 33 Wanneer Mozes
_¨
dan zĳn toespraak tot hen beeindigd had, placht hĳ een sluier
over zĳn aangezicht te doen.n
34 Maar telkens wanneer Mozes
_
voor het aangezicht van Jehovah
kwam om met hem te spreken,
nam hĳ de sluier weg, totdat hĳ
naar buiten ging.o En hĳ ging
naar buiten en sprak tot de zo¨
nen van Isra
el wat hem geboden
_
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EXODUS 34:25–35:14

a
35 En de zonen van Iswerd.
_
¨
rael zagen Mozes’
aangezicht, dat
_
de huid van Mozes’
aangezicht
_
deed
stralen uitzond; b en Mozes
_
de sluier weer over zĳn aangezicht, totdat hĳ naar binnen ging
om met hem te spreken.c

Later riep Mozes
de gehe_
le ¨ vergadering der zonen
35
van Isra
el bĳeen en zei tot hen:
_
„Dit zĳn de woorden die Jehovah
geboden heeft, om ze te doen: d
2 Zes dagen mag er werk verricht worden,e maar de zevende dag zal voor U tot iets heiligs
worden, een sabbat van volkomen rust voor Jehovah. Iedereen
die daarop werk verricht, zal ter
dood worden gebracht.f 3 GIJ
moogt in geen van UW woonplaatsen vuur ontsteken op de
sabbatdag.”
4 En Mozes
zei verder tot de
_
gehele vergadering
van de zonen
¨
van Isra
el: „Dit is het woord dat
_
Jehovah heeft geboden, door te
zeggen: 5 ’Zamelt uit UW midden een bĳdrage voor Jehovah
in.g Iedereen met een gewillig
harth brenge haar als een bĳdrage voor Jehovah, namelĳk goud
en zilver en koper i 6 en blauw
draad en roodpurpergeverfde wol
en karmozĳnen stof en fĳn linnen en geitenhaar j 7 en roodgeverfde ramsvellen en robbenvellen en acaciahout 8 en olie
voor het licht en balsemolie voor
de zalfolie en voor het welriekend reukwerkk 9 en onyxstenen en zetstenen voor de efodl en
voor het borststuk.m
10 En laten alle wĳzen van
hartn onder U komen en alles
vervaardigen wat Jehovah geboden heeft, 11 namelĳk de tabernakel met zĳn tent en zĳn
bedekking, zĳn haken en zĳn paneellĳsten, zĳn stangen, zĳn zuilen en zĳn voetstukken met inzinking; 12 de Arko en haar
draagbomen,p het dekselq en het
afschermingsgordĳn; r 13 de
tafels en haar draagbomen en
al haar gerei en het toonbrood; t
14 en de lampenstandaardu voor

EXODUS 35:15–36:1

¨
Sieraden geschonken. Bezaleel en Oholiab

de verlichting en zĳn gerei en
zĳn lampen en de olie a voor de
verlichting; 15 en het reukaltaar b en zĳn draagbomen; en de
zalfolie en het welriekend reukwerk; c en de afscherming van de
ingang, voor de ingang van de tabernakel; 16 het brandofferaltaar d en het erbĳ behorende
koperen traliewerk, zĳn draagbomen en al zĳn gerei; het bekkene en ¨ zĳn onderstel; 17 de
draperieen van het voorhof,f zĳn
zuilen en zĳn voetstukken met
inzinking; en de afscherming van
de poort van het voorhof; 18 de
tentpinnen van de tabernakel
en de tentpinnen van het voorhof en hun koorden; g 19 de klederenh van een speciaal weefsel
voor het verrichten van de dienst
in het heiligdom, de heilige
kle¨
en
dereni voor de priester Aaron
_
de klederen van zĳn zonen om
als priesters te dienen.’ ”
20 Bĳgevolg ging de gehele
¨
vergadering der zonen van Isra
el
_
van voor het aangezicht van Mo_
zes heen. 21 Toen kwamen zĳ,
een ieder wiens hart hem ertoe
drong,j en zĳ brachten, een ieder
wiens geest hem ertoe aandreef,
Jehovah’s bĳdrage voor het werk
aan de tent der samenkomst en
voor haar gehele dienst en voor
de heilige klederen. 22 En zĳ
bleven komen, de mannen met
de vrouwen, iedereen die gewillig van hart was. Zĳ brachten
broches en oorringen en ringen
en vrouwensieraden, allerlei gouden voorwerpen, dat wil zeggen iedereen die het beweegoffer
van goud aan Jehovah aanbood.k
23 En allen in wier bezit zich
blauw draad bevond en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en fĳn linnen en geitenhaar en roodgeverfde ramsvellen
en robbenvellen, brachten het.l
24 Allen die de bĳdrage van zilver en koper bĳdroegen, brachten de bĳdrage voor Jehovah, en
allen bĳ wie acaciahout werd gevonden voor al het werk van de
dienst, brachten dat.
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25 En alle vrouwen die wĳs van
hart waren,a sponnen met hun
handen, en aanhoudend brachten zĳ als garen het blauwe draad
en de roodpurpergeverfde wol, de
karmozĳnen stof en het fĳne linnen. 26 En alle vrouwen wier
hart hen drong met wĳsheid,
sponnen het geitenhaar.
27 En de oversten brachten
onyxstenen en zetstenen voor de
efod en het borststuk,b 28 en
de balsemolie en de olie voor de
verlichting en voor de zalfolie en
voor het welriekend reukwerk.c
29 Iedere man en vrouw die er
door zĳn of haar hart toe werd
aangedreven iets te brengen voor
al het werk dat Jehovah door
bemiddeling van Mozes
geboden
_
had te vervaardigen,
bracht het;
¨
de zonen van Isra
el brachten een
_
vrĳwillige gave voor Jehovah.d
30 Toen
tot de zonen
_
¨ zei Mozes
van Isra
¨_ e el: „Zie, Jehovah heeft Bezale
el,
de
zoon
van
Uri,
de zoon
_
_
van Hur, van de stam Juda,
bĳ
_
name geroepen. 31 Voorts heeft
hĳ hem vervuld met de geest van
God inzake wĳsheid, verstand en
kennis en allerlei kunstvaardigheid 32 en om ontwerpen te maken, om te werken in goud en zilver en koper,f 33 en inzake het
bewerken van stenen, om die te
zetten, en inzake het bewerken
van hout, om allerlei kunstige
producten te maken.g 34 En hĳ
heeft hem in het hart gelegd dat
hĳ zou onderwĳzen, hĳ en Oho_
liab,h de zoon van Ahis amach,
_
van de stam Dan. 35 Hĳ heeft
hen met wĳsheid van hart vervuldi om al het werk te doen van
een kunsthandwerker en een borduurder j en van een maker van
veelkleurig weefwerk in blauw
draad en roodpurpergeverfde wol,
in karmozĳnen stof en fĳn linnen, en van een wever, mannen
die allerlei werk doen en ontwerpen maken.
¨
En Bezale
_ el moet werken,
k en iedere
evenals Oholiab
_
man die wĳs van hart is, aan wie
l
Jehovah wĳsheid en verstandm

36
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Tentkleden en paneellijsten gemaakt

met betrekking tot deze dingen
gegeven heeft, zodat hĳ weet hoe
al het werk van de heilige dienst
gedaan moet worden naar alles
wat Jehovah geboden heeft.”a
¨
2 Nu riep Mozes
Bezale
_
_ el en
Oholiab
en iedere man die wĳs
_
van hart was, in wiens hart Jehovah wĳsheid had gelegd,b een
ieder wiens hart hem ertoe drong
het werk aan te pakken ten einc
3 Voorts nade het te doen.
´ ´
men zĳ van voor Mozes
de gehe_
d
mee die de zonen van
le bĳdrage
¨
Isra
el hadden gebracht voor het
_
werk van de heilige dienst, om
dit te verrichten, en wat de laatstgenoemden betreft, zĳ brachten hem nog steeds elke morgen
een vrĳwillige gave.
4 Toen kwamen alle wĳzen, die
al het heilige werk deden, de een
na de ander van het werk waarmee zĳ bezig waren 5 en zeiden tot Mozes:
„Het volk brengt
_
veel meer dan nodig is ten dienste van het werk dat Jehovah geboden heeft te doen.” 6 Daarom gebood Mozes
dat men een
_
aankondiging door het kamp
moest laten gaan, luidend: „Mannen en vrouwen, vervaardigt
geen materiaal meer voor de heilige bĳdrage.” Zo werd het volk
ervan afgehouden het te brengen. 7 En het materiaal bleek
genoeg te zĳn voor al het werk
dat gedaan moest worden, ja,
meer dan genoeg.
8 En alle wĳzen van harte onder hen die het werk deden, gingen de tabernakelf maken, de
tien tentkleden van getwĳnd fĳn
linnen en blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof; met cherubs, borduurderswerk, maakte hĳ ze. 9 De
lengte van elk tentkleed was
achtentwintig el, en de breedte van´ ´ elk tentkleed vier el. Er
was e en maat voor alle tentkleden. 10 Toen voegde hĳ vĳf
tentkleden aan elkaar,g en de
vĳf andere tentkleden voegde hĳ
aan elkaar. 11 Daarna maakte hĳ lussen van blauw draad
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EXODUS 36:2-23

aan de rand van het ene tentkleed bĳ het eind dat samengevoegd moest worden. Hĳ deed
hetzelfde aan de rand van het
buitenste tentkleed bĳ de andere plaats van samenvoeging.a
12 Hĳ maakte vĳftig lussen aan
het ene tentkleed, en hĳ maakte vĳftig lussen aan het uiteinde
van het tentkleed dat bĳ de andere plaats van samenvoeging was,
zodat de lussen tegenover elkaar
zaten.b 13 Ten slotte maakte
hĳ vĳftig gouden haken en voegde de tentkleden door middel
van de haken aan elkaar, zodat
´ ´
het een tabernakel werd.c
14 Daarna maakte hĳ tentkleden van geitenhaar voor de tent
over de tabernakel. Elf tentkleden maakte hĳ.d 15 De lengte
van elk tentkleed was dertig el,
en de breedte van elk tentkleed
´ ´
vier el. Er was een maat voor de
elf tentkleden.e 16 Toen voegde
hĳ vĳf tentkleden afzonderlĳk
aan elkaar en de zes andere tentkleden afzonderlĳk.f 17 Vervolgens maakte hĳ vĳftig lussen
aan de rand van het buitenste
tentkleed bĳ de plaats van samenvoeging, en hĳ maakte vĳftig lussen aan de rand van het
andere tentkleed dat erop aansloot.g 18 Daarna maakte hĳ
vĳftig koperen haken om de
´ ´ tent
samen te voegen, zodat ze een geheel werd.h
19 Vervolgens maakte hĳ een
dekkleed voor de tent van roodgeverfde ramsvellen en een dekkleed van robbenvelleni daaroverheen.j
20 Toen maakte hĳ de paneellĳsten voor de tabernakel
van acaciahout,k rechtopstaand.
21 Tien el was de lengte van een
paneellĳst, en anderhalve el de
breedte van elke paneellĳst.l
22 Elke paneellĳst had twee tappen, die met elkaar verbonden
waren. Zo deed hĳ met alle paneellĳsten van de tabernakel.m
23 Hĳ maakte dus de paneellĳsten voor de tabernakel, twintig

EXODUS 36:24–37:8
paneellĳsten voor de kant die
naar de Negeb,
naar het zuiden,
_
gekeerd was.a 24 En hĳ maakte
veertig zilveren voetstukken met
inzinking voor onder de twintig
paneellĳsten, twee voetstukken
met inzinking onder de ene paneellĳst met haar twee tappen en
twee voetstukken met inzinking
onder de andere paneellĳst met
haar twee tappen.b 25 En voor
de andere zĳde van de tabernakel,
de noordkant, maakte hĳ twintig
paneellĳstenc 26 en hun veertig zilveren voetstukken met inzinking, twee voetstukken met
inzinking onder de ene paneellĳst
en twee voetstukken met inzinking onder de andere paneellĳst.d
27 En voor de achtergedeelten
van de tabernakel, naar het westen, maakte hĳ zes paneellĳsten.e 28 En hĳ maakte twee paneellĳsten als hoekstĳlen van de
tabernakel aan zĳn beide achtergedeelten.f 29 En ze bleken
volkomen gelĳk te zĳn aan de
onderkant en te zamen werden
ze tweelingen tot aan de bovenkant van elk bĳ de eerste ring.
Zo deed hĳ met die beide, met
de twee hoekstĳlen.g 30 Het
aantal paneellĳsten bedroeg dus
acht en hun zilveren voetstukken met inzinking zestien, twee
voetstukken met inzinking naast
twee voetstukken met inzinking
onder elke paneellĳst.h
31 Vervolgens maakte hĳ stangen van acaciahout, vĳf voor
de paneellĳsten van de ene zĳde
van de tabernakeli 32 en vĳf
stangen voor de paneellĳsten
van de andere zĳde van de tabernakel en vĳf stangen voor
de paneellĳsten van de tabernakel voor de twee achtergedeelten, naar het westen.j 33 Toen
maakte hĳ de middelste stang zo,
dat die in het midden van de paneellĳsten van het ene einde tot
het andere doorliep.k 34 En hĳ
bekleedde de paneellĳsten met
goud, en hĳ maakte hun ringen
van goud als houders voor de
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stangen, en voorts bekleedde hĳ
de stangen met goud.a
35 Verder maakte hĳ een gordĳnb van blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn linnen.
Met borduurderswerk maakte
hĳ het met cherubs.c 36 Toen
maakte hĳ daarvoor vier zuilen
van acacia[hout] en bekleedde
ze met goud, terwĳl [ook] hun
pinnen van goud waren, en goot
er vier zilveren voetstukken met
inzinking voor.d 37 En daarna maakte hĳ een afscherming
voor de ingang van de tent van
blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof
en getwĳnd fĳn linnen, veelkleurig weverswerk,e 38 en zĳn vĳf
zuilen en hun pinnen. En hĳ bekleedde hun toppen en hun verbindingsstukken met goud, maar
hun vĳf voetstukken met inzinking waren van koper.f
¨
Nu maakte Bezale
_ elg de
Arkh van acaciahout. Twee
en een halve el was haar lengte, en anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.i 2 Toen bekleedde hĳ haar
van binnen en van buiten met
zuiver goud en maakte er een
gouden rand omheen.j 3 Daarna goot hĳ er vier gouden ringen
voor, [en wel] voor boven haar
vier poten, twee ringen namelĳk
aan haar ene kant en twee ringen
aan haar andere kant.k 4 Vervolgens maakte hĳ draagbomen
van acaciahout en bekleedde ze
met goud.l 5 Toen stak hĳ de
draagbomen door de ringen aan
weerskanten van de Ark, om de
Ark te dragen.m
6 Daarna maakte hĳ het dekseln van zuiver goud. Twee en
een halve el was de lengte ervan,
en anderhalve el de breedte ervan.o 7 Verder maakte hĳ twee
cherubs van goud. Van gedreven werk maakte hĳ ze aan de
beide´ uiteinden van het deksel.p
8 Een cherub was aan het uiteinde aan gene zĳde en de andere
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Tafel, lampenstandaard, altaren

cherub aan het uiteinde aan deze
zĳde. Hĳ maakte de cherubs op
het deksel aan de beide uiteinden ervan.a 9 En het werden
cherubs die twee vleugels naar
boven uitgespreid hielden, met
hun vleugels het deksel beschuttend,b en hun gezichten waren
naar elkaar toe gekeerd. De gezichten van de cherubs bleken
naar het deksel gekeerd te zĳn.c
10 Voorts maakte hĳ de tafel
van acaciahout.d Twee el was
haar lengte, en een el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte.e 11 Daarna bekleedde hĳ
haar met zuiver goud en maakte er een gouden rand omheen.f
12 Vervolgens maakte hĳ er een
lĳst van een handbreedte omheen en maakte een gouden rand
rondom haar lĳst.g 13 Verder
goot hĳ er vier gouden ringen
voor en zette de ringen aan de
vier hoeken die voor de vier poten waren.h 14 De ringen bleken dicht bĳ de lĳst te zitten,
als houders voor de draagbomen,
om de tafel te dragen.i 15 Toen
maakte hĳ de draagbomen van
acaciahout en bekleedde ze met
goud, om de tafel te dragen.j
16 Daarna maakte hĳ het gerei
dat op de tafel is, haar schotels
en haar bekers en haar schalen
en haar kannen, waarmee [plengoffers] uitgegoten zouden worden, van zuiver goud.k
17 Toen maakte hĳ de lampenstandaardl van zuiver goud. Van
gedreven werk maakte hĳ de
lampenstandaard. Zĳn zĳden en
zĳn armen, zĳn kelken, zĳn knoppen en zĳn bloesems kwamen uit hem voort.m 18 En zes
armen kwamen uit zĳn zĳden,
drie armen van de lampenstandaard uit zĳn ene zĳde en drie
armen van de lampenstandaard
uit zĳn andere zĳde.n 19 Drie
kelken in de vorm van amandelbloesems zaten aan het ene stel
armen, met afwisselend knoppen
en bloesems; en drie kelken in de
vorm van amandelbloesems aan
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EXODUS 37:9–38:3

het andere stel armen, met afwisselend knoppen en bloesems. Zo
was het voor de zes armen die uit
de lampenstandaard kwamen.a
20 En aan de lampenstandaard zaten vier kelken in de vorm van
amandelbloesems, met afwisselend zĳn knoppen en zĳn bloesems.b 21 En de knop onder
twee armen kwam uit hem voort,
en de knop onder twee andere armen kwam uit hem voort, en de
knop onder nog twee armen kwam
uit hem voort, voor de zes armen
die uit de lampenstandaard kwamen.c 22 Hun knoppen en hun
armen kwamen´ ´ uit hem voort.
Het geheel was een stuk gedreven
werk, van zuiver goud.d 23 Toen
maakte hĳ zĳn zeven lampen
en zĳn snuiters en zĳn vuurpotten van zuiver goud.e 24 Van
een talent zuiver goud maakte
hĳ hem en al zĳn gerei.
25 Nu maakte hĳ het reukaltaar f van acaciahout.g Een el was
zĳn lengte en een el zĳn breedte, dus vierkant, en twee el was
zĳn hoogte. Zĳn hoornen kwamen
eruit voort.h 26 Toen bekleedde
hĳ het met zuiver goud, zĳn bovenvlak en zĳn zĳden rondom en
zĳn hoornen, en hĳ maakte er een
gouden rand omheen.i 27 En hĳ
maakte er twee gouden ringen
voor, onder zĳn rand, aan twee
van zĳn zĳden, aan twee tegenovergestelde zĳden ervan, als houders voor de draagbomen waarmee het gedragen moest worden.j
28 Daarna maakte hĳ de draagbomen van acaciahout en bekleedde ze met goud.k 29 Bovendien maakte hĳ de heilige
zalfolie l en het zuivere welriekend
reukwerk,m het werk van een zalfbereider.
Vervolgens maakte hĳ het
brandofferaltaar van aca38
ciahout. Vĳf el was het lang en
vĳf el breed, dus vierkant, en
drie el hoog.n 2 Toen maakte
hĳ de hoorneno ervan op de vier
hoeken. Zĳn hoornen kwamen
eruit voort. Vervolgens bekleedde hĳ het met koper.p 3 Daarna

EXODUS 38:4-23

Bekken, voorhof. Inventaris van de tabernakel

maakte hĳ al het gerei van het
altaar: de bakken en de schoppen en de schalen, de vorken en
de vuurpotten. Al het daarbĳ behorende gerei maakte hĳ van koper.a 4 Verder maakte hĳ voor
het altaar een traliewerk, een
netwerk van koper, onder zĳn
lĳst, eronder tot halverwege [het
altaar].b 5 Toen goot hĳ vier
ringen aan de vier uiteinden vlak
bĳ het koperen traliewerk, als
houders voor de draagbomen.
6 Daarna maakte hĳ de draagbomen van acaciahout en bekleedde ze met koper.c 7 Toen
stak hĳ de draagbomen in de ringen aan de zĳden van het altaar,
om het daarmee te dragen.d Hĳ
maakte het als een holle kist van
planken.e
8 Daarna maakte hĳ het bekken van koper f met het onderstel van koper, waarvoor hĳ de
spiegels gebruikte van de dienstdoende vrouwen, die georganiseerde dienst deden bĳ de ingang
van de tent der samenkomst.g
9 Vervolgens maakte hĳ het
voorhof.h Voor de kant die naar
de Negeb,
naar het zuiden, ge_
¨
keerd was, waren de draperieen
van het voorhof van getwĳnd
fĳn linnen, over een [lengte
van] honderd el.i 10 Hun twintig zuilen en hun twintig voetstukken met inzinking waren
van koper. De pinnen van de zuilen en hun verbindingsstukken
waren van zilver.j 11 Ook voor
de noordzĳde was er honderd
el. Hun twintig zuilen en hun
twintig voetstukken met inzinking waren van koper. De pinnen
van de zuilen en hun verbindingsstukken waren van zilver.k
12 Maar voor de westzĳde wa¨
ren de draperieen voor [een lengte van] vĳftig el. Hun zuilen waren tien en hun voetstukken met
inzinking tien [in getal].l De pinnen van de zuilen en hun verbindingsstukken waren van zilver. 13 En voor de oostzĳde, in
de richting van de opgang [der
zon], was er vĳftig el.m 14 De
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¨
draperieen waren voor [een lengte van] vĳftien el aan de ene vleugel. Hun zuilen waren drie en
hun voetstukken met inzinking
drie [in getal].a 15 En voor de
andere vleugel, zowel aan deze
als aan gene zĳde van de poort
van¨ het voorhof, waren de draperieen voor [een lengte van] vĳftien el. Hun zuilen waren drie en
hun voetstukken met inzinking
drie¨ [in getal].b 16 Alle draperieen van het voorhof rondom
waren van getwĳnd fĳn linnen.
17 En de voetstukken met inzinking voor de zuilen waren
van koper. De pinnen van de
zuilen en hun verbindingsstukken waren van zilver en de bekleding van hun toppen was van
zilver, en er waren zilveren verbindingen voor alle zuilen van
het voorhof.c
18 En de afscherming van de
poort van het voorhof was veelkleurig weverswerk, van blauw
draad en roodpurpergeverfde wol
en karmozĳnen stof en getwĳnd
fĳn linnen,d en twintig el was
de lengte, en de hoogte was over
de gehele uitgestrektheid¨ vĳf el,
evenals bĳ de draperieen van
het voorhof.e 19 En hun vier
zuilen en hun vier voetstukken
met inzinking waren van koper.
Hun pinnen waren van zilver en
de bekleding van hun koppen
en hun verbindingsstukken waren van zilver. 20 En alle tentpinnen voor de tabernakel en
voor het voorhof rondom waren
van koper.f
21 De volgende dingen zĳn opgenomen in de inventaris van
de tabernakel, de tabernakel der
Getuigenis,g welke inventaris
op bevel van Mozes
werd opge_
maakt als de dienst van de leIthavietenh onder leiding van
_
¨
de
mar,i de zoon van A aron,
_ ¨
priester. 22 En Bezale
_ el,j de
zoon van Uri,
de zoon van Hur,
_
van de stam Juda,
deed alles
_
wat Jehovah Mozes
geboden had.
_
k
23 En met hem was Oholiab,
_
de zoon van Ahisamach,
van de
_
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stam Dan, een kunsthandwerker
en borduurder en maker van veelkleurig weefwerk in het blauwe
draad en de roodpurpergeverfde
wol en karmozĳnen stof en fĳn
linnen.
24 Al het goud dat gebruikt
werd voor het werk, bĳ alle werkzaamheden van de heilige plaats,
beliep het bedrag aan goud van
het beweegoffer,a negenentwintig talenten en zevenhonderd dertig sikkelen, volgens de sikkelb
van de heilige plaats.c 25 En
het zilver van de ingeschrevenen van de vergadering was honderd talenten en duizend zevenhonderd vĳfenzeventig sikkelen,
volgens de sikkel van de heilige plaats. 26 De halve sikkel
voor een persoon was de helft
van een sikkel volgens de sikkel
van de heilige plaats, voor iedere man die tot de ingeschrevenen
overging, van twintig jaar oud en
daarboven,d ten getale van zeshonderd drie duizend vĳfhonderd
vĳftig [man].e
27 En honderd talenten zilver
werden gebruikt om de voetstukken met inzinking van de heilige
plaats en de voetstukken met inzinking van het gordĳn te gieten.
Honderd voetstukken met inzinking stonden gelĳk met honderd
talenten, een talent voor een
voetstuk met inzinking.f 28 En
van de duizend zevenhonderd
vĳfenzeventig sikkelen maakte
hĳ pinnen voor de zuilen en bekleedde hĳ hun toppen en verbond ze met elkaar.
29 En het koper van het beweegoffer was zeventig talenten
en tweeduizend vierhonderd sikkelen. 30 En daarmee maakte
hĳ vervolgens de voetstukken
met inzinking van de ingang van
de tent der samenkomst en het
koperen altaar en het koperen
traliewerk dat erbĳ behoorde,
en al het gerei van het altaar,
31 en de voetstukken met inzinking van het voorhof rondom,
en de voetstukken met inzinking
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van de poort van het voorhof, en
alle tentpinnen van de tabernakel en alle tentpinnena van het
voorhof rondom.
En van het blauwe draad
en de roodpurpergeverf39
de wol en de karmozĳnen stof
b

maakten zĳ klederenc van een
speciaal weefsel voor het verrichten van de dienst in de heilige
de heilige
plaats.d Zo maakten zĳ
¨
klederene die voor Aaron
waren,
_
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.
2 Bĳgevolg maakte hĳ de efodf
van goud, blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn linnen. 3 Toen pletten zĳ gouden
platen tot dunne bladen, en hĳ
sneed ze in draden om die te
verwerken tussen het blauwe
draad en de roodpurpergeverfde
wol en de karmozĳnen stof en
het fĳne linnen, als borduurderswerk.g 4 Zĳ maakten er schouderstukken voor die samengevoegd werden. Aan zĳn beide
uiteinden werd hĳ samengevoegd. 5 En de gordel, die erop
was om hem strak aan te binden, was van hetzelfde materiaal,
op dezelfde wĳze vervaardigd,
van goud, blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn linnen,h
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.
6 Toen maakten zĳ de onyxstenen,i gevat in gouden zettingen, gegraveerd met zegelgraveerkunst overeenkomstig de
¨
namen van de zonen van Isra
el.j
_
7 Hĳ plaatste ze dan op de schouderstukken van de efod als gedachtenisstenenk voor de zonen
¨
van Isra
el, juist zoals Jehovah
_
Mozes
geboden had. 8 Toen
_
maakte hĳ het borststuk,l als
borduurderswerk, op de wĳze
waarop de efod vervaardigd was,
van goud, blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen stof en getwĳnd fĳn linnen.m
9 Het bleek vierkant te zĳn

EXODUS 39:10-32

¨
Kettinkjes, schoudermantel. Aarons klederen

wanneer het dubbelgevouwen
was. Dubbelgevouwen maakten
zĳ het borststuk een span van
de hand lang en een span breed.a
10 Toen vulden zĳ het met vier
rĳen stenen. Een rĳ van robĳn,
topaas en smaragd, de eerste rĳ.b
11 En de tweede c rĳ: turkoois,
saffier d en jaspis.e 12 En de
derde f rĳ: lesjem-steen, agaat en
amethist. 13 En de vierde g rĳ:
chrysoliet en onyxh en jade. Ze
werden in gouden kassen in hun
zettingen gevat. 14 En de stenen waren naar de namen van
¨
de zonen van Isra
el. Het waren
_
er twaalf, naar hun namen, van
zegelgraveerwerk voorzien, elk
naar zĳn naam, voor de twaalf
stammen.i
15 Vervolgens maakten zĳ aan
het borststuk gevlochten kettinkjes, als touwwerk, van zuiver goud.j 16 Toen maakten zĳ
twee gouden zettingen en twee
gouden ringen en zetten de twee
ringen aan de beide uiteinden
van het borststuk.k 17 Daarna
staken zĳ de twee gouden koorden door de twee ringen aan
de uiteinden van het borststuk.l
18 En zĳ haalden de beide einden van de twee koorden door
de twee zettingen. Toen zetten
zĳ ze op de schouderstukken van
de efod, aan de voorkant ervan.m
19 Vervolgens maakten zĳ twee
gouden ringen en zetten die aan
de beide uiteinden van het borststuk, op zĳn binnenrand, die
naar de efod toe gekeerd was.n
20 Toen maakten zĳ twee gouden ringen en zetten die op de
twee schouderstukken van de
efod, onderaan, aan de voorkant
ervan, vlak bĳ de plaats waar
hĳ samengevoegd was, boven
de gordel van de efod.o 21 Ten
slotte bonden zĳ het borststuk
met zĳn ringen aan de ringen
van de efod vast met een blauw
snoer, opdat het boven de gordel
van de efod zou blĳven hangen
en het borststuk niet op de efod
zou kunnen verschuiven, juist
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zoals Jehovah Mozes
geboden
_
had.a
22 Toen maakte hĳ de schoudermantelb van de efod, weverswerk, geheel van blauw draad.
23 En de opening van de schoudermantel was in het midden
ervan, als de opening van een
¨
malienkolder. Zĳn opening had
rondom een rand, opdat hĳ
niet kon inscheuren.c 24 Toen
maakten zĳ aan de zoom van
de schoudermantel granaatappels van blauw draad en roodpurpergeverfde wol en karmozĳnen
stof, ineengedraaid.d 25 Verder maakten zĳ belletjes van zuiver goud en zetten de belletjes
tussen de granaatappels e rondom
aan de zoom van de schoudermantel, tussen de granaatappels;
26 een belletje en een granaatappel, een belletje en een granaatappel, rondom aan de zoom
van de schoudermantel,f voor het
verrichten van de dienst, juist
zoals Jehovah Mozes
geboden
_
had.
27 Vervolgens maakten zĳ de
lange gewaden van fĳn
linnen,g
¨
weverswerk, voor Aaron
en zĳn
_
zonen, 28 en de tulbandh van
fĳn linnen en de sierlĳke hoofddeksels i van fĳn linnen en de linnen broekenj van getwĳnd fĳn
linnen, 29 en de sjerp k van getwĳnd fĳn linnen en blauw draad
en roodpurpergeverfde wol en
karmozĳnen stof, veelkleurig weverswerk, juist zoals Jehovah
Mozes
geboden had.
_
30 Ten slotte maakten zĳ de
blinkende plaat, het heilige teken van opdracht, van zuiver
goud en griften er met zegelgraveerkunst een opschrift in: „Heiligheid behoort Jehovah toe.”l
31 Toen maakten zĳ er een snoer
van blauw draad aan vast om
haar boven op de tulband te bevestigen,m juist zoals Jehovah
Mozes
geboden had.
_
32 Zo kwam heel het werk met
betrekking tot de tabernakel van
de tent der samenkomst tot vol-
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tooiing,
doordat de zonen van Is_
¨
rael bleven doen naar alles wat
Jehovah Mozes
geboden had.a
_
Juist zo deden zĳ.
33 Toen brachten zĳ de tabernakelb naar Mozes,
de tentc en
_
al haar gerei,d haar haken,e haar
paneellĳsten,f haar stangeng en
haar zuilen en haar voetstukken met inzinking,h 34 en haar
dekkleed van roodgeverfde ramsvellen i en haar dekkleed van
robbenvellen j en het afschermingsgordĳn,k 35 en de ark l
der getuigenis en haar draagbomenm en het deksel,n 36 de
tafel,o al haar gereip en het toonbrood, 37 de lampenstandaardq
van zuiver goud, zĳn lampen, de
rĳ lampen,r en al zĳn gereis en de
olie voor de verlichting,t 38 en
het gouden altaar u en de zalfolie v
en het welriekend reukwerkw en
de afscherming x voor de ingang
van de tent, 39 het koperen altaar y en het koperen traliewerkz
dat erbĳ behoorde, zĳn draagbomena en al zĳn gerei,b het bekkenc en ¨ zĳn onderstel,d 40 de
draperieene van het voorhof, zĳn
zuilenf en zĳn voetstukken met
inzinking g en de afscherming h
voor de poort van het voorhof,
zĳn tentkoordeni en zĳn tentpinnenj en al het gereik voor de
dienst van de tabernakel, voor
de tent der samenkomst, 41 de
klederenl van een speciaal weefsel voor het verrichten van de
dienst in het heiligdom, de heim klederen voor de priester
lige
¨
Aaron
en de klederen van zĳn zo_
nen om als priesters te dienen.n
42 Overeenkomstig alles wat´
Jehovah Mozes
geboden had, zo
_
¨
verrichtten de zonen van Isra
el
_
de gehele dienst.o 43 En Mozes
_
kreeg al het werk te zien, en zie!
zĳ hadden het gedaan juist
zoals
´
Jehovah geboden had. Zo hadden
zĳ [het] gedaan. Dientengevolge
zegende Mozes
hen.p
_
Toen sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 „Op de
_
40
dag der eerste maand, op de eerq

ste der maand, dient gĳ de ta-
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EXODUS 39:33–40:15

bernakel van de tent der samenkomst op te richten.a 3 En gĳ
moet de ark der getuigenis b
daarin plaatsen en de toegang tot
de Ark met het gordĳn afsluiten.c 4 En gĳ moet de tafeld
naar binnen brengen en haar
rangschikking in orde maken,
en gĳ moet de lampenstandaarde
binnenbrengen en zĳn lampen
ontsteken.f 5 En gĳ moet het
´ ´
gouden reukaltaar g voor de ark
der getuigenis zetten en de afscherming van de ingang voor de
tabernakel op haar plaats aanbrengen.h
6 En gĳ
´ ´ moet het brandofferaltaar i voor de ingang van de tabernakel van de tent der samenkomst zetten, 7 en gĳ moet het
bekken tussen de tent der samenkomst en het altaar zetten
en er water in doen.j 8 En gĳ
moet het voorhof k rondom plaatsen en de afscherming l van de
poort van het voorhof ophangen.
9 En gĳ moet de zalfolie m nemen
en de tabernakel en al wat erin is
zalven,n en gĳ moet hem heiligen
met al zĳn gerei, en aldus moet
hĳ iets heiligs worden. 10 En
gĳ moet het brandofferaltaar en
al zĳn gerei zalven en het altaar heiligen,o en aldus moet het
een allerheiligst altaar worden.p
11 En gĳ moet het bekken en
zĳn onderstel zalven en het heiligen.
¨
12 Dan moet gĳ Aaron
en zĳn
_
zonen doen naderen tot de ingang van de tent der samenkomst en hen met water
wassen.q
¨
13 En gĳ moet Aaron
bekleden
_
met de heilige klederenr en hem
zalvens en hem heiligen, en aldus
moet hĳ mĳ als priester dienen.
14 Daarna zult gĳ zĳn zonen
doen naderen en gĳ moet hen
bekleden met lange gewaden.t
15 En gĳ moet hen zalven, net
zoals gĳ hun vader hebt gezalfd,u
o Ex 29:36; Le 8:11; p Ex 29:37; q Le 8:6; Ef
5:26; Heb 7:28; r Ex 29:5; Le 8:7; s Le 8:12;
Ps 133:2; Han 10:38; t Le 8:13; u Le 8:30; 2Kor
1:21.
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Jehovah’s heerlijkheid vervult tent

en aldus moeten zĳ mĳ als priesters dienen, en hun zalving moet
hun voortdurend dienen tot een
priesterschap voor onbepaalde
tĳd in hun geslachten.”a
16 Mozes
deed nu overeen_
komstig alles wat Jehovah hem
geboden had.b Juist zo deed hĳ.
17 Bĳgevolg geschiedde het
dat in de eerste maand, in het
tweede jaar, op de eerste dag der
maand, de tabernakel werd opertoe
gericht.c 18 Toen Mozes
_
overging de tabernakel op te richten, plaatste hĳ daarvan eerst
de voetstukken met inzinking d
en zette de paneellĳstene erin
en bracht de stangenf aan en
richtte de zuileng op. 19 Vervolgens spande hĳ de tenth uit over
de tabernakel en legde het dekkleedi van de tent daaroverheen,
juist zoals Jehovah Mozes
ge_
boden had.
20 Daarna nam hĳ de Getuigenis j en legde die in de Arkk en
deed de draagbomenl aan de Ark
en legde het dekselm boven op
de Ark.n 21 Toen bracht hĳ de
Ark in de tabernakel en bracht
het afschermingsgordĳno op zĳn
plaats aan en sloot de toegang
tot de ark der getuigenis af,p juist
zoals Jehovah Mozes
geboden
_
had.
22 Vervolgens zette hĳ de tafelq in de tent der samenkomst
aan de noordzĳde van de tabernakel, buiten het gordĳn, 23 en
hĳ rangschikte daarop de rĳ brodenr voor het aangezicht van Jehovah, juist zoals Jehovah Mozes
_
geboden had.
24 Daarna plaatste hĳ de lampenstandaards in de tent der samenkomst tegenover de tafel,
aan de zuidzĳde van de tabernakel. 25 Toen ontstak hĳ de
lampent voor het aangezicht van
Jehovah, juist zoals Jehovah Mo_
zes geboden had.
26 Hĳ plaatste vervolgens het
gouden altaar u in de tent der
´ ´
samenkomst, voor het gordĳn,
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27 om daarop welriekend reukwerk in rook te doen opgaan,a
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.
28 Ten slotte bracht hĳ de afscherming b van de ingang van de
tabernakel op haar plaats aan.
29 En hĳ plaatste het brandofferaltaar c aan de ingang van de
tabernakel van de tent der samenkomst, om daarop het brandoffer d en het graanoffer te offeren, juist zoals Jehovah Mozes
_
geboden had.
30 Toen plaatste hĳ het bekken
tussen de tent der samenkomst
en het altaar en deed er water
in voor het wassen.e 31 En Mo_
¨
zes en Aaron
en zĳn zonen was_
ten daar hun handen en hun voeten. 32 Telkens wanneer zĳ de
tent der samenkomst binnengingen en wanneer zĳ tot het
altaar naderden, wasten zĳ zich,f
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.
33 Ten slotte richtte hĳ het
voorhofg op rondom de tabernakel en het altaar en hing de afscherming van de poort van het
voorhof op.h
Zo voleindigde Mozes
het werk.
_
34 Toen bedekte de wolki de tent
der samenkomst, en Jehovah’s
heerlĳkheid vervulde de tabernakel. 35 En Mozes
kon de tent
_
der samenkomst niet binnengaan,
omdat de wolkj daarboven vertoefde en Jehovah’s heerlĳkheid
de tabernakel vervulde.k
36 En wanneer de wolk zich
van boven de tabernakel verhief,
¨
braken de zonen van Isra
el tel_
kens op gedurende alle etappen
van hun reis.l 37 Maar indien
de wolk zich niet verhief, dan
braken zĳ niet op tot de dag dat
ze zich verhief.m 38 Want overdag was Jehovah’s wolk boven de
tabernakel, en ’s nachts bleef er
een vuur op, ten aanschouwen
¨
van het gehele huis van Isra
el
_
gedurende alle etappen van hun
reis.n

LEVITICUS
Voorts riep Jehovah Mozes
en
_
sprak tot hem uit de tent der
a en zei:
2 „Spreek
samenkomst
¨
tot de zonen van Isra
el,b en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’Ingeval
iemand van U Jehovah een offergave aanbiedt uit de huisdieren,
dient GIJ UW offergave uit het
rundvee en uit het kleinvee aan
te bieden.
3 Indien zĳn offergave een
brandoffer c uit het rundvee is,
dient hĳ een gaaf d mannetje aan
te bieden. Bĳ de ingang van de
tent der samenkomst dient hĳ het
uit eigen vrĳe wil voor het aangezicht van Jehovah aan te bieden.e 4 En hĳ moet zĳn hand
op de kop van het brandoffer leggen, en het moet goedgunstig
worden aanvaardf ten behoeve
van hem, om verzoening voor
hem te doen.g
5 Daarna moet de jonge stier
voor het aangezicht van Jehovah worden
geslacht; en de zonen
¨
van Aaron,
de priesters,h moeten
_
het bloed aanbieden en het bloed
rondom op het altaar sprenkelen,i dat bĳ de ingang van de tent
der samenkomst staat. 6 En
het brandoffer moet gevild en
j
in zĳn delen versneden worden.
¨
7 En de zonen van Aaron,
de
_
priesters, moeten vuur op het
altaar leggenk en hout op het
l
8 En de zonen
vuur schikken.
¨
van Aaron,
de priesters, moe_
ten de stukkenm met de kop en
het niervet schikken op het hout
dat op het vuur ligt, hetwelk op
het altaar is. 9 En zĳn ingewandenn en zĳn schenkels zullen
met water worden gewassen; en
de priester moet dat alles op het
altaar in rook doen opgaan als
een brandoffer, een vuuroffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.o
10 En indien zĳn offergave
voor een brandoffer uit het kleinvee is,p uit de jonge rammen of

1

HFDST. 1
a Ex 40:34
Nu 12:5
b Le 22:18
c Le 12:6
Nu 15:3
d Ex 12:5
Le 22:20
De 15:21
Mal 1:14
Heb 9:14
1Pe 1:19
e 2Kor 9:7
f Jes 56:7
g Nu 15:25
Ro 3:25
1Jo 2:2
h Heb 10:11
i Heb 9:13
1Pe 1:2
j Le 7:8
k Le 6:12
l Ge 22:9
Ne 13:31
m Ex 29:17
Le 9:13
1Kon 18:23
n Le 8:21
Le 9:14
o Ge 8:21
Ex 29:18
Nu 15:3
Ef 5:2
Fil 4:18
p Ge 4:4

2e kolom
a Le 22:19
b Le 22:20
Mal 1:14
1Pe 1:19
c Le 9:12
2Kr 29:22
d Le 9:13
1Kon 18:23
e Le 9:14
f Ex 29:17
g Ex 29:18
h Ex 29:41
Le 1:9
i Lu 2:24
j Le 5:7
Le 12:8
k Le 5:8
l Ex 27:3
Le 4:12
Le 6:10
m Ge 15:10
n Ge 8:20
Ex 29:18
o Le 6:21
Nu 28:8

HFDST. 2
p Le 6:14
Le 9:17
Nu 15:4
q Ex 29:2
Nu 7:13

135

de geiten, zal hĳ een gaaf mannetje a aanbieden.b 11 En het
moet aan de zĳde van het altaar
die op het noorden ligt, voor het
aangezicht van Jehovah worden
¨
geslacht, en de zonen van Aaron,
_
de priesters, moeten zĳn bloed
rondom op het altaar sprenkelen.c 12 En hĳ moet het in zĳn
delen versnĳden met zĳn kop
en zĳn niervet, en de priester
moet ze schikken op het hout
dat op het vuur ligt, hetwelk
op het altaar is.d 13 En hĳ zal
de ingewandene en de schenkels f
met water wassen; en de priester moet dat alles aanbieden en
het op het altaar in rook doen opgaan.g Het is een brandoffer, een
vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor Jehovah.h
14 Indien zĳn offergave als een
brandoffer voor Jehovah echter
uit het gevogelte is, dan moet
hĳ zĳn offergave uit de tortelduiveni of de jonge duivenj aanbieden. 15 En de priester moet
[de vogel] bĳ het altaar aanbieden en hem de kop afknĳpenk en
hem op het altaar in rook doen
opgaan, maar zĳn bloed moet
tegen de zĳde van het altaar
worden uitgeperst. 16 En zĳn
krop met zĳn veren moet hĳ verwĳderen en naast het altaar, aan
de oostkant, op de plaats voor
de vettige as werpen.l 17 En
hĳ moet hem bĳ zĳn vleugels inscheuren. Hĳ mag hem niet [in
stukken] verdelen.m Dan moet
de priester hem op het altaar, op
het hout dat op het vuur ligt,
in rook doen opgaan. Het is een
brandoffer,n een vuuroffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.o
Ingeval nu enige ziel een
graanoffer als offergave aan
2
Jehovah aanbiedt, dient zĳn ofp

fergave uit meelbloem te bestaan; q en hĳ moet er olie over
gieten en er geurige hars op

LEVITICUS 2:2–3:5

136

Graanoffers. Gemeenschapsoffers

leggen. 2 En hĳ
¨ moet het naar
de zonen van Aaron,
de priesters,
_
brengen, en de priester moet
daarvan zĳn handvol nemen, van
de meelbloem ervan en de olie
ervan, met alle erbĳ behorende
geurige hars; en hĳ moet dat als
een herinneringsdeela ervan op
het altaar in rook doen opgaan,
als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
3 En wat overblĳft
¨ van het graanoffer behoort Aaron
en zĳn zo_
nen toe,b als iets allerheiligstc van
Jehovah’s vuuroffers.
4 En ingeval gĳ als offergave
een graanoffer aanbiedt in de
vorm van iets wat in de oven
gebakken is, dient het van meelbloem te zĳn: ongezuurde ringvormige d koeken, met olie bevochtigd, of ongezuurde e wafels,
met olie bestreken.f
5 En indien uw offergave een
graanoffer van de bakplaat is,g
dient het uit meelbloem te bestaan, met olie bevochtigd, ongezuurd. 6 Het dient in stukken
te worden gebroken, en gĳ moet
er olie over gieten.h Het is een
graanoffer.
7 En indien uw offergave een
graanoffer uit de diepe vetketel is,
dient het uit meelbloem met olie
bereid te zĳn. 8 En gĳ moet het
daaruit bereide graanoffer aan Jehovah brengen; en het moet aan
de priester worden aangeboden en
hĳ moet het naar het altaar brengen. 9 En de priester moet wat
van het graanoffer er aflichten
als een herinneringsdeeli ervan
en moet het op het altaar in rook
doen opgaan, als een vuuroffer
tot een rustig stemmende geur
voor Jehovah.j 10 En wat overblĳft
van het graanoffer behoort
¨
Aaron
en zĳn zonen toe, als iets
_
allerheiligst van Jehovah’s vuurk
offers.
11 Geen graanoffer dat GIJ aan
Jehovah zult aanbieden, dient als
iets gezuurds te worden bereid,l
want GIJ moogt volstrekt geen
zuurdeeg en volstrekt geen ho-
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ning als een vuuroffer voor Jehovah in rook doen opgaan.
12 Als offergave der eerstelingena zult GIJ ze aan Jehovah
aanbieden, en ze mogen niet tot
een rustig stemmende geur op
het altaar komen.
13 En elke offergave van uw
graanoffer zult gĳ met zout kruiden; b en gĳ moogt het zout van
het verbondc van uw God niet
aan uw graanoffer laten ontbreken. Bĳ elke offergave van u zult
gĳ zout aanbieden.
14 En indien gĳ Jehovah het
graanoffer van de eerste rĳpe
vruchten aanbiedt, dient gĳ in
vuur geroosterde groene aren, de
gebroken korrels van het nieuwe koren, als het graanoffer van
uw eerste rĳpe vruchtend aan te
bieden. 15 En gĳ moet er olie
op doen en er geurige hars op
leggen. Het is een graanoffer.e
16 En de priester moet het herinneringsdeelf ervan in rook doen
opgaan, dat wil zeggen een deel
van de gebroken korrels ervan
en de olie ervan, met alle erbĳ
behorende geurige hars, als een
vuuroffer voor Jehovah.
En indien zĳn offergave een
gemeenschapsoffer is: indien
3
hĳ het aanbiedt uit het rundvee,
g
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hetzĳ mannetje of wĳfje, zal hĳ
een gaaf [dier] h voor het aangezicht van Jehovah aanbieden. 2 En hĳ moet zĳn hand op
de kop van zĳn offergave leggen,i
en die moet bĳ de ingang van de
tent der samenkomst
worden ge¨
slacht; en Aarons
zonen, de pries_
ters, moeten het bloed rondom
op het altaar sprenkelen. 3 En
een deel van het gemeenschapsoffer moet hĳ aanbieden als een
vuuroffer voor Jehovah, namelĳk het vetj dat de ingewanden
bedekt, ja, al het vet dat op de
ingewandenk ligt, 4 en de beide
nierenl en het vet dat daaraan
zit, alsmede dat wat aan de lendenen zit. En wat het aanhangsel aan de lever betreft, dat zal
hĳ met¨ de nieren wegnemen.
5 En Aarons
zonenm moeten het
_

137

Zondeoffer voor priester

op het altaar in rook doen opgaan,a op het brandoffer dat op
het hout ligt,b hetwelk op het
vuur is, als een vuuroffer tot een
rustig stemmende geur c voor Jehovah.
6 En indien zĳn offergave uit
het kleinvee is, [bestemd] voor
een gemeenschapsoffer voor Jehovah, mannetje of wĳfje, zal
hĳ een gaaf d [dier] aanbieden.
7 Indien hĳ een jonge ram als
zĳn offergave aanbiedt, dan moet
hĳ die voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden.e 8 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van zĳn
offergave
leggen,f en die moet
´ ´
voor de tent der samenkomst
¨
zoworden geslacht; g en Aarons
_
nen moeten het bloed ervan
rondom op het altaar sprenkelen.
9 En van het gemeenschapsoffer moet hĳ het vet aanbieden
als een vuuroffer voor Jehovah.h
De gehele vetstaarti zal hĳ wegnemen dicht bĳ het staartbeen,
en het vet dat de ingewanden
bedekt, ja, al het vet dat op de
ingewanden ligt,j 10 en de beide nieren en het vet dat daaraan zit, alsmede dat wat aan de
lendenen zit. En wat het aanhangselk aan de lever betreft, dat
zal hĳ met de nieren wegnemen.
11 En de priester moet het op
het altaar in rook doen opgaanl
als voedsel,m een vuuroffer voor
Jehovah.
12 En indien zĳn offergave een
geitn is, dan moet hĳ [het dier]
voor het aangezicht van Jehovah aanbieden. 13 En hĳ moet
zĳn hand op de kop ervan
´ ´ leggen,o en het moet vo or de
tent der samenkomst
worden ge¨
zonen moeten
slacht; p en Aarons
_
het bloed ervan rondom op het
altaar sprenkelen. 14 En als
zĳn offergave moet hĳ daarvan,
als een vuuroffer voor Jehovah,
het vet aanbieden dat de ingewanden bedekt, ja, al het vet dat
op de ingewanden ligt,q 15 en
de beide nieren en het vet dat
daaraan zit, alsmede dat wat aan
de lendenen zit. En wat het aan-
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LEVITICUS 3:6–4:8
hangsel aan de lever betreft, dat
zal hĳ met de nieren wegnemen.
16 En de priester moet dat op
het altaar in rook doen opgaan
als voedsel, een vuuroffer tot een
rustig stemmende geur. Al het
vet behoort Jehovah toe.a
17 Het is een inzetting tot onbepaalde tĳd voor UW geslachten, in al UW woonplaatsen: GIJ
moogt volstrekt geen vet en geen
bloedb eten.’ ”
En Jehovah sprak verder tot
4
Mozes
en zei: 2¨ „Spreek tot
_
de zonen van Isra
el en zeg: ’In_
geval een zielc bĳ vergissing zondigtd in een van de dingen waarvan Jehovah gebiedt dat ze niet
gedaan dienen te worden, en hĳ
werkelĳk een daarvan doet:
3 Indien de priester, de gezalfde,e zondigtf en daardoor schuld
op het volk laadt, dan moet hĳ
voor zĳn zonde g die hĳ begaan
heeft, een gave jonge stier als
zondeoffer aan Jehovah aanbieden. 4 En hĳ moet de stier naar
de ingang van de tent der samenkomsth voor het aangezicht van
Jehovah brengen en zĳn hand op
de kop van de stier leggen,i en hĳ
moet de stier voor het aangezicht
van Jehovah slachten. 5 En de
priester, de gezalfde,j moet wat
van het bloed van de stier nemen en dat in de tent der samenkomst brengen; 6 en de priester moet zĳn vinger in het bloed
dopenk en zevenmaall voor
´ ´ het
aangezicht van Jehovah voor het
gordĳn van de heilige plaats wat
van het bloed spatten. 7 En de
priester moet wat van het bloed
doen op de hoornenm van het altaar van welriekend reukwerk
voor het aangezicht van Jehovah, dat in de tent der samenkomst staat, en al het overige
bloed van de stier zal hĳ aan de
voetn van het brandofferaltaar
uitstorten, dat bĳ de ingang van
de tent der samenkomst staat.
8 Wat al het vet van de stier
van het zondeoffer betreft, hĳ
zal het vet dat de ingewanden

LEVITICUS 4:9-27

Zondeoffer voor vergadering, overste

bedekt er aflichten, ja, al het
vet dat op de ingewanden ligt,a
9 en de beide nieren en het vet
dat daaraan zit, alsmede dat wat
aan de lendenen zit. En wat het
aanhangsel aan de lever betreft,
dat zal hĳ met de nieren wegnemen.b 10 Het zal hetzelfde
zĳn als wat van een stier van
het gemeenschapsoffer wordt afgelicht.c En de priester moet dat
op het brandofferaltaar in rook
doen opgaan.d
11 Maar wat de huid van de
stier betreft en al zĳn vlees met
zĳn kop en zĳn schenkels en
zĳn ingewanden en zĳn drek,e
12 hĳ moet de gehele stier naar
de buitenrand van de legerplaats f
laten brengen, naar een reine
plek, waar de vettige as g wordt
gestort, en hĳ moet hem op hout
verbranden in het vuur.h Waar
de vettige as wordt gestort, dient
hĳ verbrand te worden.
13 Indien nu de
¨ gehele vergadering van Isra
el een fout be_
gaat,i en de zaak voor de ogen
van de gemeente verborgen is
gebleven, doordat zĳ een van al
de dingen hebben gedaan waarvan Jehovah gebiedt dat ze niet
gedaan dienen te worden en dus
schuldig zĳn geworden,j 14 en
de zonde die zĳ ertegen hebben
begaan, is bekend geworden,k
dan moet de gemeente een jonge stier als zondeoffer
aanbie´ ´
den en die voor de tent der samenkomst brengen. 15 En de
oudere mannen der vergadering
moeten voor het aangezicht van
Jehovah hun handen op de kop
van de stier leggen,l en de stier
moet voor het aangezicht van Jehovah worden geslacht.
16 Vervolgens moet de priester, de gezalfde,m wat van het
bloed van de stier in de tent der
samenkomst brengen.n 17 En
de priester moet zĳn vinger in
wat van het bloed dopen en dat
zevenmaal voor´ het
aangezicht
´
van Jehovah voor het gordĳno
spatten. 18 En hĳ zal wat van
het bloed op de hoornen van het
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altaara doen dat voor het aangezicht van Jehovah is, hetwelk in
de tent der samenkomst staat; en
al het overige bloed zal hĳ aan
de voet van het brandofferaltaar b
uitstorten, dat bĳ de ingang van
de tent der samenkomst staat.
19 En hĳ zal al zĳn vet er aflichten, en hĳ moet het op het altaar
in rook doen opgaan.c 20 En hĳ
moet met de stier doen net zoals
hĳ met de andere stier van´ het
zondeoffer gedaan heeft. Zo zal
hĳ daarmee doen; en de priester
moet verzoening voor hen doen,d
en aldus moet het hun vergeven
worden. 21 En hĳ moet de stier
naar de buitenrand van de legerplaats laten brengen en hem verbranden, net zoals hĳ de eerste
stier heeft verbrand.e Het is een
zondeoffer voor de gemeente.f
22 Wanneer een overste g zondigt en zonder opzet werkelĳk
een van al de dingen doet waarvan Jehovah, zĳn God, gebiedt
dat ze niet gedaan dienen te worden,h en dus schuldig is geworden, 23 of zĳn zonde die hĳ tegen het gebod begaan heeft, is
hem kenbaar gemaakt,i dan moet
hĳ als zĳn offergave een gaaf geitenbokje j brengen. 24 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van
het bokje leggenk en het slachten op de plaats waar men geregeld het brandoffer voor het
aangezicht van Jehovah slacht.l
Het is een zondeoffer.m 25 En
de priester moet met zĳn vinger
wat van het bloed van het zondeoffer nemen en dat op de hoornen
van het brandofferaltaar doen,n
en het overige bloed ervan zal hĳ
aan de voet van het brandofferaltaar uitstorten. 26 En hĳ zal
al zĳn vet op het altaar in rook
doen opgaan, zoals het vet van
het gemeenschapsoffer; o en de
priester moet voor hem verzoening doen voor zĳn zonde,p en
aldus moet het hem vergeven
worden.
27 En indien enige ziel van het
volk des lands zonder opzet zondigt, doordat hĳ een van de din-
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Zondeoffer voor anderen

gen doet waarvan Jehovah gebiedt dat ze niet gedaan dienen
te worden en hĳ werkelĳk schuldig wordt,a 28 of zĳn zonde die
hĳ begaan heeft, is hem kenbaar
gemaakt, dan moet hĳ als zĳn
offergave een gaaf geitje b brengen voor zĳn zonde die hĳ begaan heeft. 29 En hĳ moet zĳn
hand op de kop van het zondeoffer leggen c en het zondeoffer slachten op dezelfde plaats
als het brandoffer.d 30 En de
priester moet met zĳn vinger
wat van het bloed ervan nemen
en dat op de hoornen van het
brandofferaltaar doen,e en al het
overige bloed ervan zal hĳ aan
de voet van het altaar uitstorten.f 31 En hĳ zal al het vet
ervan wegnemen,g net zoals het
vet van het gemeenschapsoffer
werd weggenomen; h en de priester moet het op het altaar in
rook doen opgaan als een rustig
stemmende geur voor Jehovah; i
en de priester moet verzoening
voor hem doen, en aldus moet
het hem vergeven worden.j
32 Maar indien hĳ een lamk als
zĳn offergave voor een zondeoffer brengt, dient hĳ een gaafl
ooilam te brengen. 33 En hĳ
moet zĳn hand op de kop van
het zondeoffer leggen en het als
zondeoffer slachten op de plaats
waar men geregeld het brandoffer slacht.m 34 En de priester
moet met zĳn vinger wat van
het bloed van het zondeoffer nemen en dat op de hoornen van
het brandofferaltaar doen,n en al
het overige bloed ervan zal hĳ
aan de voet van het altaar uitstorten. 35 En hĳ zal al het vet
ervan wegnemen, evenals het vet
van de jonge ram van het gemeenschapsoffer geregeld wordt
weggenomen, en de priester
moet het op het altaar in rook
doen opgaan op Jehovah’s vuuroffers; o en de priester moet voor
hem verzoening doenp voor zĳn
zonde die hĳ begaan heeft, en aldus moet het hem vergeven worden.q
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Ingeval nu een ziela zondigt
doordat hĳ een in het openbaar geuite vervloeking heeft gehoordb en hĳ getuige is of het
gezien heeft of het te weten gekomen is, dan moet hĳ, indien
hĳ het niet aangeeft,c de verantwoordelĳkheid voor zĳn dwaling
dragen.
2 Of wanneer een ziel iets onreins aanraakt, hetzĳ het dode
lichaam van een onrein wild dier
of het dode lichaam van een onrein huisdier of het dode lichaam
van een onrein wemelend schepsel,d al is het voor hem verborgen
geweest,e dan is hĳ toch onrein en
is hĳ schuldig geworden.f 3 Of
ingeval hĳ de onreinheid van een
mens aanraakt, met betrekking
tot enige onreinheidg van hem
waarmee hĳ onrein kan worden,
al was het voor hem verborgen,
en hĳ het nochtans zelf te weten is gekomen, dan is hĳ schuldig geworden.
4 Of ingeval een ziel zodanig
zweert dat hĳ onbezonnen met
zĳn lippen spreekth om kwaad te
doeni of om goed te doen, met
betrekking tot wat de mens ook
¨
maar onbezonnen in een beedigde verklaring zou kunnen spreken,j al was het voor hem verborgen, en hĳ het nochtans zelf
te weten is gekomen, dan is hĳ
schuldig geworden met betrekking tot een van deze dingen.
5 En het moet geschieden dat
ingeval hĳ schuldig wordt met
betrekking tot een van deze dingen, dan moet hĳ belĳdenk in
welk opzicht hĳ gezondigd heeft.
6 En hĳ moet zĳn schuldoffer l
aan Jehovah brengen voor zĳn
zonde die hĳ begaan heeft, namelĳk een wĳfje uit het kleinvee, een ooilam of een geitje,m als
zondeoffer; en de priester moet
voor hem verzoening doen voor
zĳn zonde.n

5

j Re 21:7; 1Sa 14:24; Mt 5:33; Mr 6:23; k Le
26:40; Nu 5:7; Joz 7:19; Ezr 10:11; Ps 32:5; Sp
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6:12; m Le 4:28; n Le 4:20; Jo 1:29; 1Ti 2:5;
Heb 9:14; 1Jo 4:10.
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Offers bĳ armoede. Onopzettelĳke zonden

7 Kan hĳ echter niet genoeg
opbrengen voor een schaap,a dan
moet hĳ als zĳn schuldoffer voor
de zonde die hĳ begaan heeft,
twee tortelduivenb of twee jonge
´ ´
duiven aan Jehovah brengen,
een
´ ´
voor een zondeoffer c en een voor
een brandoffer. 8 En hĳ moet
ze naar de priester brengen, die
eerst de ene voor het zondeoffer
moet aanbieden en hem de kop
moet afknĳpend vooraan zĳn nek,
maar hĳ dient die niet af te scheiden. 9 En hĳ moet wat van het
bloed van het zondeoffer tegen de
zĳde van het altaar spatten, maar
de rest van het bloed zal aan de
voet van het altaar worden uitgeperst.e Het is een zondeoffer.
10 En de andere zal hĳ als een
brandoffer behandelen overeenkomstig de voorgeschreven gang
van zaken; f en de priester moet
voor hem verzoening doeng voor
zĳn zonde die hĳ begaan heeft,
en aldus moet het hem vergeven
worden.h
11 Bezit hĳ nu niet de middeleni voor twee tortelduiven of
twee jonge duiven, dan moet hĳ
als zĳn offergave voor de zonde
die hĳ begaan heeft, een tiende efaj meelbloem als zondeoffer
brengen. Hĳ mag er geen olie k op
doen en er geen geurige hars op
leggen, want het is een zondeoffer.l 12 En hĳ moet het naar
de priester brengen, en de priester
moet daarvan zĳn handvol nemen
als een herinneringsdeelm ervan
en dat op het altaar in rook doen
opgaan op Jehovah’s vuuroffers.n
Het is een zondeoffer.o 13 En de
priester moet voor hem verzoening doenp voor zĳn zonde die
hĳ begaan heeft, het doet er niet
toe welke van deze zonden, en aldus moet het hem vergeven worden; en het moet de priester toekomen,q evenals een graanoffer.’ ”
14 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 15 „Ingeval een
_
ziel zich ontrouw gedraagt doordat hĳ bĳ vergissing werkelĳk
zondigt tegen de heilige dingen
van Jehovah,r dan moet hĳ als
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zĳn schuldoffer a aan Jehovah een
gave ram uit het kleinvee brengen, naar de geschatte waarde
in zilveren sikkelen,b volgens de
sikkel van de heilige plaats, als
een schuldoffer. 16 En hĳ zal
de zonde die hĳ tegen de heilige
plaats begaan heeft, goedmaken
en een vĳfde c daarvan eraan toevoegen, en hĳ moet het aan de
priester geven, opdat de priester
voor hem verzoening kan doend
met de ram van het schuldoffer,
en aldus moet het hem vergevene worden.
17 En indien een ziel zondigt
doordat hĳ werkelĳk een van al
de dingen doet waarvan Jehovah
gebiedt dat ze niet gedaan dienen
te worden, is hĳ, ook al wist hĳ
het niet,f toch schuldig geworden
en moet hĳ de verantwoordelĳkheid voor zĳn dwaling dragen.g
18 En hĳ moet een gave ram
uit het kleinvee, naar de geschatte waarde, als een schuldoffer h
naar de priester brengen; en de
priester moet voor hem verzoening doeni voor zĳn fout die hĳ
zonder opzet begaan heeft, ook
al wist hĳ het zelf niet, en aldus
moet het hem vergeven worden.j
19 Het is een schuldoffer. Hĳ is
beslist schuldig gewordenk tegenover Jehovah.”
En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 2 „Ingeval een
6
_
ziel zondigt doordat hĳ zich werkelĳk ontrouw jegens Jehovah
gedraagtl en zĳn volksgenoot in
feite bedriegtm in verband met
iets wat hem toevertrouwd of ter
hand gesteld is n of door roof, of
doordat hĳ zĳn volksgenoot inderdaad afzet,o 3 of doordat hĳ
iets wat verloren was, werkelĳk
vindtp en zowaar bedrieglĳk in
verband ermee handelt, en daarbĳ
nog vals zweertq ten aanzien van
welk van alle dingen ook die de
mens zou kunnen doen en waardoor hĳ zou zondigen — 4 dan
moet het geschieden dat ingeval
hĳ zondigt en werkelĳk schuldig
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Graanoffer van priesters die gezalfd worden

wordt,a hĳ het geroofde dat hĳ geroofd heeft, of het afgeperste
dat hĳ door afzetterĳ genomen
heeft, of het hem toevertrouwde
dat hem toevertrouwd was, of het
verlorene dat hĳ gevonden heeft,
moet teruggeven, 5 of wat maar
ook waarover hĳ vals zou kunnen zweren, en hĳ moet het volle bedrag ervan vergoeden,b en hĳ
zal een vĳfde daarvan eraan toevoegen. Aan degene van wie het
is, zal hĳ het geven op de dag
waarop zĳn schuld wordt bewezen. 6 En als zĳn schuldoffer zal
hĳ aan Jehovah een gave ramc uit
het kleinvee brengen, naar de geschatte waarde, als een schuldoffer,d [en die brengen] naar de
priester. 7 En de priester moet
verzoening voor hem doene voor
het aangezicht van Jehovah, en aldus moet het hem vergeven worden, ten aanzien van welk van
alle dingen ook die hĳ zou kunnen doen en waardoor hĳ schuld
op zich zou laden.”
8 En Jehovah ging voort tot
Mozes
te
_
¨ spreken en zei: 9 „Gebied Aaron
en zĳn zonen en zeg:
_
’Dit is de wet op het brandoff Het brandoffer zal de gehele
fer:
nacht tot aan de morgen op de
vuurhaard op het altaar liggen, en
het vuur van het altaar zal daarin
ontstoken zĳn. 10 En de priester moet zich bekleden met zĳn
linnen ambtsgewaad,g en hĳ zal
de linnen broekh over zĳn vlees
aantrekken. Dan moet hĳ de vettige as i van het brandoffer dat
door het vuur geregeld wordt verteerd op het altaar, er aflichten,
en hĳ moet die naast het altaar
leggen. 11 En hĳ moet zĳn klederen uittrekkenj en andere klederen aandoen, en hĳ moet de vettige as naar een reine plek buiten
de legerplaats brengen.k 12 En
het vuur op het altaar zal daarop
brandende worden gehouden. Het
mag niet uitgaan. En de priester
moet er elke morgen houtl op
branden en het brandoffer erop
schikken, en hĳ moet de vette
stukken van de gemeenschapsof-
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LEVITICUS 6:5-22

fers daarop in rook doen opgaan.a
13 Een vuur b zal constant brandende gehouden worden op het
altaar. Het mag niet uitgaan.
14 Dit nu is de wet op het graan¨
offer: c GIJ zonen van Aaron,
biedt
_
het aan voor het aangezicht van
´ ´
Jehovah voor het altaar. 15 En
een van hen moet daarvan zĳn
handvol aflichten, van de meelbloem van het graanoffer en van
de olie ervan en alle geurige hars
die op het graanoffer ligt, en hĳ
moet dat op het altaar in rook
doen opgaan als een rustig stemmende geur tot een herinneringsdeeld ervan voor Jehovah.
16 En wat daarvan overblĳft, zul¨
len Aaron
en zĳn zonen eten.e Als
_
ongezuurde koekenf zal het gegeten worden op een heilige plaats.
In het voorhof van de tent der
samenkomst zullen zĳ het eten.
17 Het dient niet met iets gezuurds gebakken te worden.g Ik
heb het als hun deel uit mĳn vuuroffers gegeven.h Het is iets allerheiligst, i gelĳk het zondeoffer
en gelĳk het schuldoffer. 18 Al
wat mannelĳk is j onder de zonen
¨
van Aaron
zal het eten. In al UW
_
geslachten is het tot onbepaalde
tĳd een toegewezen deelk van Jehovah’s vuuroffers. Al wat ermee
in aanraking mocht komen, zal
heilig worden.’ ”
19 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 20 „Dit is de of_
¨
en zĳn zofergave l van Aaron
_
nen, die zĳ Jehovah zullen aanbieden op de dag waarop hĳ
wordt gezalfd: m een tiende efan
meelbloem als een bestendig
graanoffer, o de helft daarvan
’s morgens en de helft daarvan
’s avonds. 21 Op een bakplaatp
zal het met olie bereid worden.
Gĳ zult het goed doorgeroerd
brengen. Gĳ zult het gebak van
het graanoffer in stukken aanbieden als een rustig stemmende geur voor Jehovah. 22 En de
priester, degene uit het midden
van zĳn zonen die in zĳn plaats is

LEVITICUS 6:23–7:14

Priesterlĳk deel van diverse offers

gezalfd,a zal het bereiden. Het is
een voorschrift tot onbepaalde
tĳd: Als een volledig offer b zal
het voor Jehovah in rook opgaan.
23 En elk graanoffer van een
priester c dient werkelĳk een volledig offer te zĳn. Het mag niet
gegeten worden.”
24 En Jehovah sprak verder
tot M¨ ozes
en zei: 25 „Spreek
_
tot Aaron
en zĳn zonen, en zeg:
_
’Dit is de wet op het zondeoffer: d
Op de plaats e waar het brandoffer geregeld wordt geslacht,
zal het zondeoffer voor het aangezicht van Jehovah worden geslacht. Het is iets allerheiligst.f
26 De priester die het voor de
zonde offert, zal het eten.g Op een
heilige plaats h zal het gegeten
worden, in het voorhof i van de
tent der samenkomst.
27 Al wat met het vlees daarvan in aanraking mocht komen,
zal heilig worden,j en wanneer
iemand iets van het bloed ervan
op een kledingstuk spat,k zult
gĳ hetgeen waarop hĳ bloed spat,
op een heilige plaats wassen.l
28 En het aardewerkenm vat
waarin het gekookt mocht zĳn,
dient verbrĳzeld te worden. Maar
indien het in een koperen vat
werd gekookt, dan moet dit geschuurd en met water uitgespoeld worden.
29 Al wat mannelĳk is onder
de priesters zal het eten.n Het
is iets allerheiligst.o 30 Maar
geen zondeoffer waarvan iets
van het bloedp in de tent der samenkomst gebracht zal worden
om in de heilige plaats verzoening te doen, mag gegeten worden. Het dient met vuur verbrand te worden.
En dit is de wet op het schuldoffer: Het is iets allerhei7
ligst. 2 Op de plaats waar men
q

r

s

geregeld het brandoffer slacht,
zal men het schuldoffer slachten,
en het bloedt daarvan zal men
rondom op het altaar sprenkelen.u
3 Wat al het vetv ervan betreft, hĳ
zal daarvan de vetstaart aanbieden en het vet dat de ingewanden
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bedekt, 4 en de beide nieren en
het vet dat daaraan zit, alsmede
dat wat aan de lendenen zit. En
wat het aanhangsel aan de lever
betreft, dat zal hĳ met de nieren wegnemen.a 5 En de priester moet het op het altaar in rook
doen opgaan als een vuuroffer
voor Jehovah.b Het is een schuldoffer. 6 Al wat mannelĳk is onder de priesters zal het eten.c Op
een heilige plaats zal het gegeten
worden. Het is iets allerheiligst.d
7 Gelĳk het zondeoffer,
zo is het
´ ´
schuldoffer. Er is een wet voor
e
ze. De priester die er verzoening
mee zal doen, aan hem zal het
toekomen.
8 Wat de priester betreft die
iemands brandoffer aanbiedt, de
huidf van het brandoffer dat hĳ
aan de priester heeft aangeboden, zal hem toekomen.
9 En elk graanoffer dat in de
oven gebakkeng mocht worden
en al wat in de diepe vetketelh
en op de bakplaati bereid is, behoort de priester toe die het aanbiedt. Het zal hem toekomen.j
10 Maar elk graanoffer dat met
l
is, zal
olie bevochtigdk of droog
¨
aan alle zonen van Aaron
toeko_
men, aan de een zowel als aan de
ander.
11 Dit nu is de wet op het gemeenschapsoffer,m dat door wie
dan ook aan Jehovah aangeboden
zal worden: 12 Indien hĳ het
als een uiting van dankbaarheid
aanbiedt,n dan moet hĳ bĳ het
dankoffer ongezuurde ringvormige koeken aanbieden, met olie bevochtigd, en ongezuurde wafels,
met olie bestreken,o en goed doorgeroerd meelbloem in de vorm van
ringvormige koeken, met olie bevochtigd. 13 Met ringvormige
gezuurdep broodkoeken zal hĳ
zĳn offergave aanbieden, te zamen
met het dankoffer van zĳn gemeenschapsoffers. 14 En daar´ ´
uit moet hĳ een [stuk] van elke
n Le 22:29; 2Kr 29:31; Ne 12:43; Ps 50:14; 2Kor
9:11; o Le 2:4; Le 6:16; Nu 6:15; p Le 2:11; Le
23:17.
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Vet en bloed eten verboden. Priesterlĳk deel

offergave als een heilig deel
aan Jehovah aanbieden; a wat de
priester betreft die het bloed van
de gemeenschapsoffers sprenkelt, aan hem zal het toekomen.b
15 En het vlees van het dankoffer van zĳn gemeenschapsoffers dient op de dag van zĳn
offergave te worden gegeten. Hĳ
mag er niets van opsparen tot
de morgen.c
16 En indien het slachtoffer
van zĳn offergave een gelofteofferd of een vrĳwillige gave e
is, dient het op de dag waarop
hĳ zĳn slachtoffer aanbiedt, te
worden gegeten, en wat daarvan overblĳft, mag ook de volgende dag nog worden gegeten.
17 Maar wat op de derde dag nog
over is van het vlees van het
slachtoffer, dient met vuur verbrand te worden.f 18 Mocht er
echter toch op de derde dag iets
van het vlees van zĳn gemeenschapsoffer worden gegeten, dan
zal degene die het aanbiedt, niet
met goedkeuring worden aanvaard.g Het zal hem niet ten goede gerekend worden.h Het zal
iets bedorvens worden, en de ziel
die ervan eet, zal de verantwoordelĳkheid voor zĳn dwaling dragen.i 19 En het vlees dat met
iets onreins in aanraking mocht
komen,j dient niet gegeten te
worden. Het dient met vuur verbrand te worden. Wat het vlees
betreft, iedereen die rein is, mag
het vlees eten.
20 En de ziel die het vlees van
het gemeenschapsoffer, dat voor
Jehovah is, eet terwĳl zĳn onreinheid op hem is, die ziel moet
van zĳn volk worden afgesneden.k 21 En ingeval een ziel
iets onreins aanraakt, de onreinheid van een mens l of een onrein dier m of wat voor gruwelĳks
maar ook dat onrein is,n en werkelĳk van het vlees van het gemeenschapsoffer, dat voor Jehovah is, eet, die ziel moet van zĳn
volk worden afgesneden.’ ”
22 En Jehovah ging voort
tot Mozes
te spreken en zei:
_
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LEVITICUS 7:15-34

23 „Spreek tot de zonen van Is_
¨
rael en zeg: ’GIJ moogt in het gea
heel geen vet van een stier of
een jonge ram of een geit eten.
24 Het vet nu van een [reeds]
dood lichaam en het vet van een
verscheurdb dier mag anderszins
voor al wat men zich denken
kan, worden gebruikt, maar GIJ
moogt het volstrekt niet eten.
25 Want een ieder die vet eet van
het dier waarvan hĳ het als een
vuuroffer aan Jehovah aanbiedt,
de ziel die [het] eet, moet van
zĳn volk worden afgesneden.c
26 En waar GIJ ook woont, GIJ
moogt in het geheel geen bloed
eten,d noch van gevogelte noch
van viervoetige dieren. 27 Elke
ziel die enig bloed eet, die ziel
moet van zĳn volk worden afgesneden.’ ”e
28 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 29 „Spreek tot de
_
¨
zonen van Isra
el en zeg: ’Hĳ die
_
zĳn gemeenschapsoffer aan Jehovah aanbiedt, zal van zĳn gemeenschapsoffer zĳn offergave
aan Jehovah brengen.f 30 Met
eigen handen zal hĳ het vetg aan
de borst als Jehovah’s vuuroffers
brengen. Hĳ zal het brengen met
de borst, om dit als beweegoffer h
voor het aangezicht van Jehovah heen en weer te bewegen.
31 En de priester moet het vet op
i
het altaar in rook doen opgaan,
¨
maar de borst moet aan Aaron
en
_
zĳn zonen toekomen.j
32 En de rechterpoot van UW
gemeenschapsoffers zult GIJ als
een heilig deelk aan de priester
¨
geven. 33 Wie van Aarons
zo_
nen het bloed van de gemeenschapsoffers en het vet aanbiedt,
die zal de rechterpoot als [zĳn]
deel krĳgen.l 34 Want de borst
van het beweegoffer m en de poot
van het heilige deel, ja, die neem
¨
ik van de zonen van Isra
el uit
_
hun gemeenschapsoffers, en ik
¨
zal ze van de zonen
van Isra
el
_
¨
aan de priester Aaron
en zĳn zo_
nen geven, als een tot onbepaalde tĳd [geldend] voorschrift.

¨
¨
Aaron en zĳn zonen geınstalleerd

LEVITICUS 7:35–8:19

35 Dit was het
priesterlĳke
¨
aandeel van Aaron
en het pries_
terlĳke aandeel van zĳn zonen
uit Jehovah’s vuuroffers, op de
dag waarop hĳ hen deed naderena
om Jehovah als priesters te dienen, 36 juist zoals Jehovah geboden had het hun te geven op
b
de dag waarop hĳ hen zalfde
uit
¨
de rĳen der zonen van Isra
el. Het
_
is een inzetting tot onbepaalde
tĳd voor hun geslachten.’ ”c
37 Dit is de wet betreffende
het brandoffer,d het graanoffer e
en het zondeoffer f en het schuldoffer g en het installatieoffer h en
het gemeenschapsoffer,i 38 juist
zoals¨ Jehovah Mozes
op de berg
_
S _inaı geboden hadj op de dag
¨
waarop hĳ de zonen van Isra
el¨
_
gebood in de wildernis van S _inaı
hun offergaven aan Jehovah aan
te bieden.k
Vervolgens sprak Jehovah
en zei: 2 „Neem
8
_
¨ tot Mozes
Aaron
en zĳn zonen met hem en
_
l

de klederenm en de zalfolie n en de
stier van het zondeoffer o en de
twee rammen en de mand met
ongezuurde broden,p 3 en roep
de gehele vergadering bĳeenq aan
de ingang van de tent der samenkomst.”r
4 Toen deed Mozes
juist zoals
_
Jehovah hem geboden had, en de
vergadering kwam bĳeen aan de
ingang s van de tent der samenkomst. 5 Nu zei Mozes
tot de
_
vergadering: „Dit is de zaak die
t
Jehovah geboden heeft
te
doen.”
¨
6 Mozes
dan liet Aaron
en zĳn
_
_
u
zonen naderen en waste hen
met water.v 7 Daarna deed hĳ
hem het lange gewaadw aan en
omgordde hem met de sjerp x en
bekleedde hem met de schoudermantely en deed hem de efodz
aan en omgordde hem met de
gordela van de efod, waarmee hĳ
hem die strak ombond. 8 Vervolgens plaatste hĳ het borststukb op hem en legde in het
borststuk de Urim en de Tummim.c 9 Daarna zette hĳ hem
de tulbandd op het hoofd en plaatste op de tulband, aan de voor-
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kant ervan, de blinkende gouden plaat, het heilige teken van
opdracht,a juist zoals Jehovah
Mozes
geboden had.
_
10 Nu nam Mozes
de zalfolie
_
en zalfde de tabernakelb en alles
wat daarin was en heiligde ze.
11 Daarna spatte hĳ iets daarvan zevenmaal op het altaar en
zalfde het altaar c en al zĳn gerei
en het bekken en zĳn onderstel,
om ze te heiligen. 12 Ten slotte
goot
hĳ wat van de zalfolie op
¨
Aarons
hoofd en zalfde hem, om
_
hem te heiligen.d
¨
13 Voorts liet Mozes
Aarons
_
_
zonen naderene en bekleedde hen
met lange gewaden en omgordde hen met sjerpenf en wond hun
het hoofddekselg om [het hoofd],
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.
14 Toen liet hĳ de stier h van
het
¨ zondeoffer voorbrengen, en
Aaron
en zĳn zonen legden hun
_
handen op de kop i van de stier
van het zondeoffer. 15 Vervolgens slachtte j Mozes
hem en nam
_
het bloedk en deed het met zĳn
vinger rondom op de hoornen
van het altaar en ontzondigde
het altaar, maar het overige bloed
stortte hĳ uit aan de voet van
het altaar, ten einde het te heiligen om er verzoening op te doen.l
16 Daarna nam hĳ al het vet
dat op de ingewanden lag, en het
aanhangsel van de lever en de
beide nieren en hun vet, en Mo_
zes deed het op het altaar in rook
opgaan.m 17 En hĳ liet de stier
en zĳn huid en zĳn vlees en zĳn
drek buiten de legerplaats met
vuur verbranden,n juist zoals Jehovah Mozes
geboden had.
_
18 Nu bracht hĳ de ram van
het
brandoffer naderbĳ, en
¨
Aaron
en zĳn zonen legden toen
_
hun handen op de kop van de
o
19 Daarna slachtte Moram.
_
zes hem en sprenkelde het bloed
h Ex 29:10; Le 4:3; Le 16:6; Ez 43:19; i Le 1:4;
Le 4:4; j Ex 29:11; k Ex 29:12; Heb 9:22; l Le 6:7;
Le 6:30; m Ex 29:13; Le 4:8; Ps 69:9; n Ex 29:14;
Le 4:11; Le 16:27; Heb 13:12; o Ex 29:15; Le 1:4.
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LEVITICUS 8:20–9:2

Installatie priesterschap. Verplichte wacht

rondom op het altaar.a 20 En
hĳ versneed de ram in zĳn stukken,b en Mozes
ging ertoe over de
_
kop en de stukken en het niervet
in rook te doen opgaan. 21 En
de ingewanden en de schenkels
waste hĳ met water, waarna Mo_
zes de gehele ram op het altaar
c Het was
in rook deed opgaan.
een brandoffer tot een rustig
stemmende geur.d Het was een
vuuroffer voor Jehovah, juist
zoals Jehovah Mozes
geboden
_
had.
22 Toen bracht hĳ de tweede
ram naderbĳ,
de ram der installa¨
en zĳn zonen legtie,e en Aaron
_
den hun handen op de kop van
de ram. 23 Daarna slachtte Mo_
zes hem en nam wat van zĳn
bloed en deed¨ het op de rechteroorlel van Aaron
en op de duim
_
van zĳn rechterhand en op de
f
grote teen van zĳn rechtervoet.
¨
24 Vervolgens liet Mozes
Aarons
_
_
zonen naderen en deed wat van
het bloed op hun rechteroorlel
en op de duim van hun rechterhand en op de grote teen van
hun rechtervoet; maar het overige bloed sprenkelde Mozes
rond_
om op het altaar.g
25 Toen nam hĳ het vet en de
vetstaart en al het vet dat op
de ingewanden lag,h en het aanhangsel van de lever en de beide
nieren en hun vet en de rechterpoot.i 26 En uit de mand met
ongezuurde broden, die voor het
aangezicht´ ´ van Jehovah stond,
nam hĳ een ongezuurde
ring´ ´
vormige koekj en een ringvormi´ ´
ge geoliede broodkoekk en een
wafel.l Vervolgens plaatste hĳ
ze op de vette stukken en de
rechterpoot. 27 Daarna legde
hĳ dat¨ alles op de handpalmen
van Aaron
en de handpalmen van
_
zĳn zonen en ging ze als een beweegoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer beweze uit
gen.m 28 Toen nam Mozes
_
hun handpalmen en deed ze op
het altaar boven op het brandoffer in rook opgaan.n Ze waren
een installatieoffer o tot een rustig
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stemmende geur.a Het was een
vuuroffer voor Jehovah.b
29 Voorts nam Mozes
de borstc
_
en bewoog die als een beweegoffer voor het aangezicht van Jehovah heen en weer.d Van de installatieram viel die Mozes
ten
_
deel,e juist zoals Jehovah Mozes
_
geboden had.
30 Daarna nam Mozes
wat van
_
de zalfolie f en wat van het bloed
dat op het
¨ altaar was, en spatte
dat op Aaron
en zĳn klederen en
_
op zĳn zonen en de klederen van
zĳn zonen met
hem. Aldus hei¨
en zĳn klederen
ligde g hĳ Aaron
_
en zĳn zonen en de klederen van
h met hem.
zĳn zonen
¨
31 Toen zei Mozes
tot Aaron
en
_
_
zĳn zonen: „Kookti het vlees aan
de ingang van de tent der samenkomst, en daar zult GIJ het etenj
met het brood dat in de installatiemand is, juist zoals mĳ het
gebod
werd gegeven, dat luidde:
¨
’A aron
en zĳn zonen zullen
_
het eten.’ 32 En wat er overblĳft van het vlees en het brood
zult GIJ met vuur verbranden.k
33 En zeven dagen lang moogt
GIJ niet weggaan van de ingang
van de tent der samenkomst,l tot
de dag waarop de dagen van UW
installatie zĳn vervuld, want zeven dagen zullen ervoor nodig
zĳn om UW hand met macht te
vullen.m 34 Juist zoals het deze
dag is gedaan, heeft Jehovah geboden dat het gedaan moet worden, om verzoening voor U te
doen.n 35 En zeven dagen lang
zult GIJ dag en nacht aan de ingang van de tent der samenkomst
blĳven,o en GIJ moet de verplichte
wacht van Jehovah waarnemen,p
opdat GIJ niet sterft; want zo is
mĳ geboden.”
¨
36 En Aaron
en zĳn zonen gin_
gen ertoe over al de dingen te
doen die Jehovah door bemiddeling van Mozes
geboden had.
_
Nu geschiedde het op de
¨ achtAaron
en
ste dag dat Mozes
9
_
_
zĳn zonen en de oudere manq

HFDST. 9
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¨
nen van Isra
el riep.
_

2 Toen zei

LEVITICUS 9:3-23

¨
Aaron brengt installatieoffers

¨
„Neem u een jong
hĳ tot Aaron:
_
kalf voor een zondeoffer a en een
ram voor een brandoffer,b gave
[dieren], en bied ze voor het
aangezicht van Jehovah aan.c
3 Maar
tot de zonen van Is_
¨
rael zult gĳ spreken en zeggen:
d
’Neemt een geitenbok voor een
zondeoffer en een kalf en een
jonge ram,e elk een jaar oud,
gave [dieren], voor een brandoffer, 4 en een stier en een ram
voor gemeenschapsoffers,f om
ze voor het aangezicht van Jehovah ten slachtoffer te brengen,
en een graanoffer,g met olie bevochtigd, want vandaag zal Jehovah U stellig verschĳnen.’ ”h
5 Bĳgevolg brachten zĳ´ ´ hetgeen Mozes
geboden had voor de
_
tent der samenkomst. Toen trad
de gehele vergadering naderbĳ
en stond voor het aangezicht
van Jehovah.i 6 Vervolgens zei
Mozes:
„Dit is de zaak die Jeho_
vah geboden heeft dat GIJ zoudt
doen, opdat de heerlĳkheid van
j
Jehovah U moge verschĳnen.”
¨
7 Toen zei Mozes
tot Aaron:
„Na_
_
der tot het altaar en draag uw
zondeoffer k en uw brandoffer op,
en doe verzoening l ten behoeve
van uzelf en ten behoeve van uw
huis; en draag de offergave van
het volk op m en doe verzoening n
ten behoeve van hen, juist zoals
Jehovah geboden heeft.”
¨
8 Onmiddellĳk naderde Aaron
_
tot het altaar en slachtte het kalf
van het zondeoffer, dat voor¨ hem
was.o 9 Daarna boden Aarons
_
zonen hem het bloedp aan, en hĳ
doopte zĳn vinger in het bloedq
en deed het op de hoornen van
het altaar,r en het overige bloed
stortte hĳ uit aan de voet van
het altaar. 10 En het vets en de
nieren en het aanhangsel van de
lever van het zondeoffer deed hĳ
op het altaar in rook opgaan,t
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had. 11 En het vlees en
de huid verbrandde hĳ met vuur
buiten de legerplaats.u
12 Vervolgens¨ slachtte hĳ het
brandoffer en Aarons
zonen reik_
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ten hem het bloed aan en hĳ
sprenkelde het rondom op het
altaar.a 13 En zĳ reikten hem
het brandoffer aan in zĳn stukken en de kop, waarna hĳ ze op
het altaar in rook deed opgaan.b
14 Verder waste hĳ de ingewanden en de schenkels en deed ze
op het brandoffer in rook opgaan
op het altaar.c
15 Nu ging hĳ ertoe over de offergave van het volk aan te bieden,d en hĳ nam de bok van het
zondeoffer, die voor het volk
was, en slachtte hem en bereidde daarmee een offer voor zonde,
zoals met het eerste. 16 Daarna bood hĳ het brandoffer aan en
handelde daarmee overeenkomstig de voorgeschreven gang van
zaken.e
17 Vervolgens bood hĳ het
graanoffer f aan, en hĳ vulde zĳn
hand met een deel ervan en deed
het op het altaar in rook opgaan,
afgezien van het morgenbrandoffer.g
18 Daarna slachtte hĳ de stier
en de ram van het gemeenschapsoffer,h dat voor ¨het volk
was. Voorts reikten Aarons
zo_
nen hem het bloed aan en hĳ
sprenkelde het rondom op het altaar.i 19 Wat de vette stukkenj
van de stier betreft en de vetstaartk van de ram en het vet dat
[de ingewanden] bedekt en de
nieren en het aanhangsel van
de lever, 20 zĳ legden nu de
vette stukken op de borststukken,l waarna hĳ de vette stukken op het altaar in rook deed
opgaan. 21 Maar de borststukken
¨ en de rechterpoot bewoog
Aaron
als een beweegoffer voor
_
het aangezicht van Jehovah heen
en weer,m juist zoals Mozes
gebo_
den had.
¨
22 Toen hief Aaron
zĳn han_
den op naar het volk en zegende
henn en daalde af,o na het zondeoffer en het brandoffer en de
gemeenschapsoffers te hebben
opgedragen. 23¨ Ten slotte gingen Mozes
en Aaron
de tent der
_
_
samenkomst binnen en kwa-
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Vuur uit de hemel doodt Nadab en Abihu

men naar buiten en zegenden het
volk.a
Toen verscheen Jehovah’s heerlĳkheidb aan het gehele volk,
24 en vuur ging van voor het
aangezicht van Jehovah uitc en
verteerde vervolgens het brandoffer en de vette stukken op het
altaar. Toen het gehele volk dit
te zien kreeg, braken zĳ uit in
gejuichd en vielen voorts op hun
aangezicht neer.
Later
namen en brachten
¨
Aarons
zonen Nadab
en
10
_
_
Ab _ihu ieder hun vuurpot en dee

f

den daar vuur in en legden er
reukwerkg op, en zĳ gingen voor
het aangezicht van Jehovah onwettig vuur offeren,h hetgeen
hĳ hun niet had voorgeschreven.
2 Hierop ging er een vuur van
voor het aangezicht van Jehovah
uit en verteerde hen,i zodat zĳ
stierven voor het aangezicht van
j
3 Toen zei Mozes
tot
Jehovah.
_
¨
Aaron:
„Dit is het wat Jehovah
_
gesproken heeft, toen hĳ zei:
’Laat mĳ onder hen die mĳ nabĳ
zĳn,k geheiligd worden,l en laat
mĳ voor het aangezicht van heel
het volk
verheerlĳkt worden.’ ”m
¨
En Aaron
bewaarde het stilzwĳ_
gen.
¨
4 Mozes
dan riep M _isael ¨en
_
Els¨ afan,
de zonen van Uzzi
el,n
_
_
A arons
oom, en zei tot hen:
_
„Treedt nader, draagt UW broeders van voor de heilige plaats
weg tot buiten de legerplaats.”o
5 Bĳgevolg traden zĳ toe en droegen hen in hun lange gewaden tot
buiten de legerplaats, juist zoals
Mozes
gesproken had.
_
¨
6 Nadien zei Mozes
tot Aaron
_
_
en tot Eleazar
en Ithamar,
zĳn
_
_
[andere] zonen: „GIJ moogt UW
hoofd[haar] niet onverzorgd laten hangenp en UW klederen niet
scheuren, opdat GIJ niet sterft
en opdat hĳ niet verontwaardigd
wordt op de gehele vergadering; q
maar UW broeders
van het gehele
¨
huis van Isra
el zullen de brand
_
bewenen, die Jehovah heeft doen
branden. 7 En GIJ moogt niet
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LEVITICUS 9:24–10:16

weggaan van de ingang van de
tent der samenkomst, opdat GIJ
niet sterft,a want Jehovah’s zalfolie is op U.”b Zĳ dan deden naar
Mozes’
woord.
_
8¨ Vervolgens sprak Jehovah tot
Aaron
en zei: 9 „Drink geen
_
wĳn of bedwelmende drank,c gĳ
noch uw zonen met u, wanneer GIJ
de tent der samenkomst binnengaat, opdat GIJ niet sterft. Het is
een inzetting tot onbepaalde tĳd
voor UW geslachten, 10 zowel
om onderscheid te maken tussen
het heilige en het profane en tusd
sen het onreine en het reine,
¨
11 als om de zonen van Isra
el te
_
e
onderwĳzen in alle voorschriften
die Jehovah door bemiddeling van
Mozes
tot hen gesproken heeft.”
_
¨
12 Toen sprak Mozes
tot Aaron
_
_
en tot Eleazar
en Ithamar,
zĳn
_
_
overgebleven zonen: „Neemt het
f
graanoffer dat van Jehovah’s
vuuroffers is overgebleven, en
eet het ongezuurd naast het altaar, want het is iets allerheiligst.g 13 En GIJ moet het eten
op een heilige plaats,h want het
is het u toegewezen deel en het
uw zonen toegewezen deel van
Jehovah’s vuuroffers; want zo
is mĳ geboden. 14 En GIJ zult
de borst van het beweegoffer i
en de poot van het heilige deelj
op een reine plaats eten, gĳ en
uw zonen en uw dochters met
u,k want ze zĳn gegeven als het
u toegewezen deel en het uw
zonen toegewezen deel van de
gemeenschapsoffers van de zo¨
nen van Isra
el. 15 Zĳ zullen de
_
poot van het heilige deel en de
borst van het beweegoffer l tegelĳk brengen met de vuuroffers
van de vette stukken, om het
beweegoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer te bewegen; en het moet dienen als
een toegewezen deelm tot onbepaalde tĳd voor u en uw zonen
met u, juist zoals Jehovah geboden heeft.”
16 En Mozes
zocht grondig
_
naar de bok van het zondeoffer,n

LEVITICUS 10:17–11:22
en zie! die was verbrand. Daarom
werd hĳ verontwaardigd
op Elea_
¨
zar en Ithamar,
Aarons
overge_
_
bleven zonen, en zei: 17 „Waarom hebt GIJ het zondeoffer niet
gegeten op de plaats die heilig is,a daar het iets allerheiligst
is en hĳ het U gegeven heeft
opdat GIJ de verantwoordelĳkheid voor de dwaling van de vergadering moogt dragen, ten einde verzoening voor hen te doen
voor het aangezicht van Jehovah? b 18 Ziet! Het bloed daarvan is niet binnen in de heilige
plaats gebracht.c GIJ hadt het
zonder mankeren op de heilige
plaats moeten eten, juist zoals
d
mĳ was geboden.”
19 Hierop
¨
sprak A aron
tot Mozes:
„Zie!
_
_
Vandaag hebben zĳ hun zondeoffer en hun brandoffer voor het
aangezicht van Jehovah aangeboden,e terwĳl mĳ zulke dingen
gingen overkomen; en had ik heden het zondeoffer gegeten, zou
dat bevredigend zĳn gebleken in
Jehovah’s ogen?”f 20 Toen Mo_
zes dit hoorde, bleek het voorts
bevredigend te zĳn in zĳn ogen.
Voorts sprak
¨ Jehovah tot
Mozes
en Aaron,
en zei tot
_
_
hen: 2 „Spreekt
tot de zonen
¨
van Isra
el en zegt: ’Dit is het le_
vende schepsel dat GIJ moogt
eteng van alle viervoetige dieren die op de aarde zĳn: 3 Elk
schepsel onder de viervoetige dieren dat gespleten hoeven heeft
en waarvan de hoeven een volledige kloof vertonen en dat herkauwt, dat moogt GIJ eten.h
4 Alleen de volgende moogt
GIJ niet eten onder de herkauwers en de spleethoevigen: de
kameel, want die herkauwt wel
maar heeft geen gespleten hoeven. Hĳ is voor U onrein.i 5 Ook
de klipdas,j want die herkauwt
wel maar heeft geen gespleten
hoeven. Hĳ is voor U onrein.
6 Ook de haas,k want die herkauwt wel maar heeft geen gespleten hoeven. Hĳ is voor U
onrein. 7 Ook het zwĳn,l want
het heeft wel gespleten hoeven
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en de hoeven vertonen wel een
volledige kloof, maar het herkauwt niet. Het is voor U onrein.
8 Van hun vlees moogt GIJ niet
eten, en hun dode lichaam moogt
GIJ niet aanraken.a Ze zĳn voor U
onrein.b
9 Van al wat in de wateren is,
moogt GIJ het volgende eten: c Al
d
wat vinnen en schubben heeft
¨
in de wateren, in de zeeen en
in de stromen — die moogt GIJ
¨
eten. 10 En al wat in de zeeen
en de stromen geen vinnen en
schubben heeft, van elk wemelend schepsel der wateren en van
elke levende ziel die in de wateren is — ze zĳn voor U een gruwel. 11 Ja, ze zullen voor U een
gruwel worden. Van hun vlees
moogt GIJ niet eten,e en van hun
dode lichaam dient GIJ te gruwen. 12 Al wat in de wateren
geen vinnen en schubben heeft,
is voor U een gruwel.
13 En onder de vliegende
schepselen zult GIJ van de volgende gruwen.f Ze dienen niet gegeten te worden. Ze zĳn een gruwel:
de arendg en de beenbreker en de
zwarte gier, 14 en de rode wouw
en de zwarte wouwh naar zĳn
soort, 15 en elke raaf i naar zĳn
soort, 16 en de struisvogelj en
de uil en de meeuw en de valk naar
zĳn soort, 17 en de steenuil en
de aalscholver en de ransuil, k
18 en de zwaan en de pelikaan
en de gier,l 19 en de ooievaar,
de reiger naar zĳn soort, en de
hop en de vleermuis.m 20 Elk gevleugeld wemelend schepsel dat
op vier [poten] gaat, is voor U een
gruwel.n
21 Slechts het volgende moogt
GIJ eten van alle gevleugelde wemelende schepselen die op vier
[poten] gaan: die welke boven
hun poten nog springpoten hebben, om daarmee over de aarde
te springen. 22 Daarvan moogt
GIJ de volgende eten: de treksprinkhaano naar zĳn soort, en
de eetbare sprinkhaanp naar zĳn
soort, en de krekel naar zĳn
soort, en de veldsprinkhaanq naar
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zĳn soort. 23 En elk ander gevleugeld wemelend schepsel dat
inderdaad vier poten heeft, is
voor U een gruwel.a 24 Hierdoor zoudt GIJ U dus onrein maken. Ieder die hun dode lichaam
aanraakt, zal tot de avond onrein
zĳn.b 25 En een ieder die een
dergelĳk dood lichaam draagt,
zal zĳn kleren wassen,c en hĳ
moet tot de avond onrein zĳn.
26 Elk viervoetig dier nu dat
wel gespleten hoeven heeft maar
waarvan de hoeven geen volledige kloof vertonen en dat niet
herkauwt — ze zĳn voor U onrein. Ieder die ze aanraakt, zal
onrein zĳn.d 27 Wat elk schepsel betreft dat op zĳn zolen loopt
onder alle levende schepselen
die op vier [poten] gaan — ze
zĳn voor U onrein. Ieder die hun
dode lichaam aanraakt, zal tot
de avond onrein zĳn. 28 En hĳ
die hun dode lichaam draagt,e zal
zĳn kleren wassen,f en hĳ moet
tot de avond onrein zĳn. Ze zĳn
voor U onrein.
29 En onder de wemelende
schepselen die op de aarde wemelen, is het volgende voor U onrein: g
de blindmuis en de springmuis h
en de hagedis naar zĳn soort,
30 en de waaierteengekko en de
grote hagedis en de salamander
en de zandhagedis en het kameleon. 31 Deze zĳn onder alle
wemelende schepselen voor U onrein.i Ieder die ze in hun doodstoestand aanraakt, zal tot de
avond onrein zĳn.j
32 Alles nu waarop een daarvan in zĳn doodstoestand mocht
vallen, zal onrein zĳn, of het nu
een of ander houten vatk of een
kledingstuk of een huidl of zakkengoedm is. Elk vat dat maar
enigszins wordt gebruikt, zal in
water worden gelegd, en het
moet tot de avond onrein zĳn en
dan rein zĳn. 33 Wat elk aardewerken vatn betreft waarin een
daarvan mocht vallen, alles wat
daarin is, zal onrein zĳn, en GIJ
zult het verbrĳzelen.o 34 Elke
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LEVITICUS 11:23-45
voedselsoort die gegeten zou
worden waarop water mocht komen dat daaruit afkomstig is, zal
onrein zĳn, en elke drank die
gedronken zou worden welke in
enig [zulk] vat zit, zal onrein zĳn.
35 En alles waarop een dergelĳk dood lichaam mocht vallen,
zal onrein zĳn. Hetzĳ bakoven
of kruikenstandaard, het dient
aan stukken gebroken te worden. Ze zĳn onrein, en ze zullen
voor U onrein worden. 36 Alleen een bron en een put waarin
zich water verzamelt, zullen rein
blĳven, maar wie hun dode lichaam aanraakt, zal onrein zĳn.
37 En mocht een dergelĳk dood
lichaam vallen op enig plantenzaad dat gezaaid dient te worden,
het is rein. 38 Maar ingeval er
water op zaad wordt gedaan en
iets van hun dode lichaam was
erop gevallen, dan is het voor U
onrein.
39 Ingeval nu enig dier dat U tot
voedsel dient, sterft, zal hĳ die
zĳn dode lichaam aanraakt, tot de
avond onrein zĳn.a 40 En hĳ die
van zĳn dode lichaam eet,b zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet tot de
avond onrein zĳn; en hĳ die zĳn
dode lichaam wegdraagt, zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet tot de
avond onrein zĳn. 41 En elk wemelend schepsel dat op de aarde
wemelt, is een gruwel.c Het mag
niet gegeten worden. 42 Wat
elk schepsel betreft dat op de buik
gaatd en elk schepsel dat op vier of
enig groot aantal poten gaat van
alle wemelende schepselen die op
de aarde wemelen — GIJ moogt ze
niet eten, want ze zĳn een gruwel.e 43 Maakt UW ziel niet tot
een gruwel met enig wemelend
schepsel dat wemelt, en GIJ moogt
U daardoor niet onrein maken en
daardoor werkelĳk onrein worden.f 44 Want ik ben Jehovah,
UW God; g en GIJ moet U heiligen
en GIJ moet U heilig betonen,h
want ik ben heilig.i GIJ moogt
UW ziel derhalve niet onrein maken door enig wemelend schepsel dat zich op de aarde beweegt.
45 Want ik ben Jehovah, die U doe

LEVITICUS 11:46–13:7
optrekken uit het land Egypte
om
_
mĳ aan U als God te doen kena
nen; en GIJ moet U heilig betonen,b want ik ben heilig.c
46 Dit is de wet aangaande het
viervoetig gedierte en de vliegende schepselen en elke levende ziel die zich in de wateren beweegtd en betreffende elke ziel
die op de aarde wemelt, 47 om
onderscheid te makene tussen
het onreine en het reine en tussen het levende schepsel dat eetbaar is en het levende schepsel
dat niet gegeten mag worden.’ ”
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken en zei:
_
¨
2 „Spreek tot de zonen van Isra
el
_
en zeg: ’Ingeval een vrouw bevrucht wordtf en werkelĳk een
mannelĳk kind baart, moet zĳ
zeven dagen onrein zĳn; zoals in
de dagen van de onreinheid wanneer zĳ haar menstruatie heeft,
zal zĳ onrein zĳn.g 3 En op de
achtste dag zal het vlees van
h
zĳn voorhuid
¨ besneden worden.
4 Nog drieendertig dagen zal zĳ
in het reinigingsbloed blĳven.
Zĳ dient niets heiligs aan te raken, en zĳ dient niet in de heilige plaats te komen, totdat de dagen van haar reiniging hun volle
duur bereiken.i
5 Indien zĳ nu een vrouwelĳk
kind baart, dan moet zĳ veertien dagen onrein zĳn, zoals gedurende haar menstruatie. Nog
zesenzestig dagen zal zĳ met
het reinigingsbloed [thuis]blĳven.
6 Als dan de dagen van haar reiniging voor een zoon of voor
een dochter hun volle duur bereiken, zal zĳ een jonge ram van
nog geen jaar als brandoffer j en
een jonge duif of een tortelduif k
als zondeoffer naar de ingang
van de tent der samenkomst tot
de priester brengen. 7 En hĳ
moet het voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden en verzoening voor haar doen, en zĳ moet
rein zĳn van de bron van haar
bloed.l Dit is de wet aangaande
haar die hetzĳ een mannelĳk
of een vrouwelĳk kind baart.
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8 Kan zĳ echter niet genoeg opbrengen voor een schaap, dan
moet zĳ twee tortelduiven of twee
´ ´
jonge duivena nemen,
´ ´ een voor
een brandoffer en een voor een
zondeoffer, en de priester moet
verzoening voor haar doen,b en
zĳ moet rein zĳn.’ ”
Vervolgens sprak
¨ Jehovah
tot Mozes
en Aaron,
en zei:
13
_
_
2 „Ingeval een mens op de huid
van zĳn vlees uitslag of een roofc
of een vlek krĳgt en deze zich
op de huid van zĳn vlees werkelĳk tot de plaag der melaatsheidd
ontwikkelt, dan
moet hĳ naar
¨
de priester Aaron
of naar een
_
van zĳn zonen, de priesters, wore
3 En de priester
den gebracht.
moet de plaag op de huid van het
f
vlees bezien. Wanneer het haar
op [de plek van] de plaag wit
geworden is en de plaag dieper
schĳnt te zitten dan de huid van
zĳn vlees, is het de plaag der melaatsheid. En de priester moet ze
bezien, en hĳ moet hem onrein
verklaren. 4 Is het echter een
witte vlek op de huid van zĳn
vlees en schĳnt ze niet dieper te
zitten dan de huid en is het haar
op die plek niet wit geworden,
dan moet de priester [de lĳder
aan] de plaag zeven dagen in
quarantaine plaatsen.g 5 En de
priester moet hem op de zevende
dag bezien, en is de plaag, naar
het zich laat aanzien, tot staan
gekomen, heeft de plaag zich niet
over de huid uitgebreid, dan moet
de priester hem nog eens zeven
dagen in quarantaine plaatsen.h
6 En de priester moet hem op
de zevende dag voor de tweede
maal bezien, en indien [de plek
van] de plaag dof is geworden
en de plaag zich niet over de
huid heeft uitgebreid, dan moet
de priester hem rein verklaren.
Het was een roof. En hĳ moet
zĳn kleren wassen en rein zĳn.
7 Maar indien de roof zich ontegenzeglĳk over de huid heeft
uitgebreid, nadat hĳ zich voor
de vaststelling van zĳn reiniging
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aan de priester heeft vertoond,
dan moet hĳ zich voor de tweede
maal aan de priester vertonen,a
8 en de priester moet [ernaar]
kĳken; en indien de roof zich
over de huid heeft uitgebreid,
dan moet de priester hem onrein
verklaren. Het is melaatsheid.b
9 Ingeval de plaag der melaatsheid zich bĳ een mens vertoont, dan moet hĳ naar de priester worden gebracht. 10 En de
priester moet [ernaar] kĳken; c en
indien er op de huid een witte uitslag is en het haar hierdoor wit
geworden is en er rauw, levend
vlees d in de uitslag is, 11 is het
chronische melaatsheide op de
huid van zĳn vlees; en de priester moet hem onrein verklaren.
Hĳ dient hem niet in quarantaine
te plaatsen,f want hĳ is onrein.
12 Indien nu de melaatsheid ontegenzeglĳk uitbreekt op de huid,
en de melaatsheid werkelĳk de
gehele huid van [de lĳder aan]
de plaag bedekt, van zĳn hoofd
tot zĳn voeten, zover het oog
van de priester kan zien, 13 en
de priester heeft gekeken en zie,
de melaatsheid heeft zĳn gehele
vlees bedekt, dan moet hĳ [de
lĳder aan] de plaag rein verklaren. Alles [aan hem] is wit geworden. Hĳ is rein. 14 Maar op
de dag waarop er levend vlees
in verschĳnt, zal hĳ onrein zĳn.
15 En de priester g moet het levende vlees bezien, en hĳ moet
hem onrein verklaren. Het levende vlees is onrein. Het is melaatsheid.h 16 Of ingeval het
levende vlees weer verdwĳnt en
werkelĳk wit wordt, dan moet hĳ
tot de priester komen. 17 En
de priester moet hem bezien,i en
indien [de plek van] de plaag wit
is geworden, dan moet de priester [de lĳder aan] de plaag rein
verklaren. Hĳ is rein.
18 Ingeval er op de huid van
het vlees een zweerj ontstaat en
deze werkelĳk geneest, 19 en
er op de plaats van de zweer een
witte uitslag of een roodachtig
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witte vlek is ontstaan, dan moet
hĳ zich aan de priester vertonen.
20 En de priester moet [ernaar]
kĳken,a en indien ze dieper dan
de huid schĳnt te zitten en het
haar daarop wit is geworden, dan
moet de priester hem onrein verklaren. Het is de plaag der melaatsheid. Ze is in de zweer uitgebroken. 21 Maar indien de
priester ernaar kĳkt en ziedaar,
er is geen wit haar op en ze zit
niet dieper dan de huid en is dof,
dan moet de priester hem zeven
dagen in quarantaine plaatsen.b
22 En indien ze zich onmiskenbaar over de huid uitbreidt, dan
moet de priester hem onrein
verklaren. Het is een plaag.
23 Blĳft de vlek echter op haar
plaats, heeft ze zich niet uitgebreid, dan is het de ontsteking c
van de zweer; en de priester moet
hem rein verklaren.d
24 Of ingeval er op de huid van
het vlees een litteken ontstaat
ten gevolge van het vuur, en het
rauwe vlees van het litteken werkelĳk een roodachtig witte of
witte vlek wordt, 25 dan moet
de priester ernaar kĳken; en indien het haar op die vlek wit is
geworden en ze dieper schĳnt te
zitten dan de huid, is het melaatsheid. Ze is in het litteken
uitgebroken, en de priester moet
hem onrein verklaren. Het is de
plaag der melaatsheid. 26 Maar
indien de priester ernaar kĳkt en
ziedaar, er is geen wit haar op de
vlek en ze zit niet dieper dan de
huid en is dof, dan moet de priester hem zeven dagen in quarantaine plaatsen. 27 En op de zevende dag moet de priester hem
bezien. Indien ze zich onmiskenbaar over de huid uitbreidt, dan
moet de priester hem onrein verklaren. Het is de plaag der melaatsheid. 28 Blĳft de vlek echter op haar plaats, heeft ze zich
niet over de huid uitgebreid en is
ze dof, dan is het een uitslag van
het litteken; en de priester moet
hem rein verklaren, omdat het
een ontsteking van het litteken is.

LEVITICUS 13:29-49

Melaatsheidonderzoek verder beschreven

29 Ingeval bĳ een man of een
vrouw een plaag ontstaat op het
hoofd of aan de kin, 30 dan
moet de priestera de plaag bezien; en indien ze dieper schĳnt
te zitten dan de huid, en het haar
[op die plek] geel en dun is, dan
moet de priester zo iemand onrein verklaren. Het is een abnormale haaruitval.b Het is melaatsheid van het hoofd of van de kin.
31 Maar ingeval de priester de
plaag van de abnormale haaruitval beziet en zie! ze schĳnt niet
dieper te zitten dan de huid en er
is geen zwart haar op [de plek],
dan moet de priester [de lĳder
aan] de plaag van de abnormale
haaruitval zeven dagenc in quarantaine plaatsen.d 32 En op de
zevende dag moet de priester
naar de plaag kĳken; en indien
de abnormale haaruitval zich niet
heeft uitgebreid, en er geen geel
haar op [de plek] is gekomen en
de abnormale haaruitvale niet dieper schĳnt te zitten dan de huid,
33 dan moet hĳ zich laten scheren, maar [de plek van] de abnormale haaruitval zal hĳ niet laten scheren; f en de priester moet
[de lĳder aan] de abnormale haaruitval nogmaals zeven dagen in
quarantaine plaatsen.
34 En op de zevende dag moet
de priester naar de abnormale
haaruitval kĳken; en indien de
abnormale haaruitval zich niet
over de huid heeft uitgebreid en
niet dieper schĳnt te zitten dan
de huid, dan moet de priester
hem rein verklaren,g en hĳ moet
zĳn kleren wassen en rein zĳn.
35 Maar indien na de vaststelling
van zĳn reiniging de abnormale haaruitval zich onmiskenbaar
over de huid uitbreidt, 36 dan
moet de priester h hem bezien;
en indien de abnormale haaruitval zich over de huid heeft
uitgebreid, behoeft de priester
geen onderzoek te doen naar geel
haar; hĳ is onrein. 37 Maar indien de abnormale haaruitval,
naar het zich laat aanzien, tot
staan is gekomen en er zwart
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haar op [de plek] is gegroeid,
is [de kwaal van] de abnormale
haaruitval genezen. Hĳ is rein,
en de priester moet hem rein verklaren.a
38 Ingeval er zich bĳ een man
of een vrouw op de huid van hun
vlees vlekkenb vertonen, witte
vlekken, 39 dan moet de priester c [ernaar] kĳken; en indien
de vlekken op de huid van hun
vlees dofwit zĳn, is het een goedaardige uitslag. Deze is op de
huid uitgebroken. Hĳ is rein.
40 Ingeval bĳ een man het
hoofd kaal wordt,d is het kaalheid. Hĳ is rein. 41 En wordt
zĳn hoofd van voren kaal, dan
is het voorhoofdskaalheid. Hĳ is
rein. 42 Maar ingeval er op de
kale kruin of op het kale voorhoofd een roodachtig witte plaag
ontstaat, is het melaatsheid, die
op zĳn kale kruin of op zĳn kale
voorhoofd uitbreekt. 43 En de
priester e moet hem bezien; en indien er een uitslag is van de roodachtig witte plaag op zĳn kale
kruin of op zĳn kale voorhoofd
die eruitziet als melaatsheid van
de huid van het vlees, 44 is hĳ
een melaatse. Hĳ is onrein. Onrein dient de priester hem te
verklaren. Zĳn plaag is op zĳn
hoofd. 45 Wat de melaatse betreft op wie de plaag is, zĳn kleren dienen gescheurd te zĳn,f en
zĳn hoofd[haar] dient hĳ onverzorgd te laten hangen,g en hĳ
dient de snor te bedekkenh en te
roepen: ’Onrein, onrein!’i 46 Al
de dagen dat de plaag op hem
is, zal hĳ onrein zĳn. Hĳ is onrein. Hĳ dient afgezonderd te
wonen. Buiten de legerplaats j is
zĳn woonplaats.
47 Ingeval de plaag der melaatsheid zich aan een kledingstuk vertoont, hetzĳ aan een
wollen kledingstuk of aan een
linnen kledingstuk, 48 of aan
de schering k of aan de inslag
van het linnen en van de wol, of
aan een huid of aan iets wat van
huiden is gemaakt,l 49 en de
geelachtig groene of roodachtige
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plaag zich werkelĳk vertoont aan
het kledingstuk of aan de huid
of aan de schering of aan de
inslag of aan enig van huiden
vervaardigd voorwerp, is het de
plaag der melaatsheid, en het
moet aan de priester worden getoond. 50 En de priester a moet
de plaag bezien, en hĳ moet
[het aangetaste voorwerp] zeven dagen in quarantaine plaatsen.b 51 Wanneer hĳ de plaag
op de zevende dag heeft bezien, [en heeft bevonden] dat de
plaag zich heeft uitgebreid op het
kledingstuk of op de schering of
op de inslag c of op de huid, voor
welk doel de huid ook gebruikt
wordt, dan is de plaag kwaadaardige melaatsheid.d Het [voorwerp] is onrein. 52 En hĳ moet
het kledingstuk of de schering of
de inslag van de wol of van het
linnen,e of welk van huiden vervaardigd voorwerp ook waaraan
zich de plaag mocht vertonen,
verbranden, want het is kwaadaardige f melaatsheid. Het dient
in het vuur te worden verbrand.
53 Maar indien de priester [ernaar] kĳkt en ziedaar, de plaag
heeft zich niet uitgebreid op het
kledingstuk of op de schering
of op de inslag of op enig van
huiden vervaardigd voorwerp,g
54 dan moet de priester gebieden
datgene waaraan de plaag is, te
wassen, en hĳ moet het een tweede maal zeven dagen in quarantaine plaatsen. 55 En nadat het
uitgewassen is, moet de priester de plaag bezien, en indien de
plaag er niet anders uitziet, ook
al heeft de plaag zich niet uitgebreid, is het onrein. Gĳ dient het
in het vuur te verbranden. Het is
een lage plek op een kale lap aan
zĳn achterkant of aan zĳn voorkant.
56 Maar indien de priester [ernaar] gekeken heeft en ziedaar,
[de plek van] de plaag is dof geworden nadat het [voorwerp] uitgewassen is, dan moet hĳ ze uit
het kledingstuk of de huid of de
schering of de inslag scheuren.
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57 Indien ze echter nog steeds
zichtbaar is op het kledingstuk
of op de schering of op de inslag a
of op enig van huiden vervaardigd voorwerp, is het uitbrekende [melaatsheid]. Datgene waaraan de plaag zit, dient gĳ in het
vuur te verbranden.b 58 Wat
het kledingstuk of de schering of
de inslag of enig van huiden vervaardigd voorwerp betreft dat gĳ
wassen mocht, wanneer de plaag
daaruit verdwenen is, dan moet
het een tweede maal gewassen
worden; en het moet rein zĳn.
59 Dit is de wet inzake de plaag
der melaatsheid aan een wollen
of linnen kledingstuk,c of aan
de schering of aan de inslag, of
aan enig van huiden vervaardigd
voorwerp, ten einde het rein of
onrein te verklaren.”
En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 2 „Dit
14
_
zal de wet aangaande de melaatsed worden op de dag van de vaststelling van zĳn reiniging, wanneer hĳ naar de priester gebracht
moet worden.e 3 En de priester moet uitgaan buiten de legerplaats, en de priester moet
[hem] bezien; en indien de melaatse van de plaag der melaatsheid genezen is,f 4 dan moet de
priester bevel geven; en hĳ moet,
om zich te reinigen, twee levende reine vogels g nemen en cederhouth en karmozĳnen stof i en
hysop.j 5 En de priester moet
bevel geven, en de ene vogel moet
in een aardewerken vat boven
stromend water k worden gedood.
6 Wat de levende vogel betreft,
hĳ dient die te nemen, alsmede
het cederhout en de karmozĳnen
stof en de hysop, en hĳ moet dit
met de levende vogel in het bloed
dopen van de vogel die boven
het stromende water werd gedood. 7 Daarna moet hĳ daarmee zevenmaall spattenm op degene die zich van de melaatsheid
reinigt en hĳ moet hem rein verklaren,n en hĳ moet de levende
vogel wegzenden over het vrĳe
veld.o
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8 En degene die zich reinigt,
moet zĳn kleren wassena en al
zĳn haar afscheren en zich in water badenb en moet rein zĳn, en
daarna mag hĳ in de legerplaats
komen. En hĳ moet zeven dagen
buiten zĳn tent wonen.c 9 En
op de zevende dag moet het geschieden dat hĳ al zĳn haar dient
af te scheren, van zĳn hoofdd en
zĳn kin en zĳn wenkbrauwen. Ja,
hĳ dient al zĳn haar af te scheren, en hĳ moet zĳn kleren wassen en zĳn vlees in water baden;
en hĳ moet rein zĳn.
10 En op de achtste e dag zal hĳ
twee
´ ´ gave jonge rammen nemen
en een gaaf ooilamf van nog geen
jaar en drie tiende efa meelbloem
als een graanoffer,g met olie be´ ´
vochtigd, en een log-maat olie; h
11 en de priester die hem rein
verklaart, moet de man die zich
reinigt, en de [genoemde] dingen, voor het aangezicht van Jehovah stellen aan de ingang van
de tent der samenkomst. 12 En
de priester moet de ene jonge
ram nemen en deze met de logmaati olie tot een schuldoffer j offeren, en hĳ moet ze als een beweegoffer k voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewegen. 13 En hĳ moet de jonge
ram slachten op de plaats l waar
geregeld het zondeoffer en het
brandoffer worden geslacht, op
een heilige plaats,m want het
schuldoffer behoort evenals het
zondeoffer de priester toe.n Het
is iets allerheiligst.
14 En de priester moet wat van
het bloed van het schuldoffer
nemen, en de priester moet het
doen op de rechteroorlel van degene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechtervoet.o 15 En de priester moet
wat van de log-maatp olie nemen
en het op de linkerhandpalm van
de priester gieten. 16 En de
priester moet zĳn rechtervinger
in de olie dopen die op zĳn linkerhandpalm is en moet zevenmaalq met zĳn vinger wat van de
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olie voor het aangezicht van Jehovah spatten. 17 En van de
rest van de olie die op zĳn handpalm is, zal de priester iets op
de rechteroorlel doen van degene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechtervoet, boven op het bloed van het
schuldoffer.a 18 En wat er nog
over is van de olie die op de handpalm van de priester is, zal hĳ op
het hoofd doen van degene die
zich reinigt, en de priester moet
verzoening voor hem doenb voor
het aangezicht van Jehovah.
19 En de priester moet het zondeofferc opdragen en verzoening
doen voor degene die zich van
zĳn onreinheid reinigt, en daarna zal hĳ het brandoffer slachten. 20 En de priester moet het
brandoffer en het graanoffer d op
het altaar offeren, en de priester e
moet verzoening voor hem doen; f
en hĳ moet rein zĳn.g
21 Indien hĳ echter gering is h
en niet over genoeg middelen
be´ ´
schikt,i dan moet hĳ een jonge
ram als schuldoffer nemen voor
een beweegoffer, om voor
´ ´ hem
verzoening te doen, en een tiende efa meelbloem, met olie bevochtigd, als graanoffer, en een
log-maat olie, 22 en twee tortelduivenj of twee jonge duiven,
al naar gelang van de middelen
waarover hĳ moge beschikken,
en de ene moet dienen tot zondeoffer en de andere tot brandoffer. 23 En op de achtste dag k
moet hĳ ze voor de vaststelling
van zĳn reiniging l naar de priester brengen bĳ de ingang van de
tent der samenkomst,m voor het
aangezicht van Jehovah.
24 En de priester moet de jonge ram van het schuldoffer n en
de log-maat olie nemen, en de
priester moet ze als beweegoffer
voor het aangezicht van Jehovah
heen en weer bewegen.o 25 En
hĳ moet de jonge ram van het
schuldoffer slachten, en de priester moet wat van het bloed van
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het schuldoffer nemen en het
doen op de rechteroorlel van degene die zich reinigt en op de
duim van zĳn rechterhand en op
de grote teen van zĳn rechtervoet.a 26 En de priester zal wat
van de olie op de linkerhandpalm
van de priester gieten.b 27 En
de priester moet met zĳn rechtervinger wat van de olie die op
zĳn linkerhandpalm is, zevenmaal voor het aangezicht van Jehovah spatten.c 28 En de priester moet wat van de olie die
op zĳn handpalm is, op de rechteroorlel doen van degene die
zich reinigt en op de duim van
zĳn rechterhand en op de grote teen van zĳn rechtervoet, op
dezelfde plaats als het bloed van
het schuldoffer.d 29 En wat er
nog over is van de olie die op de
handpalm van de priester is, zal
hĳ op het hoofd doene van degene die zich reinigt, ten einde verzoening voor hem te doen voor
het aangezicht van Jehovah.
30 En hĳ moet een van de tortelduiven of van de jonge duiven
waarvoor hĳ de middelen mocht
bezitten, opdragen,f 31 een van
die waarvoor hĳ de middelen
mocht bezitten als zondeoffer g
en de andere als brandoffer h tegelĳk met het graanoffer; en de
priester moet voor het aangezicht van Jehovah verzoening
doeni voor degene die zich reinigt.
32 Dit is de wet voor degene op
wie de plaag der melaatsheid was
[en] die bĳ de vaststelling van
zĳn reiniging wellicht niet over
de middelen beschikt.”
33 Vervolgens sprak
Jehovah
¨
tot Mozes
en A aron,
en zei:
_
_
34 ¨ „Wanneer GIJ in het land Ka_
j
naan komt, dat ik U tot bezitting
geef,k en ik werkelĳk de plaag
der melaatsheid in een huis van
het land van UW bezitting breng,l
35 dan moet degene aan wie het
huis toebehoort, het de priester komen meedelen en zeggen:
’Iets wat op een plaag lĳkt, heeft
zich in het huis aan mĳn oog
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voorgedaan.’ 36 En de priester
moet bevelen geven, en men
moet het huis ontruimen voordat
de priester er wellicht komt om
de plaag te bezien, opdat hĳ niet
alles wat in het huis is, onrein
verklaart; en daarna zal de priester het huis komen bezichtigen.
37 Wanneer hĳ de plaag heeft
bezien, [en] indien de plaag dan
in de muren van het huis zit, met
geelachtig groene of roodachtige
uithollingen, en ze dieper schĳnen te zitten dan het muurvlak,
38 dan moet de priester het huis
uitgaan, naar de ingang van het
huis, en hĳ moet het huis zeven
dagen in quarantaine plaatsen.a
39 En op de zevende dag moet
de priester terugkomen en [het]
bezichtigen; b en indien de plaag
zich over de muren van het huis
heeft uitgebreid, 40 dan moet
de priester bevelen geven en
moet men de stenen waarin de
plaag zit, uitbreken,c en men
moet ze buiten de stad op een onreine plaats werpen. 41 En hĳ
zal het huis van binnen rondom
laten afkrabben, en men moet de
leemmortel die men heeft afgebikt, buiten de stad op een onreine plaats storten. 42 En men
moet andere stenen nemen en
die op de plaats van de vorige stenen invoegen; en hĳ zal andere
leemmortel laten nemen, en hĳ
moet het huis laten bepleisteren.
43 Indien de plaag evenwel terugkeert en ze werkelĳk in het
huis uitbreekt, nadat men de stenen heeft uitgebroken en nadat men het huis heeft afgebikt
en bepleisterd, 44 dan moet de
priester d komen kĳken; en indien de plaag zich in het huis
heeft uitgebreid, is het kwaadaardige melaatsheide in het huis.
Het is onrein. 45 En hĳ moet
het huis laten afbreken met zĳn
stenen en zĳn balken en al de
leemmortel van het huis, en
moet het buiten de stad naar een
onreine plaats laten wegbrengen.f 46 Maar al wie het huis

LEVITICUS 14:47–15:13
binnenkomt gedurende een van
de dagen dat het in quarantaine
geplaatst is,a zal tot de avond onrein zĳn; b 47 en al wie zich in
het huis neerlegt, dient zĳn kleren te wassen,c en al wie in het
huis eet, dient zĳn kleren te wassen.
48 Indien de priester echter
toch komt en hĳ er werkelĳk
kĳkt, en ziedaar, de plaag heeft
zich niet uitgebreid in het huis,
nadat men het huis heeft bepleisterd, dan moet de priester
het huis rein verklaren, want
de plaag is genezen.d 49 En om
het huis te ontzondigen, moet
hĳ twee vogels e nemen en cederhoutf en karmozĳnen stof g en
hysop. 50 En hĳ moet de ene
vogel in een aardewerken vat
boven stromend water doden.h
51 En hĳ moet het cederhout en
de hysop i en de karmozĳnen stof
en de levende vogel nemen en ze
in het bloed van de gedode vogel
en in het stromende water dopen, en hĳ moet daarmee zevenmaalj naar het huis spatten.k
52 En hĳ moet het huis ontzondigen met het bloed van de vogel
en het stromende water en de levende vogel en het cederhout en
de hysop en de karmozĳnen stof.
53 En hĳ moet de levende vogel
buiten de stad wegzenden, het
open veld in, en moet verzoening
doenl voor het huis; en het moet
rein zĳn.
54 Dit is de wet betreffende
elke plaag van melaatsheidm en
betreffende de abnormale haaruitvaln 55 en betreffende de melaatsheid van het kledingstuko en
in het huis, 56 en betreffende
de uitslag en de roof en de vlek,p
57 ten einde instructies te gevenq
wanneer iets onrein is en wanneer iets rein is. Dit is de wet omtrent melaatsheid.”r
En Jehovah¨ ging voort tot
Mozes
en Aaron
te spreken,
15
_
_
en zei: 2 „Spreekt tot de zonen

¨
van Isra
el, en GIJ moet tot hen zeg_
gen: ’Ingeval er bĳ enige man een
vloeiing s uit zĳn geslachtsorgaan
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plaatsheeft, is zĳn vloeiing onrein.
3 En dit zal zĳn onreinheid ten
gevolge van zĳn vloeiing worden:
Hetzĳ zĳn geslachtsorgaan een
vloeiing heeft laten lopen of zĳn
geslachtsorgaan door zĳn vloeiing
verstopt is, het is zĳn onreinheid.
4 Elk bed waarop degene die
een vloeiing heeft, mocht gaan
liggen, zal onrein zĳn, en elk
voorwerp waarop hĳ mocht gaan
zitten, zal onrein zĳn. 5 En
iemand die zĳn bed mocht aanraken, dient zĳn kleren te wassen, en hĳ moet zich in water baden en tot de avond onrein zĳn.a
6 En al wie op het voorwerp gaat
zitten waarop degene die een
vloeiing heeft, gezeten heeft,
dient zĳn kleren te wassen,b en
hĳ moet zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn. 7 En
al wie het vlees aanraakt van
degene die een vloeiing heeft,c
dient zĳn kleren te wassen, en
hĳ moet zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn.d 8 En
ingeval degene die een vloeiing
heeft, spuwt op iemand die rein
is, dan moet deze zĳn kleren wassen en zich in water baden en
tot de avond onrein zĳn. 9 En
elk zadele waarop degene die een
vloeiing heeft, gereden heeft, zal
onrein zĳn. 10 En een ieder die
wat maar ook aanraakt dat zich
onder hem bevindt, zal tot de
avond onrein zĳn; en hĳ die dergelĳke [dingen] draagt, zal zĳn
kleren wassen, en hĳ moet zich
in water baden en tot de avond
onrein zĳn. 11 En een ieder die
door degene die een vloeiing f
heeft, aangeraakt zou worden
zonder dat deze zĳn handen in
water heeft afgespoeld, moet dan
zĳn kleren wassen en zich in water baden en tot de avond onrein zĳn. 12 En een aardewerken vat dat door degene die een
vloeiing heeft, aangeraakt zou
worden, dient verbrĳzeld te worden; g en elk houtenh vat dient
met water te worden afgespoeld.
13 Ingeval nu degene die een
vloeiing heeft, rein wordt van
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zĳn vloeiing, dan moet hĳ voor
zichzelf zeven dagen tellen voor
zĳn reiniging,a en hĳ moet zĳn kleren wassen en zĳn vlees in stromend water baden; b en hĳ moet
rein zĳn. 14 En op de achtste
dag dient hĳ voor zich twee tortelduivenc of twee jonge duiven
te nemen, en hĳ moet voor het
aangezicht van Jehovah komen
bĳ de ingang van de tent der samenkomst en ze aan de priester
geven. 15 En de priester moet
ze offeren, de ene als zondeoffer
en de andere als brandoffer; d en
de priester moet voor het aangezicht van Jehovah verzoening
voor hem doen betreffende zĳn
vloeiing.
16 Ingeval nu van een man
een zaaduitstorting e uitgaat, dan
moet hĳ zĳn gehele vlees in water baden en tot de avond onrein zĳn. 17 En elk kledingstuk en elke [dieren]huid waarop
de zaaduitstorting terechtkomt,
moet met water gewassen worden en tot de avond onrein zĳn.f
18 Wat een vrouw betreft bĳ
wie een man mocht liggen met
een zaaduitstorting — zĳ moeten zich in water baden en tot de
avond onrein zĳn.g
19 En ingeval een vrouw een
vloeiing heeft, en haar vloeiing
in haar vlees bloed blĳkt te zĳn,h
dient zĳ zeven dagen in haar menstruale i onreinheidj te blĳven, en
een ieder die haar aanraakt, zal
tot de avond onrein zĳn. 20 En
alles waarop zĳ in haar menstruale onreinheid mocht gaan liggen,
zal onrein zĳn,k en alles waarop
zĳ mocht gaan zitten, zal onrein
zĳn. 21 En een ieder die haar
bed aanraakt, dient zĳn kleren te
wassen, en hĳ moet zich in water baden en tot de avond onrein
zĳn.l 22 En een ieder die enig
voorwerp aanraakt waarop zĳ
gezeten heeft, dient zĳn kleren
te wassen, en hĳ moet zich in water baden en tot de avond onrein
zĳn.m 23 En indien zĳ op het
bed of op een ander voorwerp zat
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LEVITICUS 15:14-31

— doordat hĳ het aanraakt,a zal
hĳ tot de avond onrein zĳn.
24 En indien een man toch bĳ
haar ligt en haar menstruale onreinheid op hem komt,b dan moet
hĳ zeven dagen onrein zĳn, en
elk bed waarop hĳ zou gaan liggen, zal onrein zĳn.
25 Ingeval nu bĳ een vrouw
haar bloedvloeiing gedurende
vele dagen blĳft vloeien,c terwĳl
het niet de normale tĳd van haar
menstruale d onreinheid is, of ingeval haar vloeiing langer duurt
dan haar menstruale onreinheid,
zullen alle dagen van haar onreine vloeiing zo blĳken te zĳn
als [was zĳ] in de dagen van haar
menstruale onreinheid. Zĳ is onrein. 26 Elk bed waarop zĳ gedurende een der dagen van haar
vloeiing mocht gaan liggen, zal
voor haar als het bed van haar
menstruale onreinheid worden,e
en elk voorwerp waarop zĳ mocht
gaan zitten, zal onrein worden
als de onreinheid van haar menstruale onreinheid. 27 En een
ieder die deze [dingen] aanraakt,f
zal onrein zĳn, en hĳ moet zĳn
kleren wassen en zich in water
baden en tot de avond onrein
zĳn.
28 Indien zĳ echter rein is geworden van haar vloeiing, dan
moet zĳ voor zichzelf zeven dagen tellen, en daarna zal zĳ rein
zĳn.g 29 En op de achtste dag
dient zĳ voor zich twee tortelduivenh of twee jonge duiven te nemen, en zĳ moet ze naar de priester brengen bĳ de ingang van de
tent der samenkomst.i 30 En
de priester moet de ene tot zondeoffer en de andere tot brandoffer bereiden; j en de priester
moet voor het aangezicht van
Jehovah verzoening voor haar
doenk betreffende haar onreine
vloeiing.
31 ¨ En GIJ moet de zonen van
Isra
el afgezonderd houden van
_
hun onreinheid, opdat zĳ niet
sterven in hun onreinheid, doordat zĳ mĳn tabernakel, die in
hun midden is, verontreinigen.l

LEVITICUS 15:32–16:16
32 Dit is de wet aangaande de
man die een vloeiing a heeft en
de man van wie een zaaduitstorting b mocht uitgaan, zodat hĳ
daardoor onrein wordt, 33 en
aangaande de menstruerende c
vrouw in haar onreinheid, en
een ieder die zĳn vloeiing d heeft,
hetzĳ man of vrouw, en waar het
een man betreft die bĳ een onreine vrouw ligt.’ ”
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
na de dood van
16
_
¨
Aarons
twee zonen, die gestor_
ven waren omdat zĳ voor het
aangezicht van Jehovah waren
genaderd.e 2 En Jehovah zei
nu tot M
„Spreek tot uw
_
¨ ozes:
dat hĳ niet te albroer Aaron
_
len tĳde in de heilige plaats mag
´ ´
komenf binnen het gordĳn,g voor
het deksel dat op de Ark ligt, opdat hĳ niet sterft; h want in een
wolki zal ik boven het deksel verschĳnen.j
¨
3 Met het volgende dient Aaron
_
in de heilige plaats k te komen: met
een jonge stier voor een zondeoffer l en een ram voor een brandoffer.m 4 Hĳ dient het heilige
lange linnen gewaadn aan te trekken, en de linnen broeko dient over
zĳn vlees te komen, en hĳ dient
zich met de linnen sjerp p te omgorden en zich met de linnen tulbandq [het hoofd] te omwinden.
Dit zĳn heilige klederen.r En hĳ
moet zĳn vlees in water badens en
ze aantrekken.
5 En van de vergadering der
¨
zonen van Isra
elt dient hĳ twee
_
geitenbokjes te ´ nemen
voor een
´
zondeoffer u en een ram voor een
v
brandoffer.
¨
6 En Aaron
moet de stier van
_
het zondeoffer, die voor hemzelf
is, aanbieden,w en hĳ moet verzoening doenx ten behoeve van
zichzelfy en zĳn huis.z
7 En hĳ moet de twee bokken
nemen en ze voor het aangezicht
van Jehovah stellen bĳ de ingang
van de ¨ tent der samenkomst.
8 En Aaron
moet over de beide
_
bokken het lota werpen, het ene
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lot voor Jehovah en het andere
¨
a
9 En Aaron
lot voor Azazel.
_
_
moet de bok waarover het lotb
is opgekomen voor Jehovah, aanbieden, en hĳ moet hem tot zondeoffer bereiden.c 10 Maar de
bok waarover het lot is opgekomen voor Azazel,
dient levend
_
voor het aangezicht van Jehovah
te worden gesteld, om er verzoening voor te doen, ten einde hem
voor Azazel
weg te zenden,d de
_
wildernis in.e
¨
11 En Aaron
moet de stier van
_
het zondeoffer, die voor hemzelf
is, aanbieden en verzoening doen
ten behoeve van zichzelf en zĳn
huis; en hĳ moet de stier van het
zondeoffer, die voor hemzelf is,
slachten.f
12 En hĳ moet de vuurpotg vol
brandende kolen vuur van het
altaar h voor het aangezicht van
Jehovah nemen en zĳn beide
handholteni vol fĳn welriekend
reukwerk,j en hĳ moet dat alles binnen het gordĳn brengen.k
13 Ook moet hĳ het reukwerk op
het vuur leggen voor het aangezicht van Jehovah,l en de wolk
van het reukwerk moet het dekselm van de Ark, dat op de Getuigenis n ligt, bedekken, opdat hĳ
niet sterft.
14 En hĳ moet wat van het
o en dat
bloed van de stier nemen
´ ´
met zĳn vinger voor het deksel
langs spatten, aan de oostkant,
en hĳ zal met zĳn vinger wat
´ ´ van
het bloed zevenmaal voor het
p
q
deksel spatten.
15 En hĳ moet de bok van het
zondeoffer, die voor het volk is,r
slachten, en hĳ moet het bloed
ervan binnen het gordĳn brengens en met dat bloedt hetzelfde
doen als hĳ met het bloed van de
stier heeft gedaan; en hĳ´ ´ moet
het naar het deksel en voor het
deksel spatten.
16 En hĳ moet verzoening
doen voor de heilige plaats bep Ro 3:25; Heb 9:24; Heb
10:12; q Heb 9:12; 1Pe 1:2;
Heb 5:3; Heb 9:26; 1Jo 2:1;
Heb 9:3; Heb 9:7; Heb 10:20;

9:25;
r Le
1Jo
t Le

Heb 10:4; Heb
16:5; Heb 2:17;
2:2; s Heb 6:19;
17:11; Heb 9:22.
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Vervolg verzoendagprocedure

treffende de onreinhedena van de
¨
zonen van Isra
el en betreffende
_
hun daden van opstandigheid in
al hun zonden; b en zo dient hĳ
ook te doen voor de tent der samenkomst, die bĳ hen verblĳf
houdt te midden van hun onreinheden.
17 En geen ander mens dient
zich in de tent der samenkomst
te bevinden van het ogenblik
af dat hĳ naar binnen gaat om
in de heilige plaats verzoening
te doen, totdat hĳ naar buiten
komt; en hĳ moet verzoening
doen ten behoeve van zichzelfc
en ten behoeve van zĳn huis en
ten behoeve van de gehele ge¨
meente van Isra
el.d
_
18 En hĳ moet naar buiten
gaan naar het altaar,e dat voor
het aangezicht van Jehovah staat,
en er verzoening voor doen, en
hĳ moet wat van het bloed van
de stier en wat van het bloed
van de bok nemen en dat rondom op de hoornen van het altaar
doen.f 19 Ook moet hĳ met
zĳn vinger zevenmaal wat van
het bloed daarop spatteng en het
reinigen en het heiligen van de
onreinheden
van de zonen van
¨
Isra
el.
_
20 Wanneer hĳ ermee klaar is
verzoening te doenh voor de heilige plaats en de tent der samenkomst en het altaar, moet hĳ
ook de levende
boki aanbieden.
¨
21 En A aron
moet zĳn beide
_
handen op de kop van de levende bok leggenj en over hem alle
dwalingenk van de zonen van Is_
¨
rael en al hun daden van opstanl belĳdigheid in al hun zonden
den,m en hĳ moet ze op de kop
van de bok leggenn en hem door
de hand van een gereedstaande mano wegzenden, de wildernis
in.p 22 En de bok moet al hun
dwalingen op zich dragenq naar
een woest land,r en hĳ moet de
bok wegzenden, de wildernis in.s
¨
23 En Aaron
moet de tent der
_
samenkomst binnengaan en de
linnen klederen uittrekken, die
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LEVITICUS 16:17-31
hĳ aangetrokken had toen hĳ
de heilige plaats binnenging, en
hĳ moet ze daar neerleggen.a
24 En hĳ moet zĳn vlees in water badenb op een heilige plaats c
en zĳn klederen aantrekkend en
naar buiten gaan en zĳn brandoffer e en het brandoffer van het
volkf opdragen en verzoening
doen ten behoeve van zichzelf
en ten behoeve van het volk.g
25 En hĳ zal het vet van het zondeoffer op het altaar in rook doen
opgaan.h
26 Wat degenei betreft die de
j heeft weggebok voor Azazel
_
zonden, hĳ dient zĳn klederen te
wassen, en hĳ moet zĳn vlees in
water baden,k en daarna mag hĳ
in de legerplaats komen.
27 De stier van het zondeoffer
en de bok van het zondeoffer,
waarvan het bloed werd binnengebracht om in de heilige plaats
verzoening te doen, zal hĳ echter
buiten de legerplaats laten brengen; en men moet hun huid en
hun vlees en hun drek in het
vuur verbranden.l 28 En degene die ze verbrand heeft, dient
zĳn klederen te wassen, en hĳ
moet zĳn vlees in water baden,
en daarna mag hĳ in de legerplaats komen.
29 En het moet voor ulieden
dienen als een inzetting tot onbepaalde tĳd: m In de zevende maand,
op de tiende van de maand,n dient
GIJ UW ziel in droefheid te buigen,o en GIJ moogt geen enkel
werk doen,p noch de ingeborene noch de inwonende vreemdeling die in UW midden vertoeft.
30 Want op die dag zal er verzoening q voor U worden gedaan,
om U rein te verklaren. GIJ zult
rein zĳn van al UW zonden voor
het aangezicht van Jehovah. r
31 Het is een sabbats van volkomen rust voor U, en GIJ moet UW
ziel in droefheid buigen. Het is
een inzetting tot onbepaalde tĳd.
q Jo 3:16; Ro 8:32; Tit 2:14; 1Jo 1:7; 1Jo 3:16;
r Ps 51:2; Jer 33:8; Ez 36:25; Ef 5:26; Heb 9:14;
Heb 10:2; s Le 23:32.

LEVITICUS 16:32–17:13
32 En de priester die gezalfda
zal worden en wiens hand met
macht gevuld zal worden om als
opvolger b van zĳn vader als priester te dienen,c moet verzoening
doen en moet de linnen klederen aantrekken.d Dit zĳn heilige klederen.e 33 En hĳ moet
verzoening doen voor het heilige
heiligdom,f en voor de tentg der
samenkomst en voor het altaar h
zal hĳ verzoening doen; en voor
de priesters en voor het gehele
volk van de gemeente zal hĳ verzoening doen.i 34 En dit moet
voor U dienen als een inzetting
tot onbepaalde tĳd,j ten einde
eenmaal in het jaar verzoening
¨
te doen voor de zonen van Isra
el
_
betreffende al hun zonden.”k
Bĳgevolg deed hĳ juist zoals Jehovah Mozes
geboden had.
_
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken
en zei:
_
¨
2 „Spreek tot Aaron
en zĳn
_
¨ zonen en alle zonen van Isra
el, en
_
gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit is
de zaak die Jehovah geboden
heeft, toen hĳ zei:
3 „Wat ¨ enige man van het huis
van Isra
el betreft die een stier
_
of een jonge ram of een geit in
de legerplaats slacht of die het
[dier] buiten de legerplaats slacht
4 en het niet werkelĳk naar de
ingang van de tent der samen´ ´
komst brengtl om het voor de
tabernakel van Jehovah als een
offergave aan Jehovah aan te bieden, die man zal bloedschuld worden aangerekend. Hĳ heeft bloed
vergoten, en die man moet uit
het midden van zĳn volk worm
den afgesneden,
5 opdat de
¨
zonen van Isra
el hun slachtof_
fers, die zĳ op het open veld offeren,n mogen brengen, en zĳ moeten ze aan Jehovah brengen, naar
de ingang van de tent der samenkomst, tot de priester,o en
zĳ moeten ze als gemeenschapsoffers aan Jehovah ten slachtoffer brengen.p 6 En de priester moet het bloed op Jehovah’s
altaar bĳ de ingang van de tent
der samenkomst sprenkelen,q en

17

Geen bloed eten, slechts voor altaar
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hĳ moet het veta als een rustig
stemmende geur voor Jehovah
in rook doen opgaan.b 7 Zĳ dienen dus hun slachtoffers niet
meer aan de demonen in bokkengedaanten te offeren,c waarmee
zĳ immorele gemeenschap d hebben. Dit zal voor U dienen als een
inzetting tot onbepaalde tĳd in al
UW geslachten.” ’
8 En gĳ dient tot hen te zeggen: ’Wat enige man betreft van
¨
het huis van Isra
el of een in_
wonende vreemdeling die in UW
midden mocht vertoeven, die een
brandoffere of een slachtoffer
offert 9 en het niet naar de ingang van de tent der samenkomst brengt om het aan Jehovah op te dragen,f die man moet
van zĳn volk worden afgesneden.g
10 Wat enige man betreft van
¨
het huis van Isra
el of een in_
wonende vreemdeling die in UW
midden vertoeft, die enig soort
van bloed eeth — tegen de ziel
die het bloed eet, zal ik stellig mĳn aangezicht keren,i en
ik zal hem inderdaad uit het
midden van zĳn volk afsnĳden.
11 Want de ziel van het vlees is
in het bloed,j en ikzelf heb het
ten behoeve van U op het altaar
gegeven, om verzoening te doenk
voor UW ziel, want het is het
bloedl dat verzoening doetm door
de ziel [die erin is]. 12 Daarom
¨
heb ik tot de zonen van Isra
el
_
gezegd: „Geen ziel van U dient
bloed te eten en geen inwonende vreemdeling die in UW midden
vertoeft,n dient bloed te eten.”o
13 Wat enige man betreft van
¨
de zonen van Isra
el of een in_
wonende vreemdeling die in UW
midden vertoeft, die tĳdens het
jagen een wild dier of gevogelte
vangt dat gegeten mag worden,
die moet in dat geval het bloed
daarvan uitgietenp en dat met
l Mt 26:28; Mr 14:24; Ro 3:25; Ro 5:9; Ef 1:7;
Kol 1:20; m Heb 9:22; Heb 13:12; 1Pe 1:2; 1Jo 1:7;
Opb 1:5; n Ex 12:49; o Ge 9:4; De 12:23; 1Kr
11:19; Han 15:20; Han 15:29; p De 12:16; De 15:23.
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Vormen van incest

stof bedekken.a 14 Want de ziel
van elke soort van vlees is zĳn
bloed door de ziel die erin is.
Dientengevolge ¨ heb ik tot de
zonen van Isra
el gezegd: „GIJ
_
moogt het bloed van geen enkele
soort van vlees eten, want de ziel
van elke soort van vlees is zĳn
bloed.b Een ieder die het eet, zal
worden afgesneden.”c 15 Wat
enige ziel betreft die een lichaam
dat [reeds] dood is of iets wat
door een wild dier verscheurd is,
eetd — hetzĳ ingeborene of inwonende vreemdeling — die moet
in dat geval zĳn kleren wassen
en zich in water baden en tot de
avond onrein zĳn; e en hĳ moet
rein zĳn. 16 Maar indien hĳ
ze niet zal wassen en zĳn vlees
niet zal baden, dan moet hĳ de
verantwoordelĳkheid voor zĳn
dwaling dragen.’ ”f
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 ¨ „Spreek
18
_
tot de zonen van Isra
el, en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’Ik ben
Jehovah, UW God.g 3 Zoals het
land Egypte
doet, waarin GIJ ge_
woond hebt, moogt GIJ niet
¨
h
doen; en zoals het land Kana
an
_
doet, waarin ik U breng, moogt
GIJ niet doen; i en in hun inzettingen moogt GIJ niet wandelen.
4 Mĳn rechterlĳke beslissingenj
dient GIJ te volbrengen, en mĳn
inzettingenk dient GIJ te onderhouden, door daarin te wandelen.l Ik ben Jehovah, UW God.
5 En GIJ moet mĳn inzettingen
en mĳn rechterlĳke beslissingen
onderhouden, door welke een
mens, zo hĳ ze doet, ook moet
leven.m Ik ben Jehovah.n
6 Gĳlieden moogt niet naderen, geen mens van U, tot iemand
die zĳn naaste vleselĳke verwant
is, om naaktheid te ontbloten.o Ik
ben Jehovah. 7 De naaktheid
van uw vader p en de naaktheid
van uw moeder moogt gĳ niet
ontbloten. Zĳ is uw moeder. Gĳ
moogt haar naaktheid niet ontbloten.
8 De naaktheid van de vrouw
van uw vader moogt gĳ niet ont-
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LEVITICUS 17:14–18:19
bloten.a Het is de naaktheid van
uw vader.
9 Wat de naaktheid van uw
zuster betreft, de dochter van uw
vader of de dochter van uw moeder, hetzĳ geboren in hetzelfde
huisgezin of geboren daarbuiten,
gĳ moogt hun naaktheid niet
ontbloten.b
10 Wat de naaktheid van de
dochter van uw zoon of de dochter van uw dochter betreft, gĳ
moogt hun naaktheid niet ontbloten, want zĳ zĳn uw naaktheid.
11 Wat de naaktheid van de
dochter van uw vaders vrouw betreft, het nageslacht van uw vader, gĳ moogt, daar zĳ uw zuster
is, haar naaktheid niet ontbloten.
12 De naaktheid van de zuster
van uw vader moogt gĳ niet ontbloten. Zĳ is de bloedverwante
van uw vader.c
13 De naaktheid van de zuster
van uw moeder moogt gĳ niet
ontbloten, want zĳ is een bloedverwante van uw moeder.
14 De naaktheid van de broer
van uw vader moogt gĳ niet ontbloten. Gĳ moogt niet tot zĳn
vrouw naderen. Zĳ is uw tante.d
15 De naaktheid van uw schoondochter e moogt gĳ niet ontbloten.
Zĳ is de vrouw van uw zoon. Gĳ
moogt haar naaktheid niet ontbloten.
16 De naaktheid van de vrouw
van uw broer f moogt gĳ niet ontbloten. Het is de naaktheid van
uw broer.
17 De naaktheid van een vrouw
en haar dochter moogt gĳ niet
ontbloten.g De dochter van haar
zoon en de dochter van haar dochter moogt gĳ niet nemen om haar
naaktheid te ontbloten. Het zĳn
gevallen van bloedverwantschap.
Het is losbandig gedrag.h
18 En gĳ moogt geen vrouw
als mededingster i bĳ haar zuster nemen, om haar naaktheid te
ontbloten, dat wil zeggen, naast
haar gedurende haar leven.
19 En gĳ moogt niet tot een

LEVITICUS 18:20–19:11

Homoseksualiteit, bestialiteit. Nalezingen

vrouw naderen gedurende de
menstruatie a van haar onreinheid, om haar naaktheid te ontbloten.b
20 En gĳ moogt uw zaaduitstorting niet aan de vrouw van
uw volksgenoot geven, zodat gĳ
daardoor onrein wordt.c
21 En gĳ moogt niet toelaten
dat iemand van uw nageslacht
d
aan Molech
wordt gewĳd.e Gĳ
_
moogt de naam van uw God niet
op die manier ontheiligen.f Ik
ben Jehovah.g
22 En gĳ moogt niet bĳ een
manspersoon liggenh zoals gĳ bĳ
een vrouw ligt.i Het is iets verfoeilĳks.
23 En gĳ moogt uw zaaduitstorting aan geen enkel dier geven,j zodat gĳ daardoor onrein
wordt, en een vrouw dient niet
voor een dier te staan, om daarmee vleselĳke gemeenschap te
hebben.k Het is iets tegennatuurlĳks.
24 Maakt U door geen van deze
dingen onrein, want door
¨ al deze
dingen hebben de natien die ik
van voor UW aangezicht wegzend,
zich onrein gemaakt.l 25 Dientengevolge is het land onrein,
en ik zal het straf doen ondergaan voor zĳn dwaling, en het
land zal zĳn´ ´ bewoners uitbraken.m 26 GIJ nu moet mĳn inzettingen en mĳn rechterlĳke
beslissingen onderhouden,n en
GIJ moogt geen van al deze verfoeilĳkheden doen, noch ingeborene noch inwonende vreemdeling die in UW midden vertoeft.o
27 Want al die verfoeilĳkheden
hebben de mannen
´ ´ van het land
gedaan die er voor U waren,p zodat het land onrein is. 28 Dan
zal het land U niet uitbraken omdat GIJ het verontreinigt,
zoals
´ ´
¨
het stellig de natien die er voor U
waren, zal uitbraken.q 29 Ingeval iemand een van al deze verfoeilĳkheden doet, dan moeten
de zielen die ze doen, uit het
midden van hun volk worden afgesneden.r 30 En GIJ moet UW
plicht jegens mĳ in acht nemen
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door geen van de verfoeilĳke ge´ ´
bruiken te beoefenen die er voor
U zĳn beoefend, a opdat GIJ U
daardoor niet onrein maakt. Ik
ben Jehovah, UW God.’ ”
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken en zei:
_
19
2 „Spreek tot de gehele verga-

¨
dering van de zonen van Isra
el,
_
en gĳ moet tot hen zeggen: ’GIJ
dient U heilig te betonen,b want
ik, Jehovah, UW God, ben heilig.c
3 Ieder van U dient zĳn moeder en zĳn vader te vrezen,d en
mĳn sabbatten dient GIJ te onderhouden.e Ik ben Jehovah, UW God.
4 Wendt U niet tot goden die
niets waard zĳn,f en GIJ moogt U
geen gegoten goden maken.g Ik
ben Jehovah, UW God.
5 Ingeval GIJ nu een gemeenschapsoffer aan Jehovah offert,h
dient GIJ het te offeren om goedkeuring voor U te verwerven.i
6 Op de dag van UW slachtoffer
en direct de daaropvolgende dag
dient het gegeten te worden,
maar wat tot de derde dag overblĳft, dient in het vuur te worden
verbrand.j 7 Indien het echter
toch op de derde dag wordt gegeten, is het iets bedorvens.k Het
zal niet met goedkeuring worden
aanvaard.l 8 En degene die het
eet, zal de verantwoordelĳkheid
voor zĳn dwaling dragen,m want
hĳ heeft iets heiligs van Jehovah
ontwĳd; en die ziel moet van zĳn
volk worden afgesneden.
9 En wanneer GIJ de oogst van
UW land binnenhaalt, moogt gĳ
de rand van uw veld niet geheel
afoogsten, en de nalezing van
uw oogst moogt gĳ niet bĳeenrapen.n 10 Ook moogt gĳ de
restanteno van uw wĳngaard niet
inzamelen, en gĳ moogt de verstrooide druiven van uw wĳngaard niet bĳeenrapen. Voor de
ellendige en de inwonende vreemdeling dient gĳ ze over te laten.p
Ik ben Jehovah, UW God.
11 Gĳlieden moogt niet steo Jes 17:6; Jer 49:9; p Le 25:6; De 15:7; Ru 2:15;
Ps 140:12.
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len,a en GIJ moogt niet bedriegen,b en GIJ moogt niet bedrieglĳk handelen, wie dan ook met
zĳn volksgenoot. c 12 En GIJ
moogt niet in mĳn naam op
een leugen zweren,d zodat gĳ de
naam van uw God ontheiligt.
Ik ben Jehovah. 13 Gĳ moogt
uw naaste niet afzetten,e en gĳ
moogt niet roven.f Het loon van
een loonarbeider dient niet de
gehele nacht bĳ u te blĳven tot
de morgen.g
14 Gĳ moogt geen kwaad afsmeken over een dove, en een
blinde moogt gĳ geen hindernis
in de weg leggen; h en gĳ moet
vrezen voor uw God.i Ik ben Jehovah.
15 Gĳlieden moogt bĳ de rechtspraak geen onrecht begaan. Gĳ
moogt de geringe niet partĳdig
bejegenen,j en gĳ moogt de persoon van een groot man niet begunstigen. k Met gerechtigheid
dient gĳ uw volksgenoot te richten.
16 Gĳ moogt niet onder uw
volk rondgaan om te lasteren.l
Gĳ moogt niet tegen het bloed
van uw naaste optreden.m Ik ben
Jehovah.
17 Gĳ moogt uw broeder in uw
hart niet haten.n Gĳ dient uw
volksgenoot zonder mankeren
terecht te wĳzen,o opdat gĳ niet
met hem zonde draagt.
18 Gĳ moogt geen wraak nemen,p noch een wrok koesteren
tegen de zonen van uw volk; q en
gĳ moet uw naaste liefhebben als
uzelf.r Ik ben Jehovah.
19 Gĳlieden dient mĳn inzettingen te onderhouden: Gĳ moogt
van uw huisdieren niet twee soorten kruisen. Gĳ moogt uw veld
niet met twee soorten zaad bezaaien,s en gĳ moogt u geen kleed
omhangen van twee met elkaar
vermengde soorten draad.t
20 Ingeval nu een man bĳ een
vrouw ligt en een zaaduitstorting
heeft, terwĳl zĳ een dienstmaagd
is die voor een andere man bestemd is, en zĳ op generlei wĳze
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LEVITICUS 19:12-29
is losgekocht, noch haar de vrĳheid is geschonken, dient er bestraffing plaats te vinden. Zĳ dienen niet ter dood gebracht te
worden, omdat zĳ niet vrĳgelaten was. 21 En hĳ moet zĳn
schuldoffer aan Jehovah naar de
ingang van de tent der samenkomst brengen, een schuldofferram.a 22 En de priester moet
voor het aangezicht van Jehovah
met de ram van het schuldoffer
voor hem verzoening doen voor
zĳn zonde die hĳ heeft bedreven;
en zĳn zonde die hĳ heeft bedreven, moet hem worden vergeven.b
23 En wanneer gĳlieden in het
land komt en GIJ enige boom tot
voedsel moet planten, dan moet
GIJ de vrucht ervan als onrein beschouwen, als een „voorhuid” ervan. Drie jaar lang zal ze voor U
onbesneden blĳven. Ze dient niet
gegeten te worden. 24 Maar in
het vierde jaar zal alle vrucht
ervanc iets heiligs worden, tot
een feestgejuich voor Jehovah.d
25 En in het vĳfde jaar moogt GIJ
de vrucht ervan eten, ten einde
de opbrengst daarvan voor U te
vermeerderen.e Ik ben Jehovah,
UW God.
26 GIJ moogt niets te zamen
met bloed eten.f
GIJ moogt geen voortekens zoeken,g en GIJ moogt geen magie
beoefenen.h
27 GIJ moogt UW zĳlokken niet
rondom kort afknippen, en gĳ
moogt het uiteinde van uw baard
niet vernietigen.i
28 En GIJ moogt om een overleden ziel geen insnĳdingen in
UW vlees maken,j en GIJ moogt
geen tatoeagetekens bĳ U aanbrengen. Ik ben Jehovah.
29 Ontwĳd uw dochter niet
door haar tot een prostituee te
maken,k opdat het land geen
prostitutie bedrĳft en het land
werkelĳk van losse zeden vervuld wordt.l
i Le 21:5; Jer 9:26; j De 14:1; Jer 16:6; k Le 21:7;
De 23:17; Heb 13:4; l Sp 21:27; 1Pe 4:3.
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30 Mĳn sabbatten dient GIJ te
onderhouden,a en GIJ dient ontzag te hebben voor mĳn heiligdom.b Ik ben Jehovah.
31 Wendt U niet tot de geestenmediums,c en raadpleegt geen
beroepsvoorzeggers van gebeurtenissen,d zodat GIJ door hen onrein wordt. Ik ben Jehovah, UW
God.
32 Voor het grĳze haar dient
gĳ op te staan,e en gĳ moet de
persoon van een oud man consideratie betonen,f en gĳ moet vrezen voor uw God.g Ik ben Jehovah.
33 En ingeval een inwonende
vreemdeling bĳ u in UW land vertoeft, moogt GIJ hem niet slecht
behandelen.h 34 De inwonende
vreemdeling die bĳ U vertoeft,
dient voor U te worden als een
ingeborene van U; en gĳ moet
hem liefhebben als uzelf,i want
GIJ werdt inwonende vreemdej
Ik
lingen in het land Egypte.
_
ben Jehovah, UW God.
35 GIJ moogt geen onrecht begaan bĳ het rechtspreken,k bĳ
het meten, bĳ het wegen l of
bĳ het meten van vloeistoffen.
36 GIJ dient er een nauwkeurige
weegschaal,m nauwkeurige gewichten, een nauwkeurige efa en
een nauwkeurige hin op na te
houden. Jehovah, UW God, ben
heb
ik, die U uit het land Egypte
_
geleid. 37 GIJ moet dus al mĳn
inzettingen en al mĳn rechterlĳke beslissingen onderhouden,
en GIJ moet ze volbrengen.n Ik
ben Jehovah.’ ”
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en zei: 2 ¨ „Gĳ
20
_
dient tot de zonen van Isra
el te
_
zeggen: ’Iedere man van de zo¨
nen van Isra
el, en iedere inwo_
¨
nende vreemdeling die in Isra
el
_
vertoeft, die wie dan ook van zĳn
nageslacht aan Molech
geeft,o
_
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden. Het volk
van het land dient hem met stenen te werpen totdat hĳ sterft.
3 En wat mĳ betreft, ik zal mĳn
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aangezicht tegen die man keren,
en ik wil hem uit het midden
van zĳn volk afsnĳden,a omdat
hĳ van zĳn nageslacht aan Mo_
lech heeft gegeven, om mĳn heilige plaats te verontreinigenb en
mĳn heilige naam te ontheiligen.c 4 En mocht het volk van
het land moedwillig de ogen verbergen voor die man als hĳ
van zĳn nageslacht aan Molech
_
geeft, door hem niet ter dood
te brengen,d 5 dan zal ik, van
mĳn kant, stellig mĳn aangezicht tegen die man en zĳn familie richten,e en ik zal hem en
allen die samen met hem immorele gemeenschap hebben door
immorele gemeenschap f met Mo_
lech te hebben, werkelĳk uit het
midden van hun volk afsnĳden.
6 Wat de ziel betreft die zich
tot de geestenmediums g en de beroepsvoorzeggers h van gebeurtenissen wendt, om immorele gemeenschap met hen te hebben, ik
zal stellig mĳn aangezicht tegen
die ziel keren en hem uit het midden van zĳn volk afsnĳden.i
7 En GIJ moet U heiligen en U
heilig betonen,j want ik ben Jehovah, UW God. 8 En GIJ moet
mĳn inzettingen onderhouden
en ze volbrengen.k Ik ben Jehovah, die U heilig.l
9 Ingeval er enige man is die
kwaad afsmeekt over zĳn vader
en zĳn moeder,m dient hĳ zonder mankeren ter dood gebracht
te worden.n Over zĳn vader en
zĳn moeder heeft hĳ kwaad afgesmeekt. Zĳn eigen bloed is op
hem.o
10 Een man nu die overspel
pleegt met een andermans vrouw,
is iemand die overspel pleegt met
de vrouw van zĳn naaste.p Hĳ
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden, de overspeler zowel als de overspeelster.q
11 En een man die bĳ de vrouw
van zĳn vader ligt, heeft de naaktheid van zĳn vader ontbloot.r Beir Le 18:8; De 27:20.
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den dienen zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. Hun
eigen bloed is op hen. 12 En
wanneer een man bĳ zĳn schoondochter ligt, dienen beiden zonder mankeren ter dood gebracht
te worden.a Zĳ hebben iets tegennatuurlĳks bedreven. Hun eigen
bloed is op hen.b
13 En wanneer een man bĳ een
manspersoon ligt zoals men bĳ
een vrouw ligt, hebben beiden
iets verfoeilĳks gedaan.c Zĳ dienen zonder mankeren ter dood
gebracht te worden. Hun eigen
bloed is op hen.
14 En wanneer een man een
vrouw en haar moeder neemt, is
dat losbandig gedrag.d Men dient
hem en hen in het vuur te verbranden,e opdat er geen losbandig gedrag f in UW midden blĳft
bestaan.
15 En wanneer een man zĳn
zaaduitstorting aan een dier
geeft,g dient hĳ zonder mankeren ter dood gebracht te worden,
en GIJ dient het dier te doden.
16 En wanneer een vrouw tot
enig dier nadert om daarmee
vleselĳke gemeenschap te hebben,h moet gĳ de vrouw en het
dier doden. Zĳ dienen zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden. Hun eigen bloed is op
hen.
17 En wanneer een man zĳn
zuster neemt, de dochter van
zĳn vader of de dochter van zĳn
moeder, en hĳ werkelĳk
haar
´´
naaktheid ziet, en zıj ziet zĳn
naaktheid, is dat een schande.i
Daarom moeten zĳ voor de ogen
van de zonen van hun volk worden afgesneden. De naaktheid
van zĳn zuster heeft hĳ ontbloot.
Hĳ dient de verantwoordelĳkheid voor zĳn dwaling te dragen.
18 En wanneer een man bĳ
een vrouw ligt gedurende haar
menstruatie en hĳ werkelĳk
haar naaktheid ontbloot, heeft
´´
hĳ haar bron blootgelegd, en zıj
heeft de bron van haar bloed ontbloot.j Daarom moeten beiden uit
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LEVITICUS 20:12-27

het midden van hun volk worden
afgesneden.
19 En de naaktheid van de zuster van uw moeder a en van de
zuster van uw vader b moogt gĳ
niet ontbloten, want dan heeft
men zĳn bloedverwante ontbloot.c
Zĳ dienen de verantwoordelĳkheid voor hun dwaling te dragen. 20 En een man die bĳ de
vrouw van zĳn oom ligt, heeft
de naaktheid van zĳn oom ontbloot.d Zĳ dienen de verantwoordelĳkheid voor hun zonde te
dragen. Zĳ dienen kinderloos
te sterven.e 21 En wanneer een
man de vrouw van zĳn broer
neemt, is dat iets afschuwelĳks.f
De naaktheid van zĳn broer heeft
hĳ ontbloot. Zĳ dienen kinderloos
te worden.
22 En gĳlieden moet al mĳn inzettingeng en al mĳn rechterlĳke
beslissingenh onderhouden en ze
volbrengen, opdat het land waarheen ik U breng om daarin te wonen, U niet uitbraakt.i 23 En GIJ
moogt niet wandelen
¨ in de inzettingen van de natien die ik van
voor UW aangezicht wegzend, j
want zĳ hebben al deze dingen gedaan en ik heb een afschuw van
hen.k 24 Daarom heb ik tot U
gezegd: l „GIJ, GIJ zult hun bodem
in bezit nemen, en ik, van mĳn
kant, zal U die geven om hem in
bezit te nemen, een land vloeiende van melk en honing.m Jehovah,
UW God, ben ik, die U van de volken heb afgescheiden.”n 25 En
GIJ moet onderscheid maken tussen het reine gedierte en het onreine en tussen het onreine gevogelte en het reine; o en GIJ moogt
UW ziel niet tot een gruwel makenp met het gedierte en het gevogelte en al wat zich op de aardbodem beweegt, dat ik voor U
afgescheiden heb door het onrein
te verklaren. 26 En GIJ moet U
heilig betonen voor mĳ,q want ik,
Jehovah, ben heilig; r en ik scheid
U af van de volken om mĳ toe te
behoren.s
27 En wat een man of vrouw

LEVITICUS 21:1-21

Priesters moeten rein zĳn, zonder gebreken

betreft in wie een mediamieke
of voorzeggende geest blĳkt te
zĳn,a zĳ dienen zonder mankeren ter dood gebracht te worden.b Men dient hen met stenen
te werpen totdat zĳ sterven. Hun
eigen bloed is op hen.’ ”c
Voorts zei Jehovah tot Mo_
zes:
„Spreek tot de pries21
¨
ters, Aarons
zonen, en gĳ moet
_
tot hen zeggen: ’Voor een overleden ziel mag niemand zich verontreinigen onder zĳn volk.d
2 Maar voor een van zĳn bloedverwanten, die nauw aan hem
verwant is, voor zĳn moeder en
voor zĳn vader en voor zĳn zoon
en voor zĳn dochter en voor zĳn
broer 3 en voor zĳn zuster, een
maagd die nauw aan hem verwant is, die niet aan een man
heeft toebehoord, voor haar mag
hĳ zich verontreinigen. 4 Hĳ
mag zich niet verontreinigen
voor een vrouw die aan een eigenaar onder zĳn volk toebehoort,
zodat hĳ zich ontwĳdt. 5 Zĳ
dienen op hun hoofd geen kale
plek te maken,e en het uiteinde
van hun baard dienen zĳ niet af
te scheren,f en in hun vlees dienen zĳ geen insnĳding te maken.g 6 Zĳ dienen zich heilig te
betonen voor hun God,h en zĳ
dienen de naam van hun God
niet te ontheiligen,i want zĳ zĳn
degenen die Jehovah’s vuuroffers aanbieden, het brood van
hun God; j en zĳ moeten zich heilig betonen.k 7 Een prostituee l
of onteerde vrouw dienen zĳ niet
te nemen; en een vrouw die van
haar man gescheiden is,m dienen
zĳ niet te nemen,n want hĳ is
heilig voor zĳn God. 8 Derhalve moet gĳ hem heiligen,o want
hĳ is iemand die het brood van
uw God aanbiedt. Hĳ dient voor
u werkelĳk heilig te zĳn,p want
ik, Jehovah, die U heilig, ben heilig.q
9 Ingeval nu de dochter van
een priester zich ontwĳdt door
prostitutie te bedrĳven, ontwĳdt
zĳ haar vader. Zĳ dient in het
vuur verbrand te worden.r
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10 En wat degene betreft die
de hogepriester is onder zĳn broeders, op wiens hoofd men de zalfolie placht uit te gietena en wiens
hand met macht werd gevuld om
de klederen te dragen,b hĳ dient
zĳn hoofd[haar] niet onverzorgd
te laten hangenc en zĳn klederen niet te scheuren.d 11 En hĳ
dient bĳ geen enkele dode ziel te
komen.e Voor zĳn vader en zĳn
moeder mag hĳ zich niet verontreinigen. 12 Ook dient hĳ
niet uit het heiligdom weg te
gaan en het heiligdom van zĳn
God niet te ontwĳden,f want het
teken van opdracht, de zalfolie
van zĳn God,g is op hem. Ik ben
Jehovah.
13 En wat hem aangaat, hĳ
dient een vrouw in haar maagdelĳke staat te nemen.h 14 Een
weduwe of een gescheiden vrouw
en een die onteerd is, een prostituee — geen van dezen mag hĳ
nemen, maar hĳ dient een maagd
uit zĳn volk tot vrouw te nemen.
15 En hĳ dient zĳn zaad onder
zĳn volk niet te ontwĳden,i want
ik ben Jehovah, die hem heilig.’ ”j
16 En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken en zei:
_
¨
17 „Spreek tot Aaron
en zeg:
_
’Geen enkele man van uw zaad,
in al hun geslachten, aan wie een
gebrekk blĳkt te zĳn, mag naderbĳ komen om het brood van zĳn
God aan te bieden.l 18 Ingeval
er enige man is aan wie een gebrek is, mag hĳ niet naderbĳ komen: een man die blind of kreupel
is of een gespleten neus heeft of
´ ´
een te lang lichaamsdeelm heeft,
19 of een man die een gebroken voet of een gebroken hand
blĳkt te hebben, 20 of een bochel heeft of [onnatuurlĳk] mager is of een ziekte aan zĳn ogen
heeft of schurftig is of ringworm
heeft of verpletterde teelballen
heeft.n 21 Geen man van het
¨
zaad van Aaron,
de priester, aan
_
wie een gebrek is, mag toetreden om Jehovah’s vuuroffers aan
te bieden.o Er is een gebrek aan

167

Wie van heilige dingen mogen eten

hem. Hĳ mag niet toetreden om
het brood van zĳn God aan te
bieden.a 22 Hĳ mag het brood
van zĳn God eten van de allerheiligste dingenb en van de heilige dingen.c 23 Hĳ mag echter
niet binnenkomen in de nabĳheid
van het gordĳn,d en hĳ mag niet
toetreden tot het altaar,e omdat
er een gebrek aan hem is; f en hĳ
dient mĳn heiligdomg niet te ontwĳden, want ik ben Jehovah, die
hen heilig.’ ”h
24 Dienovereenkomstig
sprak
¨
Mozes
tot Aaron
en ¨ zĳn zonen en
_
_
alle zonen van Isra
el.
_
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken
en zei:
_
¨
2 „Spreek tot Aaron
en zĳn zo_
nen, opdat zĳ zich afgezonderd
houden van de heilige
¨ dingen
van de zonen van Isra
el en mĳn
_
i
heilige naam niet ontheiligen
in verband met de dingen die
zĳ mĳ heiligen.j Ik ben Jehovah. 3 Zeg tot hen: ’Iedere man
van UW gehele nageslacht, in al
UW geslachten, die nadert tot
de heilige¨ dingen, die de zonen
van Isra
el Jehovah zullen heili_
gen, terwĳl zĳn onreinheid op
k
hem is, die ziel moet van voor
mĳn aangezicht worden afgesneden. Ik ben Jehovah.
4 Geen
¨
enkele man van Aarons
nage_
slacht mag terwĳl hĳ melaats l is
m
of een vloeiing heeft, van de
heilige dingen eten, totdat hĳ
rein wordt,n evenmin wie iemand
aanraakt die onrein is door een
overleden ziel,o of een man van
wie een zaaduitstorting p uitgaat,
5 noch een man die enig wemelend [gedierte] aanraakt dat voor
hem onrein is,q of een mens die
voor hem onrein is, met betrekking tot welke onreinheid van
hem ook.r 6 De ziel die zo iets
aanraakt, moet tot de avond onrein zĳn en mag geen van de
heilige dingen eten, maar hĳ
moet zĳn vlees in water baden.s
7 Wanneer de zon is ondergegaan, dan moet hĳ rein zĳn, en
daarna mag hĳ iets van de heilige dingen eten, want het is zĳn
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brood.a 8 Ook dient hĳ geen
enkel lichaam dat [reeds] dood is
te eten, noch iets wat door wilde dieren verscheurd is, zodat hĳ
daardoor onrein wordt.b Ik ben
Jehovah.
9 En zĳ moeten hun plicht jegens mĳ in acht nemen, opdat
zĳ op grond daarvan geen zonde dragen en ervoor moeten sterven,c omdat zĳ die ontwĳd hebben. Ik ben Jehovah, die hen
heilig.
10 En geen enkele vreemde
mag iets heiligs eten.d Geen inwonende bĳ een priester noch loonarbeider mag iets heiligs eten.
11 Maar ingeval een priester een
ziel koopt, als een koop voor zĳn
geld, als zodanig mag die ervan
mee-eten. Wat slaven betreft die
in zĳn huis geboren zĳn, als zodanig mogen zĳ van zĳn brood meeeten.e 12 En ingeval de dochter
van een priester aan een man gaat
toebehoren die een vreemde is,
mag zĳ als zodanig niet van de bĳdrage der heilige dingen eten.
13 Maar ingeval de dochter van
een priester weduwe of een gescheiden vrouw wordt, terwĳl zĳ
geen nageslacht heeft, en zĳ naar
het huis van haar vader moet terugkeren, zoals in haar jeugd,f
mag zĳ wat van haar vaders brood
eten; g maar geen enkele vreemde
mag zich daarmee voeden.
14 Ingeval nu een man bĳ vergissing iets heiligs eet,h dan moet
hĳ een vĳfde i daarvan eraan toevoegen en het heilige aan de
priester geven. 15 Zĳ dienen
de heilige dingen van de zonen
¨
van Isra
el, die zĳ voor Jehovah
_
mochten bĳdragen, dus niet te
ontwĳden,j 16 en in werkelĳkheid hen de straf voor schuld te
laten dragen doordat zĳ hun heilige dingen eten; want ik ben Jehovah, die hen heilig.’ ”
17 En Jehovah sprak verder
tot M¨ozes
en zei: 18 „Spreek
_
tot Aaron
en zĳn zonen en alle
_
¨
zonen van Isra
el, en gĳ moet tot
_
hen zeggen: ’Wat iedere man van

LEVITICUS 22:19–23:6
¨
het huis van Isra
el of een inwo_
¨
nende vreemdeling in Isra
el be_
treft die zĳn offergave aanbiedt,a
overeenkomstig een van hun geloftenb of een van hun vrĳwillige gaven,c die zĳ als brandoffer
aan Jehovah mochten aanbieden,
19 het moet, wil het goedkeuring voor U verwerven,d een gaaf e
mannelĳk dier uit het rundvee,
uit de jonge rammen of uit de
geiten zĳn. 20 GIJ moogt niets
aanbieden waaraan een gebrek
is,f want het zal niet toereikend
zĳn om goedkeuring voor U te
verwerven.
21 En ingeval een man een gemeenschapsoffer g aan Jehovah
aanbiedt, om een gelofte te betalenh of als vrĳwillige gave, dient
het, om goedkeuring te verwerven, werkelĳk een gaaf [dier]
uit het rund- of het kleinvee te
zĳn. Het dient geen enkel gebrek
te vertonen. 22 Wat blind is of
iets gebroken heeft, of een insnĳding of wrat of schurft of ringworm heefti — geen van deze
moogt GIJ aan Jehovah aanbieden, en daarvan moogt GIJ geen
vuuroffer j voor Jehovah op het
altaar leggen. 23 Wat een stier
of een schaap betreft met een
te lang of te kort lichaamsdeel,k
gĳ moogt het als vrĳwillige gave
bereiden; maar voor een gelofte zal het niet met goedkeuring
worden aanvaard. 24 Maar een
[dier] waarvan de teelballenl geplet of verbrĳzeld of uitgerukt
of afgesneden zĳn, moogt GIJ Jehovah niet aanbieden, en in UW
land dient GIJ ze niet op te dragen. 25 En uit de hand van een
buitenlander moogt GIJ geen van
al deze als het brood van UW
God aanbieden, omdat hun verdorvenheid in ze is. Er is een gebrekm aan. Ze zullen niet met
goedkeuring van U worden aanvaard.’ ”n
26 En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 27 „Wordt er
_
een stier of een jonge ram of
een geit geboren, dan moet het
zeven dagen onder zĳn moeder
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blĳven,a maar van de achtste dag
af en daarna zal het met goedkeuring als offergave, een vuuroffer voor Jehovah, worden aanvaard. 28 Wat een stier en een
schaap betreft, GIJ moogt het
niet met zĳn jong op dezelfde
dag slachten.b
29 En ingeval GIJ een dankoffer
aan Jehovah offert,c dient GIJ
het te offeren om goedkeuring
voor U te verwerven. 30 Op dezelfde dag dient het te worden
gegeten.d GIJ moogt er niets van
overlaten tot de morgen.e Ik ben
Jehovah.
31 En GIJ moet mĳn geboden onderhouden en ze volbrengen.f Ik
ben Jehovah. 32 En GIJ moogt
mĳn heilige naam niet ontheiligen,g en ik moet te midden van
¨
de zonen van Isra
el geheiligd
_
worden.h Ik ben Jehovah, die U
heiligt,i 33 die U uit het land
Egypte
leidt om mĳ aan U als
_
God te doen kennen.j Ik ben Jehovah.”
Vervolgens sprak Jehovah tot Mozes
en zei:
23
_
2 „Spreek tot de zonen van Is_

¨
rael, en gĳ moet tot hen zeggen:
’De periodieke feestenk van Jehovah, die GIJ dient uit te roepen,l zĳn heilige samenkomsten.
Dit zĳn mĳn periodieke feesten:
3 Zes dagen mag er werk worden verricht, maar op de zevende
dag is er een sabbat van volkomen rust,m een heilige samenkomst. GIJ moogt geen enkel
soort van werk verrichten. Het is
een sabbat voor Jehovah in alle
plaatsen waar GIJ woont.n
4 Dit zĳn de periodieke feesteno van Jehovah, heilige samenkomsten,p die GIJ op hun vastgestelde q tĳden dient uit te roepen:
5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand,r tussen
de twee avonden is het Paschas
voor Jehovah.
6 En op de vĳftiende dag van
deze maand is het feest der onges Ex 12:6; De 16:1; Joz 5:10; 1Kor 5:7.
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Eerstelingen. Offers op Pinksteren

zuurde broden voor Jehovah.a Zeven dagen dient GIJ ongezuurde
broden te eten.b 7 Op de eerste dag zult GIJ een heilige samenkomst doen plaatshebben.c
Geen enkel soort van zwaar werk
moogt GIJ doen. 8 Maar zeven
dagen moet GIJ een vuuroffer
aan Jehovah aanbieden. Op de
zevende dag zal er een heilige
samenkomst zĳn. Geen enkel
soort van zwaar werk moogt GIJ
doen.’ ”
9 En Jehovah ging voort tot Mo_
zes te spreken en zei: 10 „Spreek
¨
tot de zonen van Isra
el, en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’Wanneer
GIJ ten slotte in het land komt dat
ik U geef, en GIJ de oogst ervan
hebt binnengehaald, dan moet
GIJ een schoof van de eerstelingend van UW oogst naar de priester brengen. 11 En hĳ moet
de schoof voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewegene om goedkeuring voor U te
verwerven. Daags na de sabbat
dient de priester die heen en
weer te bewegen. 12 En op de
dag waarop GIJ de schoof heen
en weer laat bewegen, moet GIJ
een gave jonge ram van nog geen
jaar als brandoffer aan Jehovah
opdragen; 13 en als het daarbĳ
behorend graanoffer twee tiende efa meelbloem, met olie bevochtigd, als een vuuroffer voor
Jehovah, een rustig stemmende
geur; en als het daarbĳ behorend
drankoffer een vierde hin wĳn.
14 En tot op die dag moogt GIJ
geen brood eten, noch geroosterd
koren, noch nieuw koren,f totdat GIJ de offergave van UW God
hebt gebracht. Het is een inzetting tot onbepaalde tĳd voor UW
geslachten in alle plaatsen waar
GIJ woont.
15 En vanaf de dag na de sabbat, vanaf de dag waarop GIJ de
schoof van het beweegoffer hebt
gebracht, moet GIJ U zeven sabbatten tellen.g Het dienen werkelĳk volle [weken] te zĳn. 16 Tot
de dag na de zevende sabbat dient
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te tellen, vĳftig dagen,a en
moet een nieuw graanoffer b
aan Jehovah aanbieden. 17 Uit
UW woonplaatsen dient GIJ twee
brodenc als beweegoffer te brengen. Ze dienen uit twee tiende
efa meelbloem te bestaan. Ze dienen gezuurdd gebakken te worden, als eerste rĳpe vruchten
voor Jehovah.e 18 En met de
broden moet GIJ zeven gave mannetjeslammeren aanbieden,f elk
´ ´
van een jaar oud, en een jonge
stier en twee rammen. Ze behoren als een brandoffer voor Jehovah te dienen, met het daarbĳ behorend graanoffer en de
daarbĳ behorende drankoffers,
als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
´ ´
19 En GIJ moet een geitenbokje g
als zondeoffer opdragen en twee
mannetjeslammeren, elk van een
jaar oud, als gemeenschapsoffer.h
20 En de priester moet ze heen
en weer bewegeni met de broden
van de eerste rĳpe vruchten, als
een beweegoffer voor het aangezicht van Jehovah, met de twee
mannetjeslammeren. Ze dienen
de priester toe te komen als iets
heiligs voor Jehovah.j 21 En GIJ
moet op diezelfde dag een bekendmaking k doen; er zal een
heilige samenkomst voor U zĳn.
Geen enkel soort van zwaar werk
moogt GIJ verrichten. Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd in
al UW woonplaatsen voor UW geslachten.
22 En wanneer gĳlieden de
oogst van UW land binnenhaalt,
moogt gĳ, wanneer gĳ oogst, de
rand van uw veld niet geheel afoogsten, en de nalezing van uw
oogst moogt gĳ niet bĳeenrapen.l
Gĳ dient die voor de ellendige m
en de inwonende vreemdeling n
over te laten. Ik ben Jehovah, UW
God.’ ”
23 Vervolgens sprak Jehovah
tot Mozes
en zei: 24 „Spreek tot
_
¨
de zonen van Isra
el en zeg: ’In
_
de zevende maand,o op de eerste
van de maand, dient er voor U een
GIJ
GIJ

LEVITICUS 23:25-44

Verzoendag. Loofhuttenfeest

volkomen rust plaats te hebben,
een gedenk[dag] door trompetgeschal,a een heilige samenkomst.b
25 Geen enkel soort van zwaar
werk moogt GIJ verrichten, en GIJ
moet een vuuroffer aan Jehovah
aanbieden.’ ”
26 En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 27 „Maar op de
_
tiende van deze zevende maand
is de verzoendag.c Een heilige samenkomst dient er voor U plaats
te hebben, en GIJ moet UW ziel
in droefheid buigend en een vuuroffer aan Jehovah aanbieden. e
28 En op diezelfde dag moogt GIJ
geen enkel soort van werk verrichten, want het is een verzoendag, om verzoening voor U te
doenf voor het aangezicht van Jehovah, UW God; 29 want iedere
ziel die zich op diezelfde dag niet
in droefheid zal buigen, moet van
zĳn volk worden afgesneden. g
30 En iedere ziel die enig soort
van werk zal verrichten op diezelfde dag, die ziel moet ik uit het
midden van zĳn volk verdelgen.h
31 GIJ moogt geen enkel soort
van werk verrichten.i Het is een
inzetting tot onbepaalde tĳd voor
UW geslachten in alle plaatsen
waar GIJ woont. 32 Het is een
sabbat van volkomen rust voor
U,j en GIJ moet UW ziel in droefheid buigenk op de negende van
de maand, des avonds. Van avond
tot avond dient GIJ UW sabbat te
houden.”
33 En Jehovah ging voort
tot Mozes
te spreken en zei:
_
34 „Spreek tot de zonen van Is_
¨
rael en zeg: ’Op de vĳftiende
dag van deze zevende maand is
het loofhuttenfeest, zeven dagen
lang, voor Jehovah.l 35 Op de
eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ verrichten. 36 Zeven dagen dient GIJ
Jehovah een vuuroffer aan te
bieden. Op de achtste dag dient
er een heilige samenkomst voor
U plaats te hebben,m en GIJ moet
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een vuuroffer aan Jehovah aanbieden. Het is een plechtige vergadering. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.
37 Dit zĳn de periodieke feestena van Jehovah, die GIJ als heilige samenkomstenb dient uit te
roepen, om Jehovah een vuuroffer c aan te bieden: het brandoffer d en het graanoffer e van het
slachtoffer en de drankoffers,f
volgens het dagelĳkse schema,
38 behalve de sabbatten van Jehovahg en behalve UW gavenh en
behalve al UW gelofteoffers i en
behalve al UW vrĳwillige gaven,j
die GIJ aan Jehovah dient te schenken. 39 Maar op de vĳftiende
dag van de zevende maand, wanneer GIJ de opbrengst van het
land hebt ingezameld, dient GIJ
zeven dagenk het feestl van Jehovah te vieren. Op de eerste
dag is er volkomen rust en op
de achtste dag is er volkomen
rust.m 40 En op de eerste dag
moet GIJ U de vrucht van prachtige bomen nemen, de bladeren
van palmbomenn en de grote takken van wĳdvertakte bomen en
populieren van het stroomdal, en
GIJ moet U zeven dagen voor het
aangezicht van Jehovah, UW God,
verheugen.o 41 En GIJ moet het
zeven dagen in het jaar als een
feest voor Jehovah vieren.p Als
een inzetting tot onbepaalde tĳd
in UW geslachten dient GIJ het
in de zevende maand te vieren.
42 Zeven dagen dient GIJ in de
loofhutten te wonen.q Alle in
¨
Isra
el geborenen dienen in de
_
loofhutten te wonen,r 43 opdat UW geslachten mogen wetens
¨
dat ik de zonen van Isra
el in de
_
loofhutten heb doen wonen toen
ik hen uit het land Egypte
leid_
de.t Ik ben Jehovah, UW God.’ ”
44 Dienovereenkomstig sprak
¨
Mozes
tot de zonen van Isra
el
_
_
over de periodieke feestenu van
Jehovah.
r Ne 8:14; Ne 8:16; Ne 8:17; s Ex 13:14; De 31:13;
Ps 78:6; t Ex 12:38; Nu 24:5; Za 14:16; u Le 23:2.
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Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 „Gebied
_
¨
de zonen van Isra
el dat zĳ u zui_
vere, gestoten olĳfolie brengen
voor het licht,a om de lamp constant te laten schĳnen.b 3 Buiten het gordĳn van de Getuigenis
in ¨ de tent der samenkomst dient
Aaron
het van de avond tot de
_
morgen, voortdurend, voor het
aangezicht van Jehovah in orde
te brengen. Het is een inzetting tot onbepaalde tĳd in UW geslachten. 4 Op de lampenstandaardc van zuiver goud dient hĳ
voortdurend de lampend in orde
te brengene voor het aangezicht
van Jehovah.
5 En gĳ moet meelbloem nemen en er twaalf ringvormige
koeken van bakken. Elke ringvormige koek dient uit twee tiende efa te bestaan. 6 En gĳ moet
ze in twee stapels, zes per stapel,f
op de tafel van zuiver goud leggen voor het aangezicht van Jehovah.g 7 En gĳ moet op elke
stapel zuivere geurige hars leggen, en het moet dienen als
het brood tot een herinneringsdeel,h een vuuroffer voor Jehovah. 8 Op de ene sabbatdag na
de andere dient hĳ dat voortdurend in orde te brengeni voor het
aangezicht van Jehovah. Het is
een verbond tot onbepaalde tĳd
¨
met de zonen van Isra
el. 9 En
¨ _
het moet van Aaron
en zĳn zo_
nen worden,j en zĳ moeten het
eten op een heilige plaats,k want
het is voor hem iets allerheiligst
van Jehovah’s vuuroffers, als een
voorschrift tot onbepaalde tĳd.”
10 ¨ Nu begaf een zoon van een
Israelitische vrouw, die echter
de zoon van een Egyptische man
was,l zich te midden van de zo¨
nen van Isra
el, en de zoon van
¨ _
¨
de Israelitische en een Israelitische man geraakten met elkaar
in gevechtm in de legerplaats.
¨
11 En de zoon van de Israelitische
vrouw ging de Naamn beschimpen en er kwaad over afsmeken.o
Daarom brachten zĳ hem naar

24
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LEVITICUS 24:1-22

a
Terloops zĳ opgemerkt
Mozes.
_
dat de naam van zĳn moeder Selomith
was, de dochter van D _ibri,
_
van de stam Dan. 12 Toen stelden zĳ hem in verzekerde bewaring b totdat zĳ een uitdrukkelĳke verklaring zouden krĳgen
volgens de uitspraak van Jehovah.c
13 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 14 „Breng degene
_
die kwaad heeft afgesmeekt, uit
tot buiten de legerplaats; d en allen die hem hebben gehoord, moeten hun handene op zĳn hoofd
leggen, en de gehele vergadering
moet hem [met stenen] werpen.f
15 En gĳ dient tot de zonen van
¨
Isra
el te spreken en te zeggen:
_
’Ingeval enige man zĳn God
kwaad toewenst, dan moet hĳ de
verantwoordelĳkheid voor zĳn
zonde dragen. 16 De beschimper van Jehovah’s naam dient
dus zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.g De gehele vergadering dient hem zonder
mankeren met stenen te werpen.
Zowel de inwonende vreemdeling als de ingeborene dient ter
dood gebracht te worden wanneer hĳ de Naam beschimpt.h
17 En ingeval een man enige
mensenziel doodslaat, dient hĳ
zonder mankeren ter dood gebracht te worden.i 18 En wie
de ziel van een huisdier doodslaat, dient het te vergoeden, ziel
voor ziel.j 19 En ingeval een
man zĳn volksgenoot een gebrek
bezorgt, dan dient hem evenzo
gedaan te worden als hĳ gedaan
heeft.k 20 Breuk voor breuk,
oog voor oog, tand voor tand;
hetzelfde soort van gebrek dat
hĳ die mens mocht bezorgen,
dient hem te worden bezorgd.l
21 En wie een dier doodslaat,m
dient het te vergoeden,n maar
wie een mens doodslaat, dient ter
dood gebracht te worden.o
22 Een en dezelfde rechterlĳke beslissing dient voor U te
gelden. De inwonende vreemdeling en de ingeborene dienen

LEVITICUS 24:23–25:20

Sabbatten voor land; 50e jaar: jubeljaar
HFDST. 24

werkelĳk gelĳk te zĳn,a want ik
ben Jehovah, UW God.’ ”b
23 Daarna sprak Mozes
tot de
_
¨
zonen van Isra
el, en zĳ brach_
ten degene die kwaad had afgesmeekt, uit tot buiten de legerplaats en wierpen hem met
stenen.c Aldus deden de zonen
¨
van Isra
el juist zoals Jehovah
_
Mozes
geboden had.
_

b Ro 3:29

En Jehovah sprak verder
¨
tot Mozes
op de berg S _inaı
25
_
en zei: 2 „Spreek tot de zonen

e Le 26:34
2Kr 36:21

¨
van Isra
el, en gĳ moet tot hen
_
zeggen: ’Wanneer GIJ ten slotte
in het land komt dat ik U geef,d
dan moet het land een sabbat
houden voor Jehovah.e 3 Zes
jaar dient gĳ uw veld te bezaaien,
en zes jaar dient gĳ uw wĳngaard
te snoeien, en gĳ moet de opbrengst van het land inzamelen.f
4 Maar in het zevende jaar dient
er een sabbat van volkomen rust
voor het land plaats te hebben,g
een sabbat voor Jehovah. Uw veld
moogt gĳ niet bezaaien, en uw
wĳngaard moogt gĳ niet snoeien.
5 Wat uit gevallen korrels van
uw oogst opschiet, moogt gĳ niet
oogsten, en de druiven van uw
ongesnoeide wĳnstok moogt gĳ
niet inzamelen. Er dient een jaar
van volkomen rust voor het land
plaats te hebben. 6 En de sabbat[opbrengst] van het land moet
ulieden tot voedsel dienen: voor
u en uw slaaf en uw slavin en
uw loonarbeider en uw bĳwoner,
zĳ die als vreemdelingen bĳ u
vertoeven, 7 en voor uw huisdieren en voor het wild gedierte
dat in uw land is. De gehele opbrengst ervan dient tot voedsel
te strekken.
8 En gĳ moet u zeven sabbatjaren tellen, zeven maal zeven
jaar, en de dagen van de zeven
sabbatjaren moeten negenenveertig jaar voor u bedragen.
9 En in de zevende maand, op de
tiende van de maand,h moet gĳ
de luid schallende hoorn laten
weerklinken; i op de verzoendag j
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dient gĳlieden in heel UW land
de hoorn te laten weerklinken.
10 En GIJ moet het vĳftigste jaar
heiligen en vrĳheid uitroepen in
het land voor al zĳn bewoners.a
Het zal een jubeljaar b voor U worden, en een ieder van U moet tot
zĳn bezitting terugkeren en een
ieder van U dient naar zĳn familie terug te keren.c 11 Een jubeljaar zal dat vĳftigste jaar voor
U worden.d GIJ moogt niet zaaien,
noch oogsten wat het land uit
gevallen korrels doet opschieten,
noch de druiven van zĳn ongesnoeide wĳnstokken inzamelen.e
12 Want het is een jubeljaar.
Het dient iets heiligs voor U te
worden. Van het veld moogt GIJ
eten wat het land opbrengt.f
13 In dit jubeljaar dient een
ieder van U tot zĳn bezitting terug te keren.g 14 En doet elkaar geen onrecht,h ingeval GIJ
koopwaar aan uw volksgenoot
verkoopt of bĳ het kopen uit
de hand van uw volksgenoot.
15 Volgens het aantal jaren na
het jubeljaar dient gĳ van uw
volksgenoot te kopen; volgens
het aantal oogstjaren dient hĳ
aan u te verkopen.i 16 Naar gelang van de veelheid der jaren
dient hĳ de koopwaarde ervan
te vermeerderen,j en naar gelang
de jaren weinige zĳn, dient hĳ
de koopwaarde ervan te verminderen, want hĳ verkoopt u slechts
het aantal oogsten. 17 En niemand van U mag zĳn volksgenoot
onrecht doen,k en gĳ moet vrezen voor uw God,l want ik ben
Jehovah, UW God.m 18 GIJ moet
mĳn inzettingen dus volbrengen
en GIJ dient mĳn rechterlĳke beslissingen te onderhouden en GIJ
moet ze volbrengen. Dan zult GIJ
stellig in zekerheid wonen in het
land.n 19 En het land zal werkelĳk zĳn vrucht geven,o en GIJ
zult stellig tot verzadiging eten
en in zekerheid daarin wonen.p
20 Maar ingeval GIJ zegt: „Wat
zullen wĳ in het zevende jaar
eten, daar wĳ niet mogen zaaien,
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Herstel. De armen; geen woekerwinst

noch onze oogst mogen inzamelen?”,a 21 in dat geval zal ik in
het zesde jaar stellig mĳn zegen
voor U gebieden, en het moet zĳn
oogst opleveren voor drie jaar.b
22 En in het achtste jaar moet
GIJ zaaien en GIJ moet van de
oude oogst eten tot het negende jaar. Totdat de oogst daarvan
binnenkomt, zult GIJ van de oude
eten.
23 Het land dient dus niet voor
altĳd verkocht te worden,c want
het land is van mĳ.d Want GIJ zĳt
inwonende vreemdelingen en bĳwoners van mĳn standpunt uit
bezien.e 24 En in het gehele
land van UW bezitting dient GIJ
het recht van terugkoop voor het
land toe te staan.f
25 Ingeval uw broeder verarmt
en iets van zĳn bezitting moet
verkopen, dan moet een nauw
aan hem verwante terugkoper
komen en het door zĳn broeder
verkochte terugkopen.g 26 En
ingeval iemand geen terugkoper
blĳkt te hebben en zĳn eigen
hand er wel in slaagt winst te
maken en hĳ inderdaad genoeg
vindt voor de terugkoop ervan,
27 dan moet hĳ de jaren berekenen vanaf de tĳd dat hĳ het verkocht en wat er aan geld overschiet, teruggeven aan de man
aan wie hĳ het verkocht heeft,
en hĳ moet tot zĳn bezitting terugkeren.h
28 Maar indien zĳn hand niet
genoeg vindt om hem terug te
geven, dan moet het door hem
verkochte tot aan het jubeljaar
in de hand van de koper ervan
blĳven; i en in het jubeljaar moet
het [vrĳ] uitgaan, en hĳ moet tot
zĳn bezitting terugkeren.j
29 Ingeval nu een man een
woonhuis in een ommuurde stad
verkoopt, dan moet zĳn recht
van terugkoop duren totdat het
jaar sinds de tĳd van zĳn verkoop
geheel ten einde is; zĳn recht
van terugkoop k dient een vol jaar
te duren. 30 Maar indien het
niet wordt teruggekocht voordat
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LEVITICUS 25:21-39

er een heel jaar ten volle voor
hem verstreken is, dan moet het
huis dat in de stad staat die een
muur heeft, voorgoed het eigendom van de koper ervan blĳven
in zĳn geslachten. Het dient in
het jubeljaar niet [vrĳ] uit te
gaan. 31 De huizen echter van
nederzettingen die niet door een
muur omringd zĳn, dienen als
een deel van het veld van het
land gerekend te worden. Daarvoor dient het recht van terugkoop a te blĳven gelden, en in het
jubeljaar b dient het [vrĳ] uit te
gaan.
32 Wat de steden van de levieten betreft met de huizen van
de steden van hun bezitting,c het
recht van terugkoop dient tot onbepaalde tĳd voor de levieten te
blĳven gelden.d 33 En wanneer
eigendom van de levieten niet
wordt teruggekocht, dan moet
het huis dat in de stad van zĳn
bezitting verkocht is, in het jubeljaar [vrĳ] uitgaan; e want de
huizen van de steden der levieten zĳn hun bezitting te mid¨
den van de zonen van Isra
el.f
_
34 Bovendien mag het veld van
de weidegrondg van hun steden
niet worden verkocht, want het
is voor hen een bezitting tot onbepaalde tĳd.
35 En ingeval uw broeder in
uw nabĳheid verarmt en hĳ daarom financieel zwak is,h dan moet
gĳ hem ondersteunen.i Evenals
een inwonende vreemdeling en
een bĳwoner j moet hĳ bĳ u in leven blĳven. 36 Neem geen rente en woekerwinst van hem,k
maar gĳ moet vrezen voor uw
God; l en uw broeder moet bĳ u
in leven blĳven. 37 Gĳ moogt
hem uw geld niet tegen rente
geven,m noch uw voedsel tegen
woekerwinst. 38 Ik ben Jehovah, UW God, die U uit het land
Egypte
_ ¨ heb geleid om U het land
Kana
an te geven,n om mĳ als UW
_
God te doen kennen.o
39 En ingeval uw broeder in
uw nabĳheid verarmt en hĳ zich

LEVITICUS 25:40–26:4

Terugkoop van slaven. Geen afgoderĳ

aan u moet verkopen,a moogt gĳ
hem niet als werker in slavendienst gebruiken.b 40 Hĳ dient
bĳ u te verkeren als een loonarbeider,c als een bĳwoner. Tot het
jubeljaar behoort hĳ bĳ u te dienen. 41 En hĳ moet bĳ u weggaan, hĳ en zĳn zonen met hem,
en hĳ moet naar zĳn familie terugkeren, en hĳ dient tot de bezitting van zĳn voorvaders terug
te keren.d 42 Want zĳ zĳn mĳn
slaven, die ik uit het land Egypte
_
heb geleid.e Zĳ mogen zich niet
verkopen zoals een slaaf wordt
verkocht. 43 Gĳ moogt hem
niet met tirannie vertrappen,f en
gĳ moet vrezen voor uw God.g
44 Wat uw slaaf en uw slavin betreft die van u worden uit de na¨
tien welke ulieden omringen, uit
hen moogt GIJ een slaaf en een
slavin kopen. 45 En ook uit
de zonen der bĳwoners, die als
vreemdelingen bĳ U vertoeven,h
uit hen moogt GIJ kopen, en uit
hun families die bĳ U zĳn, die
hun in UW land geboren werden;
en zĳ moeten UW bezit worden.
46 En GIJ moet hen als een erfenis aan UW zonen na U doorgeven, als een erfelĳk bezit tot onbepaalde tĳd.i GIJ moogt hen
als werkers gebruiken, maar UW
¨
broeders, de zonen van Isra
el,
_
moogt gĳ niet, de een de ander,
met tirannie vertrappen.j
47 Maar ingeval de hand van
de inwonende vreemdeling of de
bĳwoner bĳ u vermogend wordt,
en uw broeder verarmd is in zĳn
nabĳheid en zich aan de inwonende vreemdeling of de bĳwoner bĳ u moet verkopen, of aan
een lid van de familie van de inwonende vreemdeling, 48 zal,
nadat hĳ zich heeft verkocht,k
het recht van terugkoop in zĳn
geval blĳven gelden.l Een van
zĳn broers mag hem terugkopen.m 49 Of zĳn oom of de zoon
van zĳn oom mag hem terugkopen, of enige bloedverwant van
zĳn vlees,n een van zĳn familie,
mag hem terugkopen.
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G moogt
geen goden
maken die niets waard
26
moogt geen gesnezĳn, en
IJ

l
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Of indien zĳn eigen hand vermogend is geworden, dan moet
hĳ zichzelf terugkopen.a 50 En
hĳ moet met zĳn koper een berekening maken vanaf het jaar
dat hĳ zich aan hem heeft verkocht tot aan het jubeljaar,b en
het geld van zĳn verkoop moet
overeenkomen met het aantal jaren.c Zoals de werkdagen van
een loonarbeider worden berekend, dient hĳ bĳ hem te blĳven.d
51 Indien het nog vele jaren zĳn,
dient hĳ naar gelang daarvan
zĳn terugkoopprĳs te betalen
van het geld waarvoor hĳ gekocht was. 52 Maar blĳven er
slechts weinig jaren over tot aan
het jubeljaar,e dan moet hĳ een
berekening voor zichzelf maken.
Naar gelang van zĳn jaren dient
hĳ zĳn terugkoopprĳs te betalen.
53 Hĳ dient als een loonarbeider f
van jaar tot jaar bĳ hem te blĳven. Hĳ mag hem niet met tirannie voor uw ogen vertrappen.g
54 Maar indien hĳ zich niet op
deze voorwaarden kan terugkopen, dan moet hĳ in het jubeljaar
[vrĳ] uitgaan,h hĳ en zĳn zonen
met hem.
55 ¨ Want mĳ zĳn de zonen van
Isra
el tot slaven. Zĳ zĳn mĳn sla_
ven,i die ik uit het land Egypte
_
heb geleid.j Ik ben Jehovah, UW
God.k

GIJ

U

U

den beeldm of heilige zuil oprichten, en GIJ moogt geen steen als
pronkstukn in UW land zetten,
om U in de richting daarvan neer
te buigen; o want ik ben Jehovah,
UW God.
2 GIJ dient mĳn sabbatten te onderhoudenp en ontzag te hebben voor mĳn heiligdom. Ik ben Jehovah.
3 Indien GIJ in mĳn inzettingen blĳft wandelen en mĳn geboden blĳft onderhouden en ze
werkelĳk volbrengt,q 4 dan zal
ik stellig UW regenbuien op hun
juiste tĳd geven,r en het land zal
inderdaad zĳn opbrengst geven,s
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en het geboomte van het veld
zal zĳn vrucht geven.a 5 En UW
dorsen zal stellig reiken tot UW
druivenoogst, en de druivenoogst
zal reiken tot het zaaien; en GIJ
zult inderdaad UW brood eten tot
verzadiging b en in zekerheid in
UW land wonen.c
6 En ik wil
vrede brengen in het land,d en
GIJ zult inderdaad neerliggen,
zonder dat iemand [U] doet beven; e en ik wil het schadelĳk
wild gedierte uit het land wegdoen,f en geen zwaard zal door
UW land trekken.g
7 En GIJ zult
UW vĳanden stellig najagen,h en
zĳ zullen werkelĳk voor U vallen
door het zwaard. 8 En vĳf van
U zullen er stellig honderd najagen, en honderd van U zullen
er tienduizend najagen, en UW
vĳanden zullen werkelĳk voor U
vallen door het zwaard.i
9 En ik wil mĳ tot U wendenj
en U vruchtbaar maken en U vermenigvuldigen,k en ik wil mĳn
verbond met U gestand doen. l
10 En GIJ zult stellig het oude van
m en
het voorgaande jaar
´ ´ eten,
GIJ zult het oude voor het nieuwe te voorschĳn halen. 11 En
ik zal stellig mĳn tabernakel in
UW midden plaatsen,n en mĳn
ziel zal geen afschuw van U hebben.o 12 En ik zal inderdaad in
UW midden wandelen en mĳ UW
God betonen,p en GIJ, van UW
kant, zult U mĳn volk betonen.q
13 Ik ben Jehovah, UW God, die
U uit het land Egypte
heb ge_
leid, zodat GIJ geen slavendienst
r
meer voor hen deedt, en vervolgens heb ik de houten van UW
juk verbroken en U rechtop doen
gaan.s
14 Indien GIJ echter niet naar
mĳ zult luisteren en al deze geboden niet zult doen,t 15 en indien GIJ mĳn inzettingen zult
verwerpen,u en indien UW ziel
een afschuw zal hebben van mĳn
rechterlĳke beslissingen, zodat
GIJ niet al mĳn geboden doet
en zo mĳn verbond verbreekt,v
16 dan zal ik, van mĳn kant, U
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LEVITICUS 26:5-25
het volgende aandoen, en als
straf zal ik stellig ontsteltenis
over U brengen door tuberculose a en brandende koorts, die de
ogen doen verkwĳnenb en de ziel
doen versmachten.c En GIJ zult
UW zaad eenvoudig voor niets
zaaien, daar UW vĳanden het stellig zullen opeten.d 17 En ik zal
werkelĳk mĳn aangezicht tegen
U keren, en GIJ zult stellig de nederlaag lĳden voor UW vĳanden; e
en die U haten, zullen U eenvoudigweg vertrappen,f en GIJ zult
werkelĳk vluchten terwĳl niemand U achtervolgt.g
18 Indien GIJ echter, niettegenstaande deze dingen, niet naar mĳ
zult luisteren, dan zal ik U zevenmaal zoveel voor UW zonden moeten tuchtigen.h 19 En ik zal de
trots van UW sterkte moeten breken en UW hemel als ĳzer i en UW
aarde als koper moeten maken.
20 En UW kracht zal eenvoudig
voor niets verbruikt worden, daar
UW aarde haar opbrengst niet zal
geven,j en het geboomte der aarde
zal zĳn vrucht niet geven.k
21 Maar indien GIJ in verzet tegen mĳ blĳft wandelen en niet
naar mĳ wenst te luisteren, dan
zal ik U zevenmaal zoveel slagen
moeten toebrengen overeenkomstig UW zonden.l 22 En ik zal
stellig de wilde dieren van het
veld onder U zenden,m en die zullen U stellig van kinderen berovenn en UW huisdieren afsnĳden
en UW aantal verminderen, en
UW wegen zullen werkelĳk woest
en verlaten liggen.o
23 Indien GIJ U niettemin met
deze dingen nog niet door mĳ
laat corrigerenp en GIJ gewoonweg in verzet tegen mĳ moet
wandelen, 24 dan zal ik, ja ik,
in verzet tegen U moeten wandelen; q en ik, ja ik, zal U zevenmaal
voor UW zonden moeten slaan.r
25 En ik zal stellig een zwaard
o Re 5:6; Jes 33:8; Ez 14:15; Za 7:14; p Jes 1:16;
Jer 2:30; Jer 5:3; Heb 12:6; q Job 9:4; Ps 18:26;
r Le 26:18.

LEVITICUS 26:26-43
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over U brengen, dat wraaka oefent
voor het verbond; b en GIJ zult
U inderdaad in UW steden vergaderen, en ik zal stellig pestilentie in UW midden zenden,c en GIJ
moet in de hand van een vĳand
worden gegeven.d 26 Wanneer
ik voor U de staven gebroken
heb waaromheen ringvormige
broden gestoken zĳn,e dan zullen werkelĳk
tien vrouwen in
´ ´
slechts een oven UW brood bakken en UW brood volgens gewicht teruggeven; f en GIJ moet
eten, maar GIJ zult niet verzadigd
worden.g
27 Indien GIJ echter hiermee
nog niet naar mĳ zult luisteren en GIJ gewoonweg in verzet tegen mĳ moet wandelen,h
28 dan zal ik in grimmig verzet tegen U moeten wandelen,i
en ik, ja ik, zal U zevenmaal voor
UW zonden moeten tuchtigen.j
29 Zo zult GIJ het vlees van UW
zonen moeten eten, en GIJ zult
het vlees van UW dochters eten.k
30 En ik zal stellig UW heilige
hoge plaatsen verwoestenl en UW
´
reukwerktafels afsnĳden en UW
lĳken op de lĳken van UW drekgoden leggen; m en mĳn ziel zal
eenvoudig een afschuw van U
hebben.n 31 En ik zal UW steden inderdaad aan het zwaard
geven o en UW heiligdommen
woest leggen,p en ik zal UW rustig stemmende geuren niet ruiken.q 32 En ik, van mĳn kant,
zal het land woest leggen,r en UW
vĳanden die daarin wonen, zullen daarover eenvoudig star zĳn
van ontzetting.s 33 En U zal ik
¨
onder de natien verstrooien,t en
ik wil een zwaard achter U ontbloten; u en UW land moet een
woestenĳ worden,v en UW ste¨
den zullen een verlaten ruıne
worden.
34 In die tĳd zal het land zĳn
sabbatten afbetalen, al de dagen
dat het woest ligt, terwĳl GIJ in
het land van UW vĳanden zĳt.
In die tĳd zal het land sabbat houden, daar het zĳn sabbatten moet
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terugbetalen.a 35 Al de dagen
dat het woest ligt, zal het sabbat
houden, omdat het geen sabbat
heeft gehouden gedurende UW
sabbatten, toen GIJ er nog in
woonde.
36 Wat de overgeblevenen onder U b betreft, ik zal stellig
schroom in hun hart brengen in
het land van hun vĳanden; en
het geritsel van een wegwaaiend
blad zal hen inderdaad opjagen,
en zĳ zullen werkelĳk vluchten
zoals men voor een zwaard op
de vlucht gaat, en vallen zonder
dat iemand [hen] achtervolgt.c
37 En zĳ zullen stellig over elkaar struikelen als voor een
zwaard, zonder dat iemand [hen]
achtervolgt, en GIJ zult niet in
staat blĳken te zĳn stand te houden voor UW vĳanden.d 38 En
¨
GIJ moet onder de natien vergaan,e en het land van UW vĳanden moet U verslinden. 39 Wat
de overgeblevenen onder U betreft, zĳ zullen wegens hun dwaling wegrotten f in de landen
van UW vĳanden. Ja, ook wegens
de dwalingen van hun vadereng
zullen zĳ met hen wegrotten.
40 En zĳ zullen stellig hun eigen
dwaling belĳdenh en de dwaling
van hun vaderen, [begaan] in
hun ontrouw, toen zĳ zich ontrouw jegens mĳ gedroegen, ja,
ook toen zĳ in verzet tegen mĳ
wandelden.i 41 Nochtans ben
ik, van mĳn kant, in verzet tegen
hen gaan wandelen,j en ik moest
hen in het land van hun vĳanden
brengen.k
Misschien dat dan hun onbesneden hartl zich zal vernederenm en zĳ dan hun dwaling zullen afbetalen. 42 En ik zal
waarlĳk aan mĳn verbond met
n
denken; en
Jakob
_
¨ ook aan mĳn
verbond met Isa
_ ako en ook aan
p
mĳn verbond met Abraham
zal
_
ik denken, en aan het land zal ik
denken. 43 Al die tĳd was het
l De 30:6; Jer 4:4; Jer 9:26; Ez 44:7; Han 7:51; Ro
2:29; m 2Kr 12:7; n Ge 28:13; Nu 32:11; o Ge 26:3;
p Ge 12:7; Ex 2:24; De 4:31; Ps 106:45; Lu 1:72.
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land door hen verlaten en betaalde het zĳn sabbatten af,a terwĳl
het woest lag zonder hen en zĳzelf voor hun dwaling betaalden,b omdat, ja, omdat zĳ mĳn
rechterlĳke beslissingen hadden
verworpenc en hun ziel een afschuw had van mĳn inzettingen.d 44 En toch zal ik in weerwil van dit alles, terwĳl zĳ in
het land van hun vĳanden blĳven, hen stellig niet verwerpen,e
noch zo’n afschuw van hen hebbenf dat ik hen uitroei, dat ik
mĳn verbondg met hen verbreek;
want ik ben Jehovah, hun God.
45 En ik zal stellig ten gunste
van hen denken aan het verbond
van de voorouders,h die ik voor
¨
de ogen der natien uit het land
Egypte
heb geleid,i ten einde mĳ
_
als hun God te doen kennen. Ik
ben Jehovah.’ ”
46 Dit zĳn de voorschriften en
de rechterlĳke beslissingenj en
de wetten
die Jehovah op de berg
¨
S _inaı door bemiddeling van Mo_
zes tussen
hem en de zonen van
¨
k
Isra
el heeft gesteld.
_
En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken en zei:
27
_
2 „Spreek tot de zonen van Is_

¨
rael, en gĳ moet tot hen zeggen: ’Ingeval een man door een
bĳzondere gelofte l zielen aan Jehovah aanbiedt naar de geschatte waarde, 3 en de geschatte
waarde die van een manspersoon
van twintig jaar oud tot zestig
jaar oud moet zĳn, dan moet
de geschatte waarde vĳftig zilveren sikkelen bedragen volgens
de sikkel van de heilige plaats.
4 Maar is het iemand van het
vrouwelĳk geslacht, dan moet de
geschatte waarde dertig sikkelen
bedragen. 5 En indien de leeftĳd van vĳf jaar oud tot twintig
jaar oud is, dan moet de geschatte waarde van de manspersoon
twintig sikkelen en voor iemand
van het vrouwelĳk geslacht tien
sikkelen bedragen. 6 En indien de leeftĳd van een maand
oud tot vĳf jaar oud is, dan moet
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LEVITICUS 26:44–27:15

de geschatte waarde van de manspersoon vĳf a zilveren sikkelen
bedragen en voor iemand van het
vrouwelĳk geslacht moet de geschatte waarde drie zilveren sikkelen zĳn.
7 Is de leeftĳd nu van zestig
jaar oud en daarboven, dan moet,
indien het een manspersoon is,
de geschatte waarde vĳftien sikkelen bedragen en voor iemand
van het vrouwelĳk geslacht tien
sikkelen. 8 Maar zo hĳ te arm
is geworden voor de geschatte
waarde,b dan moet hĳ de persoon
voor de priester plaatsen, en de
priester moet hem schatten.c
Naar hetgeen hĳ die de gelofte
heeft afgelegd kan opbrengen,d
zal de priester hem schatten.
9 En indien het een dier is
zoals men als offergave aan Jehovah aanbiedt, zal alles van wat hĳ
aan Jehovah mocht geven, iets
heiligs worden.e 10 Hĳ mag het
niet vervangen, en hĳ mag het
niet verruilen, goed voor slecht
of slecht voor goed. Maar zo
hĳ het toch verruilt, dier voor
´
dier, dan moet dıt [iets heiligs]
worden en het daarvoor verruilde dient iets heiligs te worden.
11 En indien het enig onreinf
dier is zoals men niet als offergave aan Jehovah mag aanbieden,g dan moet hĳ het dier voor
de priester plaatsen.h 12 En de
priester moet het schatten, of
het goed of slecht is. Zoals de
waarde door de priester wordt
geschat,i zo dient ze te worden.
13 Maar indien hĳ het toch wil
terugkopen, dan moet hĳ een
vĳfde j daarvan aan de geschatte
waarde toevoegen.
14 Ingeval nu een man zĳn
huis heiligt als iets heiligs voor
Jehovah, dan moet de priester
het schatten, of het goed of
slecht is.k Zoals de priester het
schat, zoveel dient het te kosten.
15 Maar indien hĳ die het heeft
geheiligd, zĳn huis wil terugkopen, dan moet hĳ een vĳfde van
het geld van de geschatte waarde

LEVITICUS 27:16-34

Een geheiligd veld. Tienden

eraan toevoegen; a en het moet
van hem worden.
16 En indien een man een deel
van het veld van zĳn bezitting b
aan Jehovah heiligt, dan moet de
waarde geschat worden naar gelang van het zaad ervoor: indien
een homer c gerstezaad, dan op
vĳftig zilveren sikkelen. 17 Indien hĳ zĳn veld van het jubeljaar d af heiligt, dient het zoveel
te kosten als de geschatte waarde is. 18 En heiligt hĳ zĳn veld
na het jubeljaar, dan moet de
priester hem de prĳs berekenen
naar gelang van de jaren die nog
overblĳven tot aan het volgende
jubeljaar, en er dient iets van de
geschatte waarde te worden afgetrokken.e 19 Maar indien hĳ
die het heeft geheiligd, het veld
toch terugkoopt, dan moet hĳ
een vĳfde van het geld van de
geschatte waarde eraan toevoegen, en het moet vaststaan als
het zĳne.f 20 Indien hĳ nu het
veld niet terugkoopt, maar indien het veld aan een andere
man wordt verkocht, mag het
niet meer worden teruggekocht.
21 En wanneer het veld in het
jubeljaar [vrĳ] uitgaat, moet het
iets heiligs voor Jehovah worden,
als een veld dat onder de ban
ligt.g Het bezit ervan zal aan de
priester toekomen.h
22 En heiligt hĳ aan Jehovah
een door hem gekocht veld, dat
geen deel is van het veld van
zĳn bezitting,i 23 dan moet de
priester hem het bedrag van de
schatting berekenen tot aan het
jubeljaar, en hĳ moet de geschatte waarde op die dag geven.j
Het is iets heiligs voor Jehovah.k
24 In het jubeljaar zal het veld
terugkeren tot degene van wie
hĳ het gekocht heeft, tot degene aan wie het bezit van het land
toebehoort.l
25 Elke waarde nu dient geschat te worden naar de sikkel
van de heilige plaats. De sikkel
dient twintig gera te bedragen.m
26 Alleen het eerstgeborene on-
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der de dieren, dat als eerstgeborene voor Jehovah wordt geboren,a
dat dient geen man te heiligen.
Hetzĳ stier of schaap, het behoort
Jehovah toe.b 27 En indien het
onder de onreine dierenc is en
hĳ het moet loskopen overeenkomstig de geschatte waarde, dan
moet hĳ een vĳfde daarvan eraan toevoegen.d Maar indien het
niet wordt teruggekocht, dan
moet het overeenkomstig de geschatte waarde worden verkocht.
28 Alleen niets van het gebannene, dat een man uit al wat
hĳ bezit ter vernietiging aan Jehovah mocht wĳden,e hetzĳ van
mensen of dieren of van het veld
van zĳn bezitting, mag worden
verkocht, en niets van het gebannene mag worden teruggekocht.f
Het is iets allerheiligst voor Jehovah. 29 Geen persoon die met
de ban geslagen is, die aan de
vernietiging prĳsgegeven mocht
zĳn onder de mensen, mag worden losgekocht.g Hĳ dient zonder
mankeren ter dood gebracht te
worden.h
30 En elk tiende deeli van het
land, van het zaad van het land
en de vrucht van het geboomte,
behoort Jehovah toe. Het is iets
heiligs voor Jehovah. 31 En indien een man toch iets van zĳn
tiende deel wil terugkopen, dient
hĳ een vĳfde daarvan eraan toe
te voegen.j 32 Wat elk tiende
deel van het rund- en kleinvee
betreft, alles wat onder de herdersstaf doorgaatk — het tiende
stuk dient iets heiligs voor Jehovah te worden. 33 Hĳ dient
niet te onderzoeken of het goed
of slecht is, evenmin dient hĳ
het te verruilen. Maar indien hĳ
´
het toch verruilt, dan moet dıt
[iets heiligs] worden en het daarvoor verruilde dient iets heiligs
te worden.l Het mag niet worden
teruggekocht.’ ”
34 Dit zĳn de gebodenm die Je¨
hovah op de berg S _inaı aan Mo_
zes heeft gegevenn als bevelen
¨
voor de zonen van Isra
el.
_

NUMERI
Voorts sprak Jehovah tot Mo_
zes in de wildernis van S _i¨ a
naı, in de tent der samenkomst,b
op de eerste dag van de tweede
maand in het tweede jaar van
hun uittocht uit het land Egyp_
te,c en hĳ zei: 2 „Neemt het totale aantald op van de gehele ver¨
gadering der zonen van Isra
el
_
naar hun families, naar het huis
van hun vaderen, volgens het aantal namen, allen die van het mannelĳk geslacht zĳn, hoofd voor
hoofd van hen, 3 van twintig
jaar oud en daarboven,e ieder¨
een die in Isra
el in het leger uit_
trekt.f GIJ dient hen in te schrĳven
naar hun legers, gĳ en
¨
Aaron.
_
4 En GIJ dient enkele mannen
´ ´
bĳ U te hebben, een man uit elke
stam; ieder een hoofd van het
huis van zĳn vaderen.g 5 En dit
zĳn de namen van de mannen die
U terzĳde zullen staan: Van Ru¨ _
benh El _izur,i de zoon van Sede_ ur;
¨
el,k de zoon
6 van S _imeonj Selumi
_
van Zur _isaddai; 7 van Juda
_ l Nam de zoon van Amminadab;
hesson,
_
¨ _
n
8 van Issaschar
Nethane
el,o de
_
_
zoon van Zuar;
9 van Zebu_
_
lonp El _iab,q de zoon van Helon;
_
r
van
10 van de zonen van Jozef:
_
¨
Efra
ıms Elisama,
de zoon van Am_
_
¨
t Gamaliel, de
m _ihud; van Manasse
_
_
zoon van Pedazur;
11 van Ben_
_
u Ab
v de zoon van Gijamin
_idan,
¨
w
x
deoni;
12 van Dan Ahiezer,
de
_
_
zoon van Ammisaddai;
13 van
_
¨
y Pagiel,z de zoon van Ochran;
Aser
_
_
_
b
de zoon van
14 van Gada Eljasaf,
_
¨
d Ah
Dehu
el; c 15 van Naftali
_
_
_ira,e
de zoon van Enan.
16 Dit zĳn
_
de opgeroepenen van de vergadering, de overstenf van de stammen van hun vaderen. Zĳ zĳn de
hoofden van de duizenden van Is_
¨
rael.”g
¨
17 Mozes
en Aaron
namen dus
_
_
deze mannen die met name waren aangewezen. 18 En zĳ rie-
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pen op de eerste dag van de tweede maand de gehele vergadering
bĳeen, opdat zĳ hun afstamming a
konden laten bevestigen met betrekking tot hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven,b hoofd voor
hoofd van hen, 19 juist zoals Jehovah Mozes
geboden had; en hĳ
_
ging ertoe over hen in te schrĳ¨
venc in de wildernis van S _inaı.
20 De zonen nu van Ruben,
_
¨
Isra
els eerstgeborene,d hun ge_
boorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, bedroegen
volgens het aantal namen, hoofd
voor hoofd van hen, allen die
van het mannelĳk geslacht waren van twintig jaar oud en daarboven, iedereen die in het leger
uittrekt, 21 hun ingeschrevenen van de stam Ruben,
zesen_
veertigduizend vĳfhonderd.e
22 Van de zonen van S _imeon,f
hun geboorten naar hun families
in het huis van hun vaderen, zĳn
ingeschrevenen volgens het aantal namen, hoofd voor hoofd van
hen, allen die van het mannelĳk
geslacht waren van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die
in het leger uittrekt, 23 hun ingeschrevenen van de stam S _imeon waren negenenvĳftigduizend driehonderd.g
24 Van de zonen van Gad,h hun
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 25 hun ingeschrevenen van de stam Gadi waren vĳfenveertigduizend zeshonderd vĳftig.j
k hun
26 Van de zonen van Juda,
_
geboorten naar hun families in
het huis van hun vaderen, volgens
i Nu 26:18; j Nu 2:15; k Ge 29:35; Ge 46:12; Ge
49:10; Nu 2:3; 1Kr 5:2; Mt 1:2; Heb 7:14; Opb 5:5.
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het aantal namen, van twintig
jaar oud en daarboven, iedereen
die in het leger uittrekt, 27 hun
ingeschrevenen van de stam Juda
_
waren vierenzeventigduizend zeshonderd.a
b
28 Van de zonen van Issaschar,
_
hun geboorten naar hun families in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
29 hun ingeschrevenen van de
stam Issaschar
waren vierenvĳf_
tigduizend vierhonderd.c
d
30 Van de zonen van Zebulon,
_
hun geboorten naar hun families in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
31 hun ingeschrevenen van de
stam Zebulon
waren zevenenvĳf_
tigduizend vierhonderd.e
32 Van de zonen van
van
_
¨ Jozef:
de zonen van Efra
ım,f hun ge_
boorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 33 hun inge¨
ımg
schrevenen van de stam Efra
_
waren veertigduizend vĳfhonderd.h
i
34 Van de zonen van Manasse,
_
hun geboorten naar hun families in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
35 hun ingeschrevenen van de
¨
stam Manasse
waren tweeender_
tigduizend tweehonderd.j
36 Van de zonen van Benja_
min,k hun geboorten naar hun families in het huis van hun vaderen, volgens het aantal namen,
van twintig jaar oud en daarboven, iedereen die in het leger uittrekt, 37 hun ingeschrevenen
van de stam Benjamin
waren vĳf_
endertigduizend vierhonderd.l
38 Van de zonen van Dan,m hun
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
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aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die in
het leger uittrekt, 39 hun ingeschrevenen
¨ van de stam Dan waren tweeenzestigduizend zevenhonderd.a
b
40 Van de zonen van Aser,
hun
_
geboorten naar hun families in het
huis van hun vaderen, volgens het
aantal namen, van twintig jaar
oud en daarboven, iedereen die
in het leger uittrekt, 41 hun ingeschrevenen van de stam Aser
_
waren eenenveertigduizend vĳfc
honderd.
d
42 Van de zonen van Naftali,
_
hun geboorten naar hun families in het huis van hun vaderen,
volgens het aantal namen, van
twintig jaar oud en daarboven,
iedereen die in het leger uittrekt,
43 hun ingeschrevenen¨ van de
stam Naftali
waren drieenvĳftig_
duizend vierhonderd.e
44 Dit zĳn de ingeschrevenen,
die Mozes
heeft
_
¨ ingeschreven, te
zamen met
en de oversten
_
¨ Aaron
van Isra
el, twaalf man. Elk van
_
hen vertegenwoordigde het huis
van zĳn vaderen. 45 Alle ingeschrevenen
dan van de zonen van
¨
Isra
el, naar het huis van hun vade_
ren, van twintig jaar oud en
¨ daarboven, iedereen die in Isra
el in het
_
leger uittrekt, bedroegen, 46 ja,
alle ingeschrevenen bedroegen
zeshonderd drie duizend vĳfhonderd vĳftig.f
47 De levieteng echter, naar de
stam van hun vaderen, werden
niet onder hen ingeschreven.h
48 Bĳgevolg sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 49 „Slechts de
_
stam Levi
_ moogt gĳ niet inschrĳven, en het totale aantal van hen
moogt gĳ niet opnemen
onder
¨
´´
de zonen van Isra
el.i 50 En gıj,
_
stel de levieten aan over de tabernakel der Getuigenis j en over
al zĳn gerei en ´ over
alles wat er´
toe behoort.k Zıj zullen de tabernakel
en al zĳn gerei dragen,l en
´´
zıj zullen daarbĳ dienst doen; m
en zĳ dienen zich rond de tabernakel te legeren.n 51 En telkens wanneer de tabernakel op-
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breekt, dienen de levieten hem
uit elkaar te nemen; a en wanneer
de tabernakel zich legert, dienen de levieten hem op te richten; en iedere vreemde die nadert, dient ter dood gebracht te
worden.b
¨
52 En de zonen van Isra
el moe_
ten zich legeren, een ieder met
betrekking tot zĳn kamp, en
iedere man volgens zĳn [driestammen]afdeling,c volgens hun
legers. 53 En de levieten dienen zich rond de tabernakel der
Getuigenis te legeren, opdat er
geen verontwaardiging d losbarst
tegen de vergadering
van de zo¨
nen van Isra
el; en de levieten
_
moeten de dienst met betrekking
tot de tabernakel der Getuigenis
waarnemen.”e
¨
54 De zonen van Isra
el nu de_
den naar alles wat Jehovah Mo_
zes geboden had. Juist zo deden
f
zĳ.
Nu sprak
Jehovah tot Mozes
_
¨
en Aaron,
_
¨ en zei: 2 „De zonen van Isra
el dienen zich te le_
geren, iedere man volgens zĳn
[drie-stammen]afdeling,g volgens
de tekens voor het huis van hun
vaderen. Rondom tegenover de
tent der samenkomst dienen zĳ
zich te legeren.
3 En aan de oostkant, tegen
de opgang [der zon], zal de [driestammen]afdeling van het kamp
van Juda
zich legeren naar hun
_
legers, en de overste voor de zoh
de
nen van Juda
is Nahesson,
_
_
zoon van Amminadab.
4 En zĳn
_
leger en hun ingeschrevenen zĳn
vierenzeventigduizend zeshonderd.i 5 En naast hem zal de
j
stam Issaschar
zich legeren, en
_
de overste voor de zonen
van Is_
¨
saschar is Nethane
el,k de zoon
_
van Zuar.
6 En zĳn leger en zĳn
_
ingeschrevenen zĳn vierenvĳftigduizend vierhonderd.l 7 En de
stam Zebulon;
en de overste voor
_
de zonen van Zebulon
is El _iab,m
_
de zoon van Helon.
8 En zĳn le_
ger en zĳn ingeschrevenen zĳn
zevenenvĳftigduizend vierhonderd.n
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9 Alle ingeschrevenen van het
kamp van Juda
zĳn honderd zes_
entachtig duizend vierhonderd
naar hun legers. Zĳ dienen het
eerst op te breken.a
10 De [drie-stammen]afdeling
b zal
van het kamp van Ruben
_
aan de zuidkant zĳn, naar hun
legers, en de overste voor de zonen van Ruben
is El _izur,c de zoon
¨_
van Sede_ ur. 11 En zĳn leger
en zĳn ingeschrevenen zĳn zesenveertigduizend vĳfhonderd.d
12 En naast hem zal de stam S _imeon zich legeren, en de overste
voor ¨ de zonen van S _imeon is Selumi
el,e de zoon van Zur _isaddai.
_
13 En zĳn leger en hun ingeschrevenen zĳn negenenvĳftigduizend driehonderd.f 14 En
de stam Gad; en de overste voor
g de
de zonen van Gad
is Eljasaf,
_
¨
zoon van Rehu
el. 15 En zĳn le_
ger en hun ingeschrevenen zĳn
vĳfenveertigduizend zeshonderd
vĳftig.h
16 Alle ingeschrevenen van
het kamp van Ruben
zĳn hon_
derd eenenvĳftig duizend vierhonderd vĳftig naar hun legers,
en zĳ dienen als tweede op te
breken.i
17 Wanneer de tent der samenkomstj moet opbreken, zal het
kamp van de levietenk zich in het
midden van de kampen bevinden.
Net zoals zĳ zich dienen te legeren, zo dienen zĳ op te breken,l ieder op zĳn plaats, naar
hun [drie-stammen]afdelingen.
18 De [drie-stammen]afdeling
¨
van het kamp van Efra
ımm naar
_
hun legers zal aan de westkant
zĳn, en de overste
voor de zo¨
n de
nen van Efra
ım is Elisama,
_
_
zoon van Amm _ihud. 19 En zĳn
leger en hun ingeschrevenen
zĳn veertigduizend vĳfhonderd.o
20 En naast hem zal de stam
p
Manasse
zĳn, en de overste voor
_
de zonen
van Man asse
is Ga_
¨ q
de
zoon van Pedazur.
mali
el,
_
_
21 En zĳn leger en hun inge¨
schrevenen zĳn tweeendertigduizend tweehonderd.r 22 En
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a
de stam Benjamin;
en de over_
ste voor de zonen van Benjamin
_
b de zoon van Gideoni.
is Ab _idan,
_
23 En zĳn leger en hun ingeschrevenen zĳn vĳfendertigduizend vierhonderd.c
24 Alle ingeschrevenen
van het
¨
kamp van Efra
ım zĳn honderd
_
´ ´
acht duizend eenhonderd naar
hun legers, en zĳ dienen als derde op te breken.d
25 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van Dan zal aan
de noordkant zĳn, naar hun legers, en de overste voor de zonen
¨
e de zoon van
van Dan is Ahiezer,
_
Ammisaddai.
26 En zĳn leger
_
en hun ingeschrevenen zĳn tweeenzestigduizend zevenhonderd.f
27 En naast hem zal de stam Aser
_
zich legeren, en de overste
voor de
¨
zonen van Aser
is Pagi
_
_ el,g de zoon
van Ochran.
28 En zĳn leger
_
en hun ingeschrevenen zĳn eenenveertigduizend vĳfhonderd.h
i en de
29 En de stam Naftali;
_
overste voor de zonen van Naf_
tali is Ah _ira,j de zoon van Enan.
_
30 En zĳn leger en hun inge¨
schrevenen zĳn drieenvĳftigduizend vierhonderd.k
31 Alle ingeschrevenen van het
kamp van Dan zĳn honderd zevenenvĳftig duizend zeshonderd.
Zĳ dienen het laatst op te brekenl
— naar hun [drie-stammen]afdelingen.”
32 Dit waren de ingeschreve¨
nen van de zonen van Isra
el naar
_
het huis van hun vaderen; alle
ingeschrevenen van de kampen
naar hun legers waren zeshonderd drie duizend vĳfhonderd
vĳftig.m 33 Maar de levieten
werden niet onder de zonen van
¨
Isra
el ingeschreven,n juist zoals
_
Jehovah Mozes
geboden had.
_
¨
34 De zonen van Isra
el nu deden
_
naar alles wat Jehovah Mozes
ge_
boden had.o Aldus legerden zĳ
zich naar hun [drie-stammen]afdelingen,p en aldus braken zĳ op,q
ieder naar zĳn families met betrekking tot het huis van zĳn vaderen.
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Dit nu¨ waren de geslachten
van Aaron
en Mozes
ten dage
_
_
¨
dat Jehovah op de berg S _inaı met
a
Mozes
sprak. 2 En dit waren
_
¨
de namen van Aarons
zonen: Na_
_
dab, de eerstgeborene, en Ab _ihu,b
c
d
Eleazar
en Ithamar.
3
Dit
wa_
_
¨
ren de namen van Aarons
zonen,
_
de gezalfde priesters, wier hand
met macht was gevuld om als
priesters op te treden.e 4 Nadab
_
en Ab _ihu stierven echter voor het
aangezicht van Jehovah, toen zĳ
¨
in de wildernis van S _inaı onwettig vuur voor het aangezicht van
Jehovah offerden; f en zĳ hadden
geen zonen gekregen. Maar Elea_
h bleven als prieszar g en Ithamar
_
ters optreden,
te
zamen
met
hun
¨
vader Aaron.
_
5 Voorts sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 6 „Doe de stam Levi
_ i
naderen, en gĳ
¨ moet hen voor
de priester Aaron
plaatsen, en
_
zĳ moeten hem dienen.j 7 En
zĳ moeten hun plicht jegens hem
en hun plicht ´ jegens
de gehele
´
vergadering voor de tent der samenkomst in acht nemen, door
de tabernakeldienst te vervullen. 8 En zĳ moeten zorg dragen voor al het gereik van de
tent der samenkomst, ja, voor
de plicht van de zonen van Is_
¨
rael, door de tabernakeldienst te
l
vervullen. 9 En gĳ moet de le¨
vieten aan Aaron
en zĳn zonen
_
geven. Zĳ zĳn gegevenen, hem
¨
gegeven uit de zonen van Isra
el.m
_
¨
10 En gĳ dient Aaron
en zĳn zo_
nen aan te stellen, en zĳ moeten zorg dragen voor hun priesterschap; n en iedere vreemde die
nadert, dient ter dood gebracht te
worden.”o
11 En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 12 „Ik voor mĳ,
_
zie! ik neem waarlĳk de levieten
uit het
midden van de zonen van
¨
Isra
el in de plaats van alle eerst_
geborenen,p die de moederschoot
¨
openen, onder de zonen van Isra
el;
_
en de levieten moeten van mĳ
worden. 13 Want iedere eerstgeborene is van mĳ.q Op de dag

3
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dat ik iedere eerstgeborene in het
land Egypte
sloeg,a heb ik¨ mĳ
_
iedere eerstgeborene in Isra
el ge_
heiligd, van mens tot dier.b Zĳ dienen van mĳ te worden. Ik ben Jehovah.”
14 En Jehovah sprak verder tot
¨
Mozes
in de wildernis van S _inaı c
_
en zei: 15 „Schrĳf de zonen van
Levi
in naar het huis van hun va_
deren volgens hun families. Een
ieder van het mannelĳk geslacht
van een maand oud en daarboven dient gĳ in te schrĳven.”d
16 Toen schreef Mozes
hen op be_
vel van Jehovah in, juist zoals hem
was geboden. 17 Dit nu waren
de zonen van Levi
_ e volgens hun
namen: Gerson
en Kehath
en Me_
_
rari.
_ f
18 Dit nu waren de namen van
de zonen van Gerson
volgens
hun
_
¨
families: L _ibni en S _imeı.g
h
19 En de zonen van Kehath
_
volgens hun families waren Am_ ¨
i
ram en J _izhar, Hebron
en Uzzi
el.
_
_
20 En de zonen van Merari
_ j volk
gens hun families waren Mahli
_
en Musi.
_ l
Dit waren de families van de levieten naar het huis van hun vaderen.
21 Van Gerson
was er de fami_
m en de familie van de Libnieten
¨
lie van de Simeıeten.n Dit waren
de families van de Gersonieten.
22 Hun ingeschrevenen waren
volgens het aantal van alle mannelĳke personen van een maand
oud en daarboven.o Hun ingeschrevenen waren zevenduizend
vĳfhonderd.p 23 De families van
de Gersonieten waren achter de
tabernakel.q Zĳ waren in het westen gelegerd. 24 En de overste
van het vaderlĳk huis voor de
Gersonieten
was Eljasaf,
de zoon
_
¨
van La_ el. 25 En de plicht van
r
de zonen van Gerson
in de tent
_
der samenkomst betrof de tabernakel en de tent,s haar bedekking t en de afscherming u voor de
ingang van de tent der samen¨
komst, 26 en de draperieenv van
het voorhof en de afscherming w
voor de ingang van het voorhof,
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dat rond de tabernakel en het
altaar is, en de daarbĳ behorende tentkoorden,a voor geheel de
dienst daarvan.
27 En van Kehath
was er de fa_
milie van de Amramieten en de
familie van de Jizharieten en de
familie van de Hebronieten
en de
¨
familie van de Uzzielieten. Dit waren de families van de Kehathieten.b 28 Volgens de telling van
alle mannelĳke personen van een
maand oud en daarboven waren
het er achtduizend zeshonderd,
die de plicht ten opzichte van
de heilige plaats waarnamen.c
29 De families van de zonen van
Kehath
waren aan de zuidkant
_
van de tabernakel gelegerd.d
30 En de overste van het vaderlĳk huis voor de families der Kehathieten was Elizafan,
de zoon
_
¨
van Uzzi
el.e 31 En hun plichtf
_
g
betrof de Ark en de tafelh en de
lampenstandaardi en de altarenj
en het gereik van de heilige plaats,
waarmee zĳ de dienst plachten te
verrichten, en de afscherming,l
en geheel de dienst daarvan.
32 En de overste van de overm
sten der levieten
was Eleazar,
_
¨
de zoon van Aaron,
de priester,
_
die het toezicht had over hen die
de plicht ten opzichte van de heilige plaats waarnamen.
33 Van Merari
_ was er de familie van de Mahlietenn en de familie van de Musieten.o Dit waren
de families van Merari.
_ p 34 En
hun ingeschrevenen volgens het
aantal van alle mannelĳke personen van een maand oud en daarboven waren zesduizend tweehonderd.q 35 En de overste van
het vaderlĳk huis voor de ¨ families van Merari
_ ¨ was Zuri
_ el, de
zoon van Ab _ichaıl. Zĳ waren aan
de noordkant van de tabernakel
gelegerd.r 36 En de plicht die
werd opgede zonen van Merari
_
legd, betrof het toezicht over de
s
paneellĳsten van de tabernakel
en zĳn stangent en zĳn zuilenu
en zĳn voetstukken met inzinking en al zĳn gereiv en geheel
de dienst daarvan,w 37 en de
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Eerstgeborenen vervangen. Kehathieten

zuilena van het voorhof rondom
en hun voetstukken met inzinking b en hun tentpinnen en hun
tentkoorden.
´ ´
38 En voor de
´ ´ tabernakel, aan
de oostkant, voor de tent der samenkomst, tegen de opgang
[der
¨
zon], waren Mozes
en Aaron
en
_
_
zĳn zonen gelegerd, die de plicht
ten opzichte van het heiligdom
waarnamen,c als de plicht ten be¨
hoeve van de zonen van Isra
el.
_
En iedere vreemde die naderde,
zou ter dood gebracht worden.d
39 Alle ingeschrevenen¨ van de
levieten, die Mozes
en Aaron
op
_
_
bevel van Jehovah volgens hun
families hebben ingeschreven,
alle mannelĳke personen van een
maand oud en daarboven, waren
¨
tweeentwintigduizend.
40 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Schrĳf alle mannelĳke eerstge¨
borenen van de zonen van Isra
el
_
van een maand oud en daarboven in,e en neem het aantal van
hun namen op. 41 En gĳ moet
voor mĳ de levieten nemen — ik
ben Jehovah — in plaats van alle
eerstgeborenen onder de zonen
¨
van Isra
el,f en de huisdieren van
_
de levieten in plaats van alle
eerstgeborenen onder de huisdie¨
ren van de zonen van Isra
el.”g
_
42 En Mozes
ging er, juist zoals
_
Jehovah hem geboden had, toe
over alle eerstgeborenen onder de
¨
zonen van Isra
el in te schrĳven.
_
43 En alle mannelĳke eerstgeborenen volgens het aantal namen,
van een maand oud en daarboven, van hun ingeschrevenen, ble¨
ken tweeentwintigduizend twee¨
honderd drieenzeventig te zĳn.
44 En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 45 „Neem de
_
levieten in plaats van alle eerstgeborenen
onder de zonen van
¨
Isra
el, en de huisdieren van de
_
levieten in plaats van hun huisdieren; en de levieten moeten
van mĳ worden.h Ik ben Jehovah.
46 En als losprĳs i voor de twee¨
honderd drieenzeventig eerstge¨
borenen van de zonen van Isra
el
_
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´ ´
die er meer zĳn dan levieten,a
47 moet gĳ vĳf sikkelen voor iedere persoon nemen.b Naar de
sikkel van de heilige plaats dient
gĳ die te nemen. Een sikkel is
twintig gera.c ¨ 48 En gĳ moet
het geld aan Aaron
en zĳn zonen
_
geven als losprĳs voor degenen
´ ´
die er meer zĳn dan zĳ.” 49 Mo_
zes nam dus het geld van de los´ ´
koopprĳs van hen die er meer
waren dan de losprĳs der levieten. 50 Van de eerstgeborenen
¨
der zonen van Isra
el nam hĳ het
_
geld, duizend driehonderd vĳfenzestig sikkelen, naar de sikkel
van de heilige plaats. 51 Toen
gaf Mozes
het geld van de losprĳs
_¨
aan Aaron
en zĳn zonen naar het
_
bevel van Jehovah, juist zoals Jehovah Mozes
geboden had.
_
Nu sprak
Jehovah tot Mozes
_
¨
4
en Aaron,
en zei: 2 „Het to_
tale aantal der zonen van Ke_
hathd zal worden opgenomen uit
het midden der zonen van Levi,
_
naar hun families in het huis van
hun vaderen, 3 van dertig jaar
oude en daarboven tot vĳftig jaar
oud,f allen die in de dienstgroep
tredeng om het werk in de tent
der samenkomst te verrichten.
4 Dit is de dienst van de zonen
van Kehath
in de tent der samen_
komst.h ¨ Het is iets allerheiligst:
5 En Aaron
en zĳn zonen moe_
ten naar binnen gaan wanneer
het kamp wordt opgebroken, en
zĳ moeten het gordĳni dat dient
tot afscherming naar beneden halen en de arkj der getuigenis ermee bedekken. 6 En zĳ moeten
er een dekkleed van robbenvellenk overheen leggen en daarover
een geheel blauw kleed uitspreiden en haar draagbomenl insteken.
7 En over de tafelm van het
toonbrood zullen zĳ een blauw
kleed uitspreiden, en zĳ moeten
daarop de schotels n en de bekers
en de schaleno en de kannen van
het drankoffer zetten; en het bestendig broodp dient erop te blĳven liggen. 8 En zĳ moeten er
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een karmozĳnena kleed over uitspreiden, en zĳ moeten haar met
een dekkleed van robbenvellenb
bedekken en haar draagbomenc
insteken. 9 En zĳ moeten een
blauw kleed nemen en de lampenstandaardd van het licht ermee bedekken met zĳn lampene
en zĳn snuiters f en zĳn vuurpotteng en al zĳn olievaten,h waarmee
zĳ geregeld de dienst ten opzichte daarvan verrichten. 10 En zĳ
moeten hem en al zĳn gerei in
een dekkleed van robbenvelleni
doen en hem op een draagstel
zetten. 11 En over het gouden
altaar j zullen zĳ een blauw kleed
uitspreiden, en zĳ moeten het met
een dekkleed van robbenvellenk
bedekken en zĳn draagbomenl insteken. 12 En zĳ moeten al het
dienstgereim nemen waarmee zĳ
geregeld de dienst in de heilige
plaats verrichten, en zĳ moeten
het in een blauw kleed doen en
het met een dekkleed van robbenvellenn bedekken en op een
draagstel zetten.
13 En zĳ moeten de vettige as
van het altaar o wegruimen en er
een roodpurpergeverfd wollen
kleed over uitspreiden. 14 En
zĳ moeten daarop al zĳn gerei
plaatsen waarmee zĳ geregeld de
dienst daarbĳ verrichten, de vuurpotten, de vorken en de schoppen en de schalen, al het gerei
van het altaar; p en zĳ moeten
daaroverheen een dekkleed van
robbenvellen uitspreiden en zĳn
draagbomenq insteken.
¨
15 En Aaron
en zĳn zonen moe_
ten bĳ het opbreken van het kamp
gereed zĳn met het bedekken van
de heilige plaats r en al het gereis
van de heilige plaats, en daarna
zullen de zonen van Kehath
bin_
nenkomen om ze te dragen,t maar
zĳ mogen de heilige plaats niet
aanraken,u zodat zĳ zouden moeten sterven. Deze dingen zĳn de
vracht van de zonen van Kehath
_
in de tent der samenkomst.v
16
En Eleazar,
de zoon van
_
¨
Aaron,
de priester, heeft het toe_
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zichta over de olie b voor het licht
en het welriekend reukwerkc en
het bestendig graanoffer d en de
zalfolie,e het toezicht over de gehele tabernakel en alles wat daarin is, namelĳk de heilige plaats en
haar gerei.”
17 En Jehovah sprak verder
¨
tot Mozes
en A aron,
en zei:
_
_
18 „Laat de stam van de families
f
der Kehathieten niet worden afgesneden uit het midden der levieten. 19 Maar doet dit voor
hen, opdat zĳ werkelĳk in leven
blĳven en niet sterven wanneer
zĳ de allerheiligste dingeng nade¨
ren. Aaron
en zĳn zonen zullen
_
naar binnen gaan, en zĳ moeten
een ieder van hen zĳn dienst en
zĳn vracht toewĳzen. 20 En zĳ
mogen niet naar binnen gaan om
de heilige dingen zelfs maar een
ogenblik te zien en zo te moeten
sterven.”h
21 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 22 „Het totale aantal
i zal worden
der zonen van Gerson
_
opgenomen, ja, van hen volgens
het huis van hun vaderen, naar
hun families. 23 Van dertig jaar
oud en daarboven tot vĳftig jaar
zult gĳ hen inschrĳven,j allen die
komen om zich in de dienstgroep
te begeven ten einde dienst te
verrichten in de tent der samenkomst. 24 Dit is de dienst van
de families der Gersonieten met
betrekking tot het dienen en
met betrekking tot het dragen.k
25 En zĳ moeten de tentkledenl
van de tabernakel en de tent der
samenkomstm dragen, het dekkleedn daarvan en het dekkleed
van robbenvelleno dat daaroverheen ligt, en de afscherming p voor
de ingang van de tent der samen¨
komst, 26 en de draperieenq van
het voorhof en de afscherming r
aan de ingang van de poort van
het voorhof, dat rond de tabernakel en het altaar is, en de daarbĳ behorende tentkoorden en al
hun dienstgerei, en alle dingen
waarmee geregeld werk wordt
verricht. Aldus moeten zĳ dienst
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Plichten van de zonen van Merari

¨
en
doen. 27 Op bevel van Aaron
_
zĳn zonena dient de gehele dienst
b
van de zonen der Gersonieten te
geschieden met betrekking tot al
hun vrachten en al hun dienst,
en GIJ moet hun al hun vrachten
als plicht toewĳzen. 28 Dit is de
dienst van de families van de zonen der Gersonietenc in de tent
der samenkomst, en hun verplichte dienst is onder de hand
van
¨
d de zoon van Aaron, de
Ithamar,
_
_
priester.
29 Wat de zonen van Merari
_ e betreft, gĳ zult hen inschrĳven volgens hun families in het huis van
hun vaderen. 30 Van dertig jaar
oud en daarboven tot vĳftig jaar
zult gĳ hen inschrĳven, allen die
zich in de dienstgroep begeven
om de dienst met betrekking tot
de tent der samenkomst te verrichten.f 31 En dit is hun plicht,
hun vracht,g naar al hun dienst
in de tent der samenkomst: de
paneellĳstenh van de tabernakel
en zĳn stangeni en zĳn zuilenj en
zĳn voetstukken met inzinking,k
32 en de zuilenl van het voorhof
rondom en hun voetstukken met
inzinking m en hun tentpinnenn en
hun tentkoorden met geheel hun
uitrusting en geheel hun dienst.
En bĳ name zult GIJ de uitrustingsstukken die hun plicht vormen, als hun vracht toewĳzen.o
33 Dit is de dienst van de families
van de zonen van Merari
_ p naar al
hun dienst in de tent der samenkomst, onder de hand
van Itha_
¨
mar, de zoon van Aaron,
de pries_
q
ter.”
¨
34 En Mozes
en Aaron
en de
_
_
overstenr van de vergadering gingen ertoe over de zonen der Kehathietens in te schrĳven volgens
hun families en volgens het huis
van hun vaderen, 35 van dertig t
jaar oud en daarboven tot vĳftig
jaar,u allen die zich in de dienstgroep begaven voor de dienst in
de tent der samenkomst.v 36 En
hun ingeschrevenen volgens hun
families bedroegen tweeduizend
zevenhonderd vĳftig.w 37 Dit
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zĳn de ingeschrevenena van de families der Kehathieten, allen die
dienst verrichtten in de tent¨ der
samenkomst, die Mozes
en Aaron,
_
_
op bevel van Jehovah door bemiddeling van Mozes,
hebben
inge_
schreven.
38 Wat de ingeschrevenen van
b
de zonen van Gerson
betreft,
_
volgens hun families en volgens het huis van hun vaderen,
39 van dertig jaar oud en daarboven tot vĳftig jaar, allen die
zich in de dienstgroep begaven
voor de dienst in de tent der samenkomst,c 40 hun ingeschrevenen volgens hun families, volgens het huis van hun vaderen,
bedroegen tweeduizend zeshonderd dertig.d 41 Dit waren de
ingeschrevenen van de families
van de zonen van Gerson,
allen
_
die dienst verrichtten in de tent
der
en
_
¨ samenkomst, die Mozes
op bevel van Jehovah hebAaron
_
ben ingeschreven.e
42 Wat de ingeschrevenen van
de families van de zonen van Merari
_ betreft, volgens hun families,
volgens het huis van hun vaderen, 43 van dertig jaar oud en
daarboven tot vĳftig jaar oud, allen die zich in de dienstgroep begaven voor de dienst in de tent
der samenkomst,f 44 hun ingeschrevenen volgens hun families,
bedroegen drieduizend tweehonderd.g 45 Dit waren de ingeschrevenen van de families van
de zonen
van Merari,
die Mozes
_
_
¨
en Aaron,
op bevel van Jehovah
_
door bemiddeling van Mozes,
heb_
ben ingeschreven.h
46 Alle¨ ingeschrevenen die Mo_
zes en Aaron
en de oversten van
_
¨
Isra
el
volgens
hun
families
en
vol_
gens het huis van hun vaderen
als levieten hebben ingeschreven,
47 van dertig jaar oud en daarboven tot vĳftig jaar oud,i allen
die kwamen om de zware dienst
te verrichten en de dienst bestaande in het dragen van vrachten in de tent der samenkomst,j
48 hun ingeschrevenen bedroe-
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Quarantaine. Zonden belĳden. Jaloezie

gen achtduizend vĳfhonderd tachtig.a 49 Op bevel van Jehovah
werden zĳ door bemiddeling van
Mozes
ingeschreven, ieder naar
_
zĳn dienst en zĳn vracht; en zĳ
werden ingeschreven, juist zoals
Jehovah Mozes
geboden had.b
_
En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 2 „Gebied de
_
¨
zonen van Isra
el dat zĳ iedere
_
c
melaatse en iedereen die een
vloeiing d heeft en iedereen die
onrein is door een overleden ziel,e
uit het kamp wegzenden. 3 Hetzĳ man of vrouw, GIJ dient hen
weg te zenden. GIJ dient hen buiten het kamp te zenden,f opdat
zĳ de kampen niet besmetteng
van hen in wier midden ik verblĳf houd.”h 4 De zonen van Is_
¨
rael nu deden dit, ja, zĳ zonden hen buiten het kamp. Juist
zoals Jehovah tot Mozes
gespro_
ken had, zo deden de zonen van
¨
Isra
el.
_
5 Vervolgens sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 6 „Spreek tot de
_
¨
zonen van Isra
el: ’Wat een man
_
of een vrouw betreft, ingeval zĳ
welke van al de zonden der mensen ook bedrĳven door een daad
van ontrouw tegen Jehovah te begaan, dan is die ziel schuldig geworden.i 7 En zĳ moeten hun
zonde die zĳ bedreven hebben,
belĳden,j en hĳ moet het bedrag
van zĳn schuld teruggeven, de
volle som ervan, en bovendien een
vĳfde daarvan eraan toevoegen,k
en hĳ moet het geven aan degene
die hĳ het onrecht heeft aangedaan. 8 Indien de laatste echter
geen naaste bloedverwant heeft
aan wie het schuldbedrag kan
worden teruggegeven, behoort
het schuldbedrag dat aan Jehovah wordt teruggegeven, aan de
priester toe, uitgezonderd de ram
der verzoening, waarmee hĳ verzoening voor hem zal doen.l
9 En elke bĳdrage m van alle heilige dingenn van de zonen van Is_
¨
rael, die zĳ aan de priester zullen
aanbieden, dient van hem te wor-
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den.a 10 En de heilige dingen
van iedereen zullen van hem blĳven. Ongeacht wat een ieder aan
de priester moge geven, dat zal
van hem worden.’ ”
11 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 12
„Spreek tot de
_
¨
zonen van Isra
el, en gĳ moet tot
_
hen zeggen: ’Ingeval de vrouw van
enige man afwĳkt doordat zĳ werkelĳk een daad van ontrouw tegen hem begaat,b 13 en een andere man inderdaad bĳ haar ligt
en een zaaduitstorting heeft,c en
het voor de ogen van haar echtgenoot verborgen is geblevend en
onontdekt is gebleven, en zĳ, van
haar kant, zich heeft verontreinigd maar er geen getuige tegen
haar is, en zĳzelf niet is betrapt,
14 en de geest van jaloezie e over
hem is gekomen, en hĳ achterdochtig is geworden ten aanzien
van de trouw van zĳn vrouw, en
zĳ zich werkelĳk heeft verontreinigd, of de geest van jaloezie over
hem is gekomen, en hĳ achterdochtig is geworden ten aanzien
van de trouw van zĳn vrouw, maar
zĳ zich in werkelĳkheid niet heeft
verontreinigd, 15 dan moet de
man zĳn vrouw naar de priester
brengenf en samen met haar haar
offergave brengen, een tiende efa
gerstemeel. Hĳ mag er geen olie
op gieten en er ook geen geurige
hars g op leggen, want het is een
graanoffer der jaloezie, een graanoffer ter gedachtenis, dat dwaling
in herinnering brengt.
16 En de priester moet haar
naar voren doen komen en haar
voor het aangezicht van Jehovah
plaatsen.h 17 En de priester
moet heilig water in een aardewerken vat nemen, en de priester zal wat van het stof nemen
dat zich op de vloer van de tabernakel bevindt, en hĳ moet
dat in het water doen. 18 En de
priester moet de vrouw voor het
aangezicht van Jehovah plaatsen
en het hoofdhaar van de vrouw
losmaken en het graanoffer ter
gedachtenis, dat wil zeggen het

NUMERI 5:19–6:5

¨
Proef met bitter water. Nazireeergelofte

graanoffer der jaloezie,a op haar
handpalmen leggen, en in de hand
van de priester dient het bittere water te zĳn, dat een vloek
brengt.b
19 En de priester moet haar laten zweren, en hĳ moet tot de
vrouw zeggen: „Indien geen man
bĳ u heeft gelegen en indien gĳ,
terwĳl gĳ onder uw echtgenoot
[stondt],c niet zĳt afgeweken tot
enige onreinheid, wees dan vrĳ
van de uitwerking van dit bittere water, dat een vloek brengt.
20 Maar gĳ — ingeval gĳ zĳt afgeweken, terwĳl gĳ onder uw echtgenoot [stondt],d en ingeval gĳ u
hebt verontreinigd en de een of
andere man zĳn zaaduitstorting
in u heeft gebracht,e afgezien van
uw echtgenoot —” 21 Nu moet
de priester de vrouw laten zweren met een eed waarbĳ vervloeking betrokken is,f en de priester
moet tot de vrouw zeggen: „Moge
Jehovah u tot een vervloeking en
een eed stellen te midden van uw
volk, doordat Jehovah uw dĳg laat
invallen en uw buik laat zwellen.
22 En dit water, dat een vloek
brengt, moet in uw ingewanden
komen om uw buik te doen zwellen en uw dĳ te doen invallen.”
Hierop moet de vrouw zeggen:
„Amen! Amen!”
23 En de priester moet deze
vervloekingen in het boek schrĳvenh en ze in het bittere water
uitwissen.i 24 En hĳ moet de
vrouw het bittere water, dat een
vloek brengt,j laten drinken, en
het water, dat een vloek brengt,
moet in haar komen als iets bitters. 25 En de priester moet het
graanoffer k der jaloezie uit de
hand van de vrouw nemen en het
graanoffer voor het aangezicht
van Jehovah heen en weer bewegen, en hĳ moet het bĳ het altaar brengen. 26 En de priester
moet wat van het graanoffer als
een herinneringsdeell ervan nemen en dat op het altaar in rook
doen opgaan, en daarna zal hĳ de
vrouw het water laten drinken.
27 Wanneer hĳ haar het water
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heeft laten drinken, dan moet
het geschieden dat indien zĳ zich
heeft verontreinigd doordat zĳ
een daad van ontrouw jegens haar
echtgenoot heeft begaan,a het water, dat een vloek brengt, dan in
haar moet komen als iets bitters, en haar buik moet zwellen
en haar dĳ moet invallen, en de
vrouw moet een vervloeking worden in het midden van haar volk.b
28 Indien de vrouw zich echter
niet heeft verontreinigd maar zĳ
rein is, dan moet zĳ vrĳ zĳn van
een dergelĳke straf; c en zĳ moet
zwanger worden gemaakt met
zaad.
29 Dit is de wet aangaande jaloezie,d wanneer een vrouw mocht
afwĳken,e terwĳl zĳ onder haar
echtgenoot [staat],f en zĳ zich werkelĳk verontreinigt, 30 of in het
geval van een man wanneer de
geest der jaloezie over hem mocht
komen en hĳ zĳn vrouw werkelĳk van ontrouw verdenkt; en hĳ
moet de vrouw voor het aangezicht van Jehovah plaatsen, en de
priester moet heel deze wet op
haar toepassen. 31 En de man
moet onschuldig zĳn aan dwaling,
maar die vrouw zal de verantwoordelĳkheid voor haar dwaling
dragen.’ ”
En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 2 „Spreek tot
6
_
¨
de zonen van Isra
el en gĳ moet
_
tot hen zeggen: ’Ingeval een man
of een vrouw een bĳzondere
¨ gelofte aflegt om als nazireeer g voor
Jehovah te leven, 3 dient hĳ
zich van wĳn en bedwelmende
drank te onthouden. Hĳ dient
geen azĳn van wĳn of azĳn van
bedwelmende drank te drinken,h
noch enig uit druiven bereid nat
te drinken, noch druiven te eten,
hetzĳ vers of gedroogd. 4 Al
¨
de dagen van zĳn nazireeerschap
dient hĳ volstrekt niets te eten
wat van de wĳnstok wordt bereid, van de onrĳpe druiven tot
de schillen toe.
5 Al de dagen van de gelofte
¨
van zĳn nazireeerschap dient er
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¨
Wet op nazireeerschap

geen scheermes over zĳn hoofd
te gaan; a totdat de dagen dat hĳ
voor Jehovah afgezonderd dient
te zĳn, ten volle verstreken zĳn,
dient hĳ werkelĳk heilig te zĳn
door de lokkenb van zĳn hoofdhaar te laten groeien. 6 Al de
dagen dat hĳ zich voor Jehovah afgezonderd houdt, mag hĳ niet bĳ
enige dode ziel komen.c 7 Zelfs
aan zĳn vader of zĳn moeder of
zĳn broer of zĳn zuster mag hĳ
zich niet verontreinigen wanneer
zĳ sterven,d omdat het teken van
¨
zĳn nazireeerschap voor zĳn God
op zĳn hoofd is.
8 Al de dagen van zĳn nazireeerschap is hĳ heilig voor Jehovah.
9 Maar ingeval een stervende
heel plotseling in zĳn nabĳheid
sterft,e zodat hĳ het hoofd van
¨
zĳn nazireeerschap heeft verontreinigd, dan moet hĳ op de dag
waarop zĳn reiniging wordt vastgesteld, zĳn hoofd scheren.f Op
de zevende dag dient hĳ het te
scheren. 10 En op de achtste
dag dient hĳ twee tortelduiven of
twee jonge duiven naar de priester te brengen bĳ de ingang van
de tent der samenkomst.g 11 En
´ ´
de priester moet er een als zondeoffer h behandelen en de andere
als brandoffer i en verzoening voor
hem doen, aangezien hĳ gezondigd heeft wegens de [dode] ziel.
Daarna moet hĳ op die dag zĳn
hoofd heiligen. 12 En hĳ moet
¨
als nazireeer j voor Jehovah leven
gedurende de dagen van zĳn nazi¨
reeerschap, en hĳ moet een jonge
ram van nog geen jaar als schuldoffer brengen; k en de vorige dagen
zullen niet worden meegeteld, om¨
dat hĳ zĳn nazireeerschap heeft
verontreinigd.
13 Dit nu is de wet aangaande
¨
de nazireeer: Op de dag dat de da¨
gen van zĳn nazireeerschap ten
volle verstreken zĳn,l zal hĳ naar
de ingang van de tent der samenkomst worden gebracht. 14 En
hĳ moet als zĳn offergave aan Je´ ´
hovah aanbieden: een gave jonge
ram van nog geen jaar als brand-
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NUMERI 6:6-23
´ ´
offer a en een gaaf ooilam van nog
´ ´
geen jaar als zondeoffer b en een
gave ram als gemeenschapsoffer,c
15 en een mand met ongezuurde ringvormige koeken van meelbloem,d met olie bevochtigd,e en
ongezuurde wafels, met olie bestreken,f en het daarbĳ behorend
graanoffer g en de daarbĳ behorende drankoffers.h 16 En de priester moet dat voor het aangezicht
van Jehovah aanbieden en zĳn
zondeoffer en zĳn brandofferi opdragen. 17 En hĳ zal de ram als
gemeenschapsoffer j aan Jehovah
opdragen tegelĳk met de mand
met ongezuurde koeken; en de
priester moet het daarbĳ behorend graanoffer k en het daarbĳ
behorend drankoffer opdragen.
¨
18 En de nazireeer moet bĳ de
ingang van de tent der samenkomst het hoofd van zĳn nazi¨
reeerschap scheren,l en hĳ moet
het haar van het hoofd van zĳn
¨
nazireeerschap nemen en het op
het vuur leggen, dat onder het
gemeenschapsoffer is. 19 En
de priester moet een gekooktm
schouderstuk
van de ram nemen
´ ´
en een ongezuurde ringvormige
´ ´
koek uit de mand, en een ongezuurde wafel,n en ze op ¨ de handpalmen van de nazireeer leggen,
nadat hĳ zich het teken van zĳn
¨
nazireeerschap heeft laten afscheren. 20 En de priester moet ze
als beweegoffer voor het aangezicht van Jehovah heen en weer
bewegen.o Het is iets heiligs voor
de priester, met de borstp van het
beweegoffer en de poot van de bĳdrage.q En daarna mag de nazi¨
reeer wĳn drinken.r
21 Dit is de wet aangaande de
¨
nazireeer s die een gelofte aflegt
— zĳn offergave aan Jehovah in
¨
verband met zĳn nazireeerschap,
afgezien van hetgeen hĳ kan opbrengen. Overeenkomstig zĳn gelofte die hĳ mocht afleggen, dient
hĳ ook te handelen wegens de wet
¨
op zĳn nazireeerschap.’ ”
22 Toen sprak Jehovah tot Mo¨ _
zes en zei: 23 „Spreek tot Aaron
_

NUMERI 6:24–7:20

Tabernakel gezalfd. Offergaven op 1e tot 2e dag

en zĳn zonen, en zeg: ’Zo dient GIJ
¨
de zonen van Isra
el te zegenen,a
_
door tot hen te zeggen:
24 „Moge Jehovah u zegenenb en
u behoeden.c
25 Moge Jehovah zĳn aangezicht
jegens u doen lichten,d en
moge hĳ u gunst bewĳzen.e
26 Moge Jehovah zĳn aangezicht
jegens u verheffenf en u
vrede schenken.” ’g
27 En zĳ moeten mĳn naamh op
¨
de zonen van Isra
el leggen, opdat
_
´
ık hen moge zegenen.”i
Nu geschiedde het dat Mozes
_
7
op de dag dat hĳ gereedgekomen was met het oprichten van de
tabernakel,j ertoe overging hem te
zalvenk en te heiligen met al zĳn
toebehoren, alsook het altaar met
al zĳn gerei. Aldus zalfde en heiligde hĳ ze.l 2 Toen kwamen de
¨
oversten van Isra
el,m de hoofden
_
van het huis van hun vaderen,
[geschenken] aanbiedenn — zĳ
waren de oversten van de stammen en stonden over de ingeschrevenen — 3 en zĳ brachten hun
offergave voor het aangezicht van
Jehovah: zes overdekte wagens en
twaalf runderen, een wagen voor
twee oversten en voor ieder
´ ´ een
stier; en zĳ boden ze aan voor de
tabernakel. 4 Hierop zei Jehovah tot Mozes:
5 „Neem ze van
_
hen aan, daar ze moeten dienen
voor het verrichten van de dienst
met betrekking tot de tent der
samenkomst, en gĳ moet ze aan
de levieten geven, ieder naar gelang van zĳn eigen dienst.”
6 Mozes
nam dus de wagens en
_
de runderen aan en gaf ze aan
de levieten. 7 Twee wagens en
vier runderen gaf hĳ aan de zonen van Gerson,
naar gelang van
_
hun dienst,o 8 en vier wagens
en acht runderen gaf hĳ aan de
zonen van Merari,
naar gelang
_
van hun dienst,p onder de hand
¨
van Ithamar,
de zoon van Aaron,
_
_
de priester.q 9 Maar aan de zonen van Kehath
gaf hĳ er geen,
_
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omdat op hen de dienst van de
heilige plaats rustte.a Wat zĳ te
dragen hadden, deden zĳ op de
schouder.b
10 De oversten nu kwamen
[hun geschenken] aanbieden bĳ
de inwĳding c van het altaar, op
de dag dat het werd gezalfd, en
de oversten gingen
ertoe over
´ ´
hun offergave voor het altaar aan
te bieden. 11 Derhalve zei Jehovah tot Mozes:
„De ene over_
ste op de ene dag en een andere
overste op een andere dag — zo
zullen zĳ hun offergave voor de
inwĳding van het altaar aanbieden.”d
12 Degene nu die op de eerste
dag zĳn offergave aanbood, bleek
e te zĳn, de zoon van
Nahesson
_
Amminadab,
van de stam Juda.
_
_
13 En zĳn offergave bestond uit
´ ´
een zilveren schotel, waarvan het
gewicht
´ ´ honderd dertig sikkelen
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats,f beide gevuld met meelbloem, met
olie bevochtigd, voor een graan´ ´
offer; g 14 e en gouden beker
van tien sikkelen,
´ ´ gevuld met
reukwerk; h 15 een jonge stier,
´ ´
´ ´
een ram, een mannetjeslam van
nog geen jaar, voor een brand´ ´
offer; i 16 een geitenbokje voor
een zondeoffer; j 17 en voor een
gemeenschapsoffer k twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken,
vĳf eenjarige mannetjeslammeren. Dit was de offergave van Nal
hesson,
de zoon van Amminadab.
_
_
18 Op de tweede dag bood Ne¨ m
thane
el, de zoon van Zuar,
de
_
_
overste van Issaschar,
[zĳn ge_
schenk] aan. 19 Hĳ bood als
´ ´
zĳn offergave aan: een zilveren
schotel, waarvan het gewicht
´ ´
honderd dertig sikkelen was, een
zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de
heilige plaats, beide gevuld met
meelbloem, met olie bevochtigd,
´ ´
voor een graanoffer; n 20 een
m Nu 1:8; Nu 2:5; Nu 10:15; n Nu 7:13.
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Offergaven van oversten op 3e tot 7e dag

gouden beker van tien sikkelen,
´ ´
gevuld met reukwerk;
´ ´
´ ´ 21 een
jonge stier, een ram, een mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; a 22 een
geitenbokje voor een zondeoffer; b
23 en voor een gemeenschapsoffer c twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige mannetjeslammeren. Dit was
de of¨
fergave van Nethane
el, de zoon
_
van Zuar.
_
24 Op de derde dag was het de
overste voor de zonen van Zebu_
lon, El _iab,d de zoon van Helon.
_ ´ ´
25 Zĳn offergave bestond uit een
zilveren schotel, waarvan het gewicht´ ´ honderd dertig sikkelen
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd,
voor een graanoffer;
´ ´
26 een gouden beker van tien
sikkelen,
gevuld met
´ ´
´ ´ reukwerk;
´ ´
27 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´
´
voor een brandoffer; e 28 een
geitenbokje voor een zondeoffer; f
29 en voor een gemeenschapsoffer g twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige mannetjeslammeren. Dit was de offergave van El _iab, de zoon van
h
Helon.
_
30 Op de vierde dag was het
de overste voor de zonen van R¨ u_
ben, El _izur,i de zoon van Sede_ ´ ur.
´
31 Zĳn offergave bestond uit een
zilveren schotel, waarvan het gewicht´ ´ honderd dertig sikkelen
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd,
voor een graanoffer; j
´ ´
32 een gouden beker van tien
sikkelen,
gevuld met
´ ´
´ ´ reukwerk;
´ ´
33 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; k 34 een
geitenbokje voor een zondeoffer; l
35 en voor een gemeenschapsoffer m twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige mannetjeslammeren. Dit was de of-
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NUMERI 7:21-49

fergave
¨ van El _izur, de zoon van
Sede_ ur.a
36 Op de vĳfde dag was het de
overste ¨ voor de zonen van S _imeon,
Selumi
el,b de zoon van Zur _isad_
dai. ´ ´ 37 Zĳn offergave bestond
uit een zilveren schotel, waarvan
het gewicht
´ ´ honderd dertig sikkelen was, een zilveren schaal van
zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide gevuld met meelbloem, met olie bevochtigd,
voor een graanoffer; c
´ ´
38 een gouden beker van tien
sikkelen,
gevuld met
´ ´
´ ´ reukwerk;
´ ´
39 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; d 40 een
geitenbokje voor een zondeoffer; e
41 en voor een gemeenschapsoffer f twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige mannetjeslammeren. ¨ Dit was de offergave van Selumi
el, de zoon van Zur _i_
saddai.g
42 Op de zesde dag was het de
overste voor de zonen van Gad,
¨
h de zoon van D ehuel.
Eljasaf,
_
_ ´ ´
43 Zĳn offergave bestond uit een
zilveren schotel, waarvan het gewicht´ ´ honderd dertig sikkelen
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd,
voor een graanoffer; i
´ ´
44 een gouden beker van tien
j
sikkelen,
gevuld met´ ´ reukwerk;
´ ´
´ ´
45 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; k 46 een
geitenbokje voor een zondeoffer; l
47 en voor een gemeenschapsoffer m twee runderen, vĳf rammen,
vĳf bokken, vĳf eenjarige mannetjeslammeren. Dit was de offergave
de zoon van
_
¨ van Eljasaf,
Dehu
el.n
_
48 Op de zevende dag was het
de overste
voor de zonen van
¨
o
de zoon van
Efra
ım, Elisama,
_
_
Amm _ihud. ´ 49
Zĳn
offergave
´
bestond uit een zilveren schotel,
waarvan het gewicht ´ honderd
´
dertig sikkelen was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen

NUMERI 7:50-78

Offergaven van oversten op 8e tot 12e dag

volgens de sikkel van de heilige
plaats, beide gevuld met meelbloem, met olie bevochtigd,
voor
´ ´
een graanoffer; a 50 e en gouden beker van tien sikkelen, ´ ge´
vuld met reukwerk;
´ ´
´ ´ 51 e en
jonge stier, een ram, een mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; b 52 een
geitenbokje voor een zondeoffer; c
53 en voor een gemeenschapsoffer d twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Elisama,
de zoon
_
van Amm _ihud.e
54 Op de achtste dag was het de
overste voor
_
¨ de zonen van Manasse, Gamali
_
_ el,f de zoon van Pedazur. ´ ´ 55 Zĳn offergave bestond
uit een zilveren schotel, waarvan
het gewicht
´ ´ honderd dertig sikkelen was, een zilveren schaal van
zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide gevuld met meelbloem, met olie bevochtigd,
voor een graanoffer; g
´ ´
56 een gouden beker van tien
h
sikkelen,
gevuld met´ ´ reukwerk;
´ ´
´ ´
57 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen
´ ´ jaar,
voor een brandoffer; i 58 een geitenbokje voor een zondeoffer; j
59 en voor een gemeenschapsoffer k twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit
was de
¨
offergave van Gamali
_ el, de zoon
l
van Pedazur.
_
60 Op de negende dag was het
m
de overste voor de zonen van
Benjamin,
Ab _idan,n de zoon van
_
Gideoni.
61
_
´ ´ Zĳn offergave bestond uit een zilveren schotel,
waarvan het gewicht
´ ´ honderd
dertig sikkelen was, een zilveren
schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige
plaats, beide gevuld met meelbloem, met olie bevochtigd,
voor
´ ´
een graanoffer; o 62 e en gouden beker van tien sikkelen, ´ ge´
vuld met reukwerk; 63 e en
´ ´
´ ´
jonge stier, een ram, een mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; p 64 een
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geitenbokje voor een zondeoffer; a
65 en voor een gemeenschapsoffer b twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Ab _idan, de zoon van
c
Gideoni.
_
66 Op de tiende dag was het de
overste
voor de zonen van Dan,
¨
d
Ahiezer,
de zoon van Ammisad_
_
dai. ´ ´67 Zĳn offergave bestond
uit een zilveren schotel, waarvan het gewicht
´ ´ honderd dertig
sikkelen was, een zilveren schaal
van zeventig sikkelen volgens de
sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd,
voor een graanoffer; e
´ ´
68 een gouden beker van tien
sikkelen,
gevuld met
´ ´
´ ´ reukwerk;
´ ´
69 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen
jaar,
´ ´
voor een brandoffer; f 70 een geitenbokje voor een zondeoffer; g
71 en voor een gemeenschapsoffer h twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
¨
offergave van Ahiezer,
de zoon
_
i
van Ammisaddai.
_
72 Op de elfde dag was het de
overste
_
¨ voor de zonen van Aser,
P agi
_
_ el, j de zoon van Ochran.
´ ´
73 Zĳn offergave bestond uit een
zilveren schotel, waarvan het gewicht´ ´ honderd dertig sikkelen
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd,
voor een graanoffer; k
´ ´
74 een gouden beker van tien
l
sikkelen,
gevuld met´ ´ reukwerk;
´ ´
´ ´
75 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´ ´
voor een brandoffer; m 76 een
geitenbokje voor een zondeoffer; n
77 en voor een gemeenschapsoffer o twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren.
¨ Dit was de
offergave van Pagi
_ el, de zoon van
p
Ochran.
_
78 Op de twaalfde dag was het
de overste voor de zonen van Naf_
tali, Ah _ira,q de zoon van Enan.
_
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´ ´
79 Zĳn offergave bestond uit een
zilveren schotel, waarvan het gewicht honderd dertig sikkelen
´ ´
was, een zilveren schaal van zeventig sikkelen volgens de sikkel van de heilige plaats, beide
gevuld met meelbloem, met olie
bevochtigd, voor een graanoffer; a
´ ´
80 een gouden beker van tien
sikkelen, gevuld met reukwerk; b
´ ´
´ ´
´ ´
81 een jonge stier, een ram, een
mannetjeslam van nog geen jaar,
´
´
voor een brandoffer; c 82 een
geitenbokje voor een zondeoffer; d
83 en voor een gemeenschapsoffer e twee runderen, vĳf rammen, vĳf bokken, vĳf eenjarige
mannetjeslammeren. Dit was de
offergave van Ah _ira, de zoon van
f
Enan.
_
84 Dit was de inwĳdingsgave g
van het altaar van de zĳde der
¨
overstenh van Isra
el, op de dag
_
dat het gezalfd werd: twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren
schalen,i twaalf gouden bekers;
85 honderd dertig sikkelen was
elke zilveren schotel, en zeventig elke schaal, zodat al het zilver
van de vaten tweeduizend vierhonderd sikkelen bedroeg volgens
de sikkel van de heilige plaats; j
86 de twaalf gouden bekers k met
reukwerk gevuld, waren tien sikkelen respectievelĳk per beker,
volgens de sikkel van de heilige
plaats, zodat al het goud van de
bekers honderd twintig sikkelen
bedroeg; 87 al het vee voor het
brandoffer l bestond uit twaalf
stieren, twaalf rammen, twaalf
eenjarige mannetjeslammeren
en de daarbĳ behorende graanoffers,m en twaalf geitenbokjes
voor een zondeoffer; n 88 en al
het vee van het gemeenschapsoffer o bestond uit vierentwintig
stieren, zestig rammen, zestig
bokken, zestig eenjarige mannetjeslammeren. Dit was de inwĳdingsgave p van het altaar, nadat
het gezalfd was.q
89 Telkens nu wanneer Mozes
_
de tent der samenkomst binnenr
ging om met hem te spreken, dan

HFDST. 7
a Nu 7:13
b Nu 7:14
c Le 1:3
d Le 4:23
e Le 3:1
f Nu 1:15
g Nu 7:10
Ezr 2:68
h Joz 22:14
i Nu 7:13
j Ex 30:13
Le 27:25
k Nu 7:14
l Nu 7:15
m Nu 7:13
n Nu 7:16
o Nu 7:17
p Nu 7:10
Nu 7:84
q Nu 7:1
r Ex 33:9
Nu 11:17
Nu 12:8

2e kolom
a Ex 25:22
Ex 37:6
b Ex 25:18
1Sa 4:4
Ps 80:1

HFDST. 8
c Ex 25:37
Ex 40:25
Le 24:2
d Heb 9:2
e Ex 37:17
f Ex 25:9
Ex 25:40
1Kr 28:12
1Kr 28:19
Heb 8:5
g Ex 29:4
Ps 26:6
Jes 52:11
2Kor 7:1
h Ex 30:18
Ez 36:25
i Le 14:8
j Ex 19:10
Le 16:28
Nu 19:7
k Ps 51:2
l Le 1:3
m Le 2:1
Nu 15:9
n Le 4:3
Ro 8:3
2Kor 5:21
o Le 8:3
p Nu 3:41
Nu 3:45
q Le 1:4
Nu 3:9
r Le 7:30
Le 8:27
Nu 8:21

NUMERI 7:79–8:11

hoorde hĳ de stem met hem spreken van boven het deksela dat op
de ark der getuigenis lag, van tussen de twee cherubs; b en hĳ sprak
dan tot hem.
Voorts sprak Jehovah tot Mo_
8
¨ zes en zei: 2 „Spreek tot
Aaron,
en gĳ moet tot hem zeg_
gen: ’Telkens wanneer gĳ de lampen ontsteekt, dienen de zeven
´ ´
lampen op de ruimte vo or de
lampenstandaard
te
schĳnen.’
”c
¨
3 Aaron
nu deed het. Hĳ ontstak
_
de lampen
ervan voor de ruim´ ´
te voor de lampenstandaard,d juist
zoals Jehovah Mozes
geboden had.
_
4 Dit nu was de wĳze waarop de
lampenstandaard was gemaakt.
Het was een gedreven werk van
goud. Tot aan zĳn zĳden en tot
aan zĳn bloesems was het gedreven werk.e Naar het visioenf dat
Jehovah Mozes
had getoond, zo
_
had hĳ de lampenstandaard gemaakt.
5 En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 6 „Neem de le_
vieten uit het midden der zonen
¨
van Isra
el, en gĳ moet hen reini_
gen.g 7 En dit dient gĳ met hen
te doen om hen te reinigen: Spat
op hen ontzondigingswater,h en
zĳ moeten een scheermes over
hun gehele vlees laten gaani en
hun klederen wassenj en zich reinigen.k 8 Dan moeten zĳ een
jonge stier l nemen en het daarbĳ
behorend graanoffer m van meelbloem, met olie bevochtigd, en gĳ
zult een andere jonge stier nemen voor een zondeoffer.n 9 En
gĳ moet de levieten voor de tent
der samenkomst doen treden en
de gehele vergadering der zonen
¨
van Isra
el bĳeenroepen.o 10 En
_
gĳ moet de levieten voor het
aangezicht van Jehovah doen tre¨
den, en de zonen van Isra
el moe_
ten de levietenp de handen op¨
leggen.q 11 En Aaron
moet de
_
levieten voor het aangezicht van
Jehovah heen en weer laten bewegen als een beweegoffer r¨ van
de zĳde der zonen van Isra
el, en
_
zĳ moeten bestemd zĳn voor het

NUMERI 8:12–9:5

Levieten gereinigd, beginnen dienst. Pascha

uitoefenen van de dienst van Jehovah.a
12 Vervolgens zullen de levieten hun handen op de kop van de
stieren leggen.b Draag daarna de
ene als zondeoffer en de andere
als brandoffer aan Jehovah op,
om verzoening te doenc voor de
levieten. ´ ´ 13 En
gĳ moet de le¨
vieten voor Aaron
en zĳn zonen
_
stellen en hen als een beweegoffer voor Jehovah heen en weer
laten bewegen. 14 En gĳ moet
de levieten uit het midden der
¨
zonen van Isra
el afzonderen, en
_
de levieten moeten van mĳ worden.d 15 En daarna zullen de
levieten naar binnen gaan om
dienst te doen bĳ de tent der
samenkomst.e Gĳ moet hen dus
reinigen en als een beweegoffer
heen en weer laten bewegen.f
16 Want zĳ zĳn gegevenen, mĳ
gegeven uit het midden der zo¨
nen van Isra
el.g In de plaats van
_
degenen die alle moederschoten
openen, alle eerstgeborenen van
¨
de zonen van Isra
el,h moet ik hen
_
voor mĳzelf nemen. 17 Want
van mĳ is iedere eerstgeborene
¨
onder de zonen van Isra
el, onder
_
de mensen en onder de dieren.i
Op de dag dat ik iedere eerstgeborene in het land Eg ypte
_
sloeg,j heb ik hen mĳ geheiligd.k
18 En ik zal de levieten nemen in
de plaats van alle eerstgebore¨
nen onder de zonen van Isra
el.l
_
19 En ik zal de levieten als ge¨
gevenen aan Aaron
en zĳn zonen
_
geven, uit het midden der zonen
¨ m
van Isra
el, om de dienst van de
_
¨
zonen van Isra
el in de tent der
_
samenkomst uit te oefenenn en
verzoening te doen voor de zonen
¨
van Isra
el, opdat er geen plaag
_
¨
onder de zonen van Isra
el komt,o
_
¨
omdat de zonen van Isra
el tot de
_
heilige plaats naderen.”
¨
20 Toen deden Mozes
en Aaron
_
_
en de gehele vergadering der zo¨
nen van Isra
el aldus met de levie_
ten. Overeenkomstig alles wat
Jehovah Mozes
geboden had aan_
gaande de levieten, zo deden de
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¨
zonen van Isra
el met hen. 21 De
_
levieten reinigden zich dus van
zonde a en ¨ wasten hun klederen,
waarna Aaron
hen voor het aan_
gezicht van Jehovah als een beweegoffer heen en weer liet bewe¨
verzoening
gen.b Toen deed Aaron
_
voor hen om hen te reinigen.c
22 Pas daarna gingen de levieten
naar binnen¨ om voor het aangezicht van Aaron
en zĳn zonen hun
_
dienst in de tent der samenkomst
d Juist zoals Jehouit te oefenen.
vah Mozes
ten aanzien van de le_
vieten geboden had, zo deden zĳ
met hen.
23 Nu sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 24 „Dit is van toepassing op de levieten: Van vĳfentwintig jaar oud en daarboven
zal hĳ komen om zich in de groep
in dienst van de tent der samenkomst te begeven. 25 Maar na
de leeftĳd van vĳftig jaar zal hĳ
zich uit de dienstgroep terugtrekken en niet meer dienen.
26 En hĳ moet zĳn broeders dienen in de tent der samenkomst
door de plicht waar te nemen,
maar hĳ mag geen dienst verrichten. Aldus zult gĳ met de levieten ten aanzien van hun plichten doen.”e
Voorts sprak Jehovah tot Mo_¨
9
zes in de wildernis van S _inaı,
in het tweede jaar van hun uittocht uit het land Egypte,
in de
_
eerste maand,f en zei: 2 „De zo¨
nen van Isra
el nu dienen het pa_
schaoffer g te bereiden op de daarvoor bestemde tĳd.h 3 Op de
veertiende dag in deze maand, tussen de twee avonden,i dient GIJ
het te bereiden op de daarvoor bestemde tĳd. Overeenkomstig alle
inzettingen die daarop betrekking
hebben en heel de voorgeschreven
gang van zaken daarbĳ dient GIJ
het te bereiden.”j
4 Mozes
sprak dus tot de zo_
¨
nen van Isra
el dat zĳ het pascha_
offer moesten bereiden. 5 Toen
bereidden zĳ het paschaoffer in
de eerste maand, op de veertien-
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Verlate paschaviering. Wolk boven tent

de dag van de maand, tussen de
twee avonden, in de wildernis van
¨
S _inaı. Overeenkomstig alles wat
Jehovah Mozes
geboden had, zo
_
¨
deden de zonen van Isra
el.a
_
6 Nu waren er mannen die door
een menselĳke ziel onrein waren
geworden,b zodat zĳ het paschaoffer op die dag niet konden bereiden. Daarom verschenen ¨zĳ op
c
die dag voor Mozes
en Aaron.
_
_
7 Toen zeiden die mannen tot
hem: „Wĳ zĳn onrein door een
menselĳke ziel. Waarom dienen
wĳ ervan weerhouden te worden
de offergave voor Jehovah op de
daarvoor bestemde tĳd te mid¨
den van de zonen van Isra
el aan
_
te bieden?”d 8 Hierop zei Mozes
_
tot hen: „Blĳft hier staan, en laat
mĳ horen wat Jehovah met betrekking tot U moge gebieden.”e
9 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 10 „Spreek tot de zo¨
nen van Isra
el en zeg: ’Al zou
_
enige man van U of van UW geslachten door een ziel onrein blĳken te
zĳnf of weg op een verre reis, ook
hĳ moet het paschaoffer voor Jehovah bereiden. 11 In de tweede maand,g op de veertiende dag,
tussen de twee avonden, dienen
zĳ het te bereiden. Met ongezuurde broden en bittere kruiden dienen zĳ het te eten.h 12 Zĳ mogen er niets van overlaten tot de
morgen,i en zĳ dienen geen been
eraan te breken.j Overeenkomstig
de gehele inzetting van het Pascha dienen zĳ het te bereiden.k
13 Maar wanneer de man rein was
of zich niet net op reis bevond en
hĳ verzuimd heeft het paschaoffer te bereiden, dan moet die ziel
van zĳn volk worden afgesneden,l
omdat hĳ de offergave van Jehovah niet op de daarvoor bestemde tĳd heeft aangeboden. Die man
zal de verantwoordelĳkheid voor
zĳn zonde dragen.m
14 En ingeval een inwonende
vreemdeling bĳ U vertoeft, moet
ook hĳ het paschaoffer voor Jehovah bereiden.n Overeenkomstig
de inzetting van het Pascha en
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overeenkomstig de voorgeschreven gang van zaken daarbĳ dient
´
hĳ het te doen.a Een inzetting
dient er voor ulieden te bestaan,
zowel voor de inwonende vreemdeling als voor de in het land geborene.’ ”b
15 Op de dag nu dat de tabernakel werd opgericht,c bedekte de
wolk de tabernakel van de tent
der Getuigenis,d maar ’s avonds
bleef dat wat eruitzag als vuur,e
boven de tabernakel tot aan de
morgen. 16 Zo bleef het voortdurend: De wolk bedekte hem
steeds overdag, en het vuurverschĳnsel ’s nachts.f 17 En telkens wanneer de wolk zich van
boven de tent verhief, braken
¨
de zonen van Isra
el onmiddellĳk
_
daarna op,g en op de plaats waar
de wolk bleef vertoeven, daar
¨
plachten de zonen van Isra
el zich
_
te legeren.h 18 Op bevel van Je¨
hovah braken de zonen van Isra
el
_
altĳd op, en op bevel van Jehovah
legerden zĳ zich.i Al de dagen dat
de wolk steeds boven de tabernakel vertoefde, bleven zĳ gelegerd.
19 En wanneer de wolk vele dagen boven de tabernakel bleef
staan, dan namen de zonen van
¨
Isra
el hun plicht jegens Jehovah
_
in acht dat zĳ niet zouden opbreken.j 20 En soms bleef de wolk
maar enkele dagen boven de tabernakel. Op bevelk van Jehovah
bleven zĳ gelegerd, en op bevel
van Jehovah braken zĳ altĳd op.
21 En soms bleef de wolkl slechts
van de avond tot de morgen; en
de wolk verhief zich in de morgen,
en zĳ braken op. Of het nu overdag of ’s nachts was dat de wolk
zich verhief, dan braken zĳ op.m
22 Of de wolk nu twee dagen of
een maand of meer dagen boven
de tabernakel bleef staan door erboven te vertoeven, de zonen van
¨
Isra
el bleven gelegerd en braken
_
dan niet op, maar wanneer ze zich
verhief, braken zĳ telkens op.n
23 Op bevel van Jehovah legerden
zĳ zich altĳd, en op bevel van Jehovah plachten zĳ op te breken.

NUMERI 10:1-22

Trompetsignalen. Opbreken. Juda voorop

Zĳ namen hun plicht jegens Jehovah in achta volgens hetgeen Jehovah door bemiddeling van Mo_
zes bevolen had.b
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 „Maak u
10
_
twee zilveren trompetten. Van
c

gedreven werk zult gĳ ze maken,
en ze moeten u ten dienste staan
om de vergadering samen te roepend en om de kampen te doen opbreken. 3 En men moet op beide
blazen, en de gehele vergadering
moet haar afspraak met u nakomen aan de ingang van de tent der
samenkomst.e 4 En blaast men
´ ´
er op slechts een, dan moeten de
oversten als hoofden van de dui¨
zenden van Isra
el hun afspraak
_
met u nakomen.f
5 En gĳlieden moet een geschetter blazen, en de kampen
van hen die aan de oostzĳde gelegerd zĳn,g moeten opbreken.
6 En GIJ moet voor de tweede
maal een geschetter blazen, en
de kampen van hen die aan de
zuidzĳde gelegerd zĳn,h moeten
opbreken. Men dient een geschetter te blazen telkens wanneer een van ze opbreekt.
7 Wanneer nu de gemeente
wordt bĳeengeroepen, dient GIJ
te blazen,i maar moogt gĳ geen
geschetter
laten horen. 8 En
¨
Aarons
zonen, de priesters, die_
nen op de trompetten te blazen,j
en het gebruik daarvan moet
ulieden dienen als een inzetting
tot onbepaalde tĳd in UW geslachten.
9 En ingeval GIJ U in UW land
ten strĳde begeeft tegen de verdrukker die U in het nauw brengt,k
dan moet GIJ op de trompetten een
oorlogssignaal doen weerklinken,l
en GIJ zult stellig voor het aangezicht van Jehovah, UW God, in gedachtenis worden gebracht en van
UW vĳanden worden gered.m
10 En op UW vreugdedag n en op
UW feesttĳdeno en aan het begin
van UW maandenp moet GIJ op de
trompetten blazen over UW brand-
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offers a en UW gemeenschapsoffers; b en hun gebruik moet U ter
gedachtenis dienen voor het aangezicht van UW God. Ik ben Jehovah, UW God.”c
11 Nu geschiedde het dat in het
tweede jaar, in de tweede maand,
op de twintigste dag in de maand,d
de wolk zich van boven de tabernakel der Getuigenis verhief.e
12 ¨ Toen braken de zonen van Is_
rael naar de wĳze van hun optrek¨
kenf uit de wildernis van S _inaı op,
en vervolgens bleef de wolk in de
g vertoeven.
wildernis van Paran
_
13 Zĳ nu braken voor de eerste
maal op volgens hetgeen Jehovah
door bemiddeling van Mozes
be_
volen had.h
14 De [drie-stammen]afdeling
van het kamp van de zonen van
Juda
brak derhalve het eerst op
_
j de
naar hun legers,i en Nahesson,
_
zoon van Amminadab,
stond over
_
dit leger. 15 En over het leger
van de stam der zonen van Issa_
¨
schar stond Nethane
_ el,k de zoon
van Zuar.
16 En over het leger
_
van de stam der zonen van Zebu_
lon stond El _iab, de zoon van He_
lon.l
17 En de tabernakel werd afgen
broken,m en de zonen van Gerson
_
en de zonen van Merari
_ o braken
op, als dragers van de tabernakel.
18 En de [drie-stammen]afdep
ling van het kamp van Ruben
_
brak op naar hun legers, en El _i¨
zur,q de zoon van Sede_ ur, stond
over dit leger. 19 En over het
leger van de stam der ¨ zonen van
el,s de zoon
S _imeonr stond Selumi
_
van Zur _isaddai. 20 En over het
leger van de stam der zonen van
t de zoon van
Gad stond
Eljasaf,
_
¨
Dehu
el.
_
21 En de Kehathieten braken
op, als dragers van het heiligdom,u
daar men tegen de tĳd van hun
komst de tabernakel alweer opgericht zou hebben.
22 En de [drie-stammen]afdeling van het kamp van de zonen
u Nu 3:31; Nu 4:4; Nu 4:15; Nu 7:9.

197

Hobab. Vuur van God. Volk weent, wil vlees

¨
van Efra
ıma brak op naar hun le_
b de zoon van
gers, en Elisama,
_
Amm _ihud, stond over dit leger.
23 En over het leger van de stam
c
stond
der zonen van Manasse
_
¨
Gamali
_ el,d de zoon van Pedazur.
_
24 En over het leger van de stam
e stond
der zonen van Benjamin
_
Ab _idan,f de zoon van Gideoni.
_
25 En de [drie-stammen]afdeling van het kamp van de zonen
van Dang brak op, de achterhoede h vormend voor alle kampen
¨
i
naar hun legers, en Ahi ezer,
_
de zoon van Ammisaddai,
stond
_
over dit leger. 26 En over het
leger van de stam der zonen van
¨
j
stond Pagi
Aser
_ el,k de zoon van
_
Ochran.
27 En over het leger
_
van de stam der zonen van Naf_
talil stond Ah _ira,m de zoon van
Enan.
28 Dit was de wĳze van
_
¨
opbreken van de zonen van Isra
el
_
naar hun legers, wanneer zĳ opbraken.n
29 Toen zei Mozes
_ ¨ tot Hobab,
_
de zoon van Rehu
el,o de Midia_
niet, de schoonvader van Mozes:
_
„Wĳ vertrekken naar de plaats
waarvan Jehovah heeft gezegd:
’Ik zal U die geven.’p Ga toch met
ons mee, en wĳ zullen u stellig
goed doen,q want Jehovah heeft
het¨ goede gesproken over Is_
rael.”r 30 Maar hĳ zei tot hem:
„Ik zal niet meegaan, maar ik zal
naar mĳn eigen lands en naar mĳn
bloedverwanten gaan.” 31 Hierop zei hĳ: „Verlaat ons alstublieft
niet, want omdat gĳ zo goed weet
waar wĳ ons in de wildernis kunnen legeren, moet gĳ ons tot ogen
dienen. 32 En het moet geschieden dat ingeval gĳ met ons meegaat,t ja, het moet geschieden dat
met het goede waarmee Jehovah
ons goed zal doen, wĳ, op onze
beurt, goed zullen doen jegens u.”
33 Zo trokken zĳ weg van de
berg van Jehovah,u drie dagreizen ver, en de ark van Jehovah’s
verbondv trok drie dagreizen ver
voor hen uit om een rustplaats
voor hen uit te zoeken.w 34 En
Jehovah’s wolkx was overdag bo-
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ven hen bĳ hun wegtrekken uit
de legerplaats.
35 Nu geschiedde het dat telkens wanneer de Ark optrok, Mo_
zes zei: „Sta toch op, o Jehovah,
en laten uw vĳanden verstrooid
worden; a en laten zĳ die u intens
haten, voor uw aangezicht wegvluchten.”b 36 En als ze bleef
rusten, zei hĳ: „Keer toch weder,
o Jehovah, tot de myriaden der
¨
duizenden van Isra
el.”c
_
Nu werd het volk als mensen die ten aanhoren van
11
Jehovah over iets kwaads te klagen hebben.d Toen het Jehovah ter
ore kwam, ontstak hĳ in toorn,
waarop er een vuur van Jehovah
tegen hen ontbrandde en in het uiterste gedeelte van de legerplaats
enigen verteerde.e 2 Toen het
volk luid tot Mozes
ging roepen,
_
zond hĳ smeekbeden tot Jehovah
op,f en het vuur doofde uit. 3 En
men gaf die plaats voorts de naam
¨
g omdat er een vuur van
Tabeera,
_
Jehovah tegen hen was ontbrand.
4 En de gemengde schare h die
zich in hun midden bevond, gaf
uiting aan een zelfzuchtig verlan¨
el
gen,i en ook de zonen van Isra
_
gingen weer wenen en zeiden:
„Wie zal ons vlees te eten geven? j
5 Wĳ herinneren ons nog goed
de vis die wĳ in Egypte
altĳd voor
_
niets aten,k de komkommers en
de watermeloenen en de prei en
de uien en het knoflook! 6 Maar
nu is onze ziel uitgedroogd. Onze
ogen zien niets anders dan het
manna.”l
7 Terloops zĳ opgemerkt dat
het mannam op korianderzaadn
leek, en het zag eruit als bdelliumhars.o 8 Het volk verspreidde
zich en raapte het bĳeenp en maalde het in handmolens of stampte
het fĳn in een vĳzel, en zĳ kookten het in kookpottenq of maakten er ronde koeken van, en de
smaak ervan bleek te zĳn als de
smaak van een zoete oliekoek.r
9 En wanneer ’s nachts de dauw
p Ex 16:16; q Ex 16:23; r Ex 16:31.
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op het kamp neerdaalde, daalde
ook het manna erop neer.a
10 Mozes
nu hoorde het volk in
_
hun families wenen, iedere man
bĳ de ingang van zĳn tent. Toen
ontbrandde Jehovah’s toorn hevig,b en in de ogen van Mozes
was
_
het slecht.c 11 Voorts zei Mo_
zes tot Jehovah: „Waarom hebt
gĳ uw knecht kwaad berokkend,
en waarom heb ik geen gunst
in uw ogen gevonden, dat gĳ de
vracht van heel dit volk op mĳ
´
legt? d 12 Ben ık van heel dit
´
volk zwanger geworden? Heb ık
hen gebaard, zodat gĳ tot mĳ
dient te zeggen: ’Draag hen aan
uw boezem,e net zoals de verzorger de zuigeling draagt’,f naar de
bodem die gĳ hun voorvaders onder ede beloofd hebt? g 13 Waar
haal ik vlees vandaan om aan
heel dat volk te geven? Want zĳ
blĳven tegen mĳ wenen en zeggen: ’Geef ons toch vlees, en laat
ons eten!’ 14 Ik, althans ik alleen, kan heel dat volk niet dragen, want zĳ zĳn mĳ te zwaar.h
15 Indien gĳ dus zo met mĳ doet,
dood mĳ dan alstublieft geheel
en al,i indien ik gunst gevonden
heb in uw ogen, en laat mĳ mĳn
rampspoed niet aanzien.”
16 Hierop zei Jehovah tot Mo_
zes: „Vergader mĳ zeventig mannen uit de oudere mannen van Is_
¨
rael,j van wie gĳ inderdaad weet
dat zĳ oudere mannen en beambten van het volk zĳn,k en gĳ moet
hen naar de tent der samenkomst
brengen, en zĳ moeten zich daar
met u opstellen. 17 En ik zal
moeten afdalenl en daar met u
moeten spreken; m en ik zal wat
van de geestn die op u is, moeten
wegnemen en die op hen moeten
leggen, en zĳ zullen u bĳ het dragen van de vracht van het volk
moeten
helpen, opdat gĳ die niet
´ ´
alleen hoeft te dragen.o 18 En
tot het volk dient gĳ te zeggen:
’Heiligt U voor morgen,p daar GIJ
stellig vlees zult eten, omdat GIJ
ten aanhoren van Jehovah hebt
geweendq en hebt gezegd: „Wie
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zal ons vlees te eten geven, want
in Egypte
hadden wĳ het goed?”a
_
En Jehovah zal U stellig vlees geven, en GIJ zult inderdaad eten.b
´ ´
19 GIJ zult niet een dag eten,
noch twee dagen, noch vĳf dagen,
noch tien dagen, noch twintig dagen, 20 maar tot het aantal dagen van een maand toe, totdat het
UW neusgaten uitkomt en het U tot
een gruwel is geworden,c eenvoudig omdat GIJ Jehovah hebt verworpen, die in UW midden is, en GIJ
voor zĳn aangezicht zĳt gaan wenen en hebt gezegd: „Waarom zĳn
wĳ eigenlĳk uit Egypte
getrok_
ken?” ’ ”d
21 Toen zei Mozes:
„Het volk
_
in welks midden ik ben, is zeshonderdduizend mane te voet, en
toch hebt gĳ, ja gĳ, gezegd: ’Vlees
zal ik hun geven, en zĳ zullen
stellig zoveel dagen eten als een
maand lang is’! 22 Zullen er zoveel schapen en runderen voor
hen worden geslacht dat het voor
hen toereikend is? f Of zullen alle
vissen van de zee voor hen gevangen worden, dat het voor hen
toereikend is?”
23 Hierop zei Jehovah tot Mo_
zes: „Is de hand van Jehovah soms
verkort? g Nu zult gĳ zien of hetgeen ik zeg, u al dan niet overkomt.”h
24 Daarna ging Mozes
naar
_
buiten en sprak de woorden van
Jehovah tot het volk. Vervolgens
vergaderde hĳ zeventig mannen
uit de oudere mannen van het
volk en liet hen rondom de tent
staan.i 25 Toen daalde Jehovah
neer in een wolkj en sprak tot
hemk en nam wat van de geestl
die op hem was weg en legde die
op elk van de zeventig oudere
mannen. Nu geschiedde het dat
zodra de geest op hen kwam te
rusten, zĳ als profeten gingen optreden; maar zĳ deden het niet
weer.m
26 Nu waren er twee van de
mannen in de legerplaats achtergebleven. De naam van de een was
Eldad,
en de naam van de ander
_

199

¨
Kwartels. Mirjam en Aaron tegen Mozes

was Medad.
En de geest kwam op
_
hen te rusten, daar zĳ tot de opgeschrevenen behoorden, maar
zĳ waren niet uitgegaan naar de
tent. Zĳ gingen derhalve als profeten optreden in de legerplaats.
27 Toen snelde een jonge man
heen en bracht Mozes
bericht en
_
zei: „Eldad
en Medad
treden als
_
_
profeten op in de legerplaats!”
28 Waarop Jozua,
de zoon van
_
van
Nun, de dienaar a van Mozes
_
zĳn jongelingsjaren af, antwoordde en zei: „Mĳn heer Mozes,
belet
_
het hun!”b 29 Maar Mozes
zei
_
tot hem: „Zĳt gĳ soms jaloers om
mĳ? Neen, ik wenste wel dat allen
van Jehovah’s volk profeten waren, want Jehovah zou zĳn geest
op hen leggen!”c 30 Later trok
Mozes
zich in de legerplaats te_
rug, hĳ en de oudere mannen van
¨
Isra
el.
_
31 Toen stak er een windd op,
door Jehovah gezonden, en voerde kwartels aan van de zee e en
liet ze boven de legerplaats vallen,
ongeveer een dagreis ver naar de
ene kant en ongeveer een dagreis
ver naar de andere kant, rondom
de legerplaats, en ongeveer twee
el boven de oppervlakte van de
aarde. 32 Vervolgens stond het
volk op en bleef heel die dag en
heel de nacht en de gehele volgende dag de kwartels verzamelen. Die het minst bĳeenbracht,
verzamelde tien homer,f en zĳ bleven ze ten behoeve van zichzelf
wĳd uitspreiden, rondom de legerplaats. 33 Het vlees was nog
tussen hun tanden,g voordat het
gekauwd kon worden, toen Jehovah’s toorn tegen het volk ontbrandde,h waarop Jehovah een
zeer grote slachting onder het
volk aanrichtte.i
34 Die plaats kreeg toen de
¨
naam K _ibroth-Hatta_ ava,j omdat
men daar het volk begroef dat van
een sterke, zelfzuchtige begeerte
k
blĳk had gegeven.
35 Van K _i¨
broth-Hatta_ ava vertrok het volk
naar Hazeroth,
en zĳ bleven te
_
l
Hazeroth.
_
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¨
nu ginM _irjam en Aaron
_
´
gen tegen Mozes
spreken
_
wegens de Kuschitische vrouw
die hĳ had genomen, want hĳ
had een Kuschitische vrouw genomen.a 2 En zĳ bleven zeggen:
„Heeft Jehovah soms alleen door
Mozes
gesproken? Heeft hĳ ook
_
niet door ons gesproken?”b En Jehovah luisterde.c 3 En de man
Mozes
was verreweg de zacht_
moedigste d van alle mensen die
op de oppervlakte van de aardbodem waren.
4 Toen zei Jehovah plotseling
¨
tot Mozes
en Aaron
_
_ ¨ en M _irjam:
„Gaat met UW drieen uit naar de
tent der samenkomst.” Zĳ gingen
¨
dus met hun drieen naar buiten.
5 Daarna daalde Jehovah in de
wolkkolom neer e en ging bĳ de
ingang van de tent staan en riep
¨
Aaron
en M _irjam. Hierop tra_
den beiden naar voren. 6 Vervolgens zei hĳ: „Hoort alstublieft
mĳn woorden. Indien iemand onder U een profeet voor Jehovah
werd, zou ik mĳ in een visioenf
aan hem bekendmaken. In een
droomg zou ik tot hem spreken.
7 Niet zo met mĳn knecht Mo_
zes! h Aan hem is mĳn gehele huis
toevertrouwd.i 8 Van mond tot
mond spreek ik tot hem,j hem aldus [dingen] tonend, en niet door
raadsels; k en de gedaante van Jehovah aanschouwt hĳ.l Waarom
´
hebt GIJ dan niet gevreesd te´
gen mĳn knecht, tegen Mozes
te
_
spreken?”m
9 En Jehovah’s toorn ontbrandde tegen hen, en hĳ ging heen.
10 En de wolk week van boven
de tent, en zie! M _irjam was met
melaatsheid geslagen, wit als
¨
sneeuw.n Toen draaide A aron
_
zich om naar M _irjam, en zie! zĳ
was met melaatsheid geslagen.o
¨
11 Onmiddellĳk zei Aaron
tot Mo_
_
zes: „Neem mĳ niet kwalĳk, mĳn
heer! Reken ons alstublieft de
zonde waarin wĳ dwaas gehandeld hebben en die wĳ bedreven
hebben, niet aan! p 12 Laat haar

12
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alstublieft niet als een dode blĳven,a wiens vlees al half verteerd
is als hĳ uit de schoot van zĳn
moeder komt!” 13 En Mozes
_
ging luid tot Jehovah roepen en
zei: „O God, alstublieft! Genees
haar alstublieft!”b
14 Toen zei Jehovah tot Mozes:
_
„Als haar vader haar midden in
c
haar gezicht zou spuwen, zou zĳ
dan niet zeven dagen te schande
zĳn? Laat haar zeven dagen buiten de legerplaats d in quarantaine worden geplaatst,e en laat haar
daarna weer worden opgenomen.”f
15 Bĳgevolg werd M _irjam zeven
dagen buiten de legerplaats in
quarantaine geplaatst,g en het
volk brak niet op voordat M _irjam
weer was opgenomen. 16 En
daarna brak het volk op van Ha_
zerothh en legerde zich in de wili
dernis van Paran.
_
Jehovah sprak nu tot Mozes
_
en zei: 2 „Zend
¨ u mannen
uit om het land Kana
_ an te verspie¨
den, dat ik aan de
el
_
´ ´ zonen van Isra
j GIJ zult een man uitzenden
geef.
voor elke stam van zĳn vaderen,
ieder een overste k onder hen.”
3 Mozes
zond hen dus op bevel
_
van Jehovah heen uit de wilderl Al die mannen wanis van Paran.
_
ren¨ hoofden van de zonen van Is_
rael. 4 En dit zĳn hun namen:
Van de stam Ruben
Sammua,
de
_
_
zoon van Zakkur;
5 van de stam
_
S _imeon Safat,
de zoon van Hori;
_
_
m de
6 van de stam Juda
Kaleb,
_
_
zoon van Jefunne;
7 van de stam
_
Issaschar
J _igal, de zoon
van Jozef;
_
_
¨
8 van de stam Efra
ım Hosea,
_
_ n de
zoon van Nun; 9 van de stam
Benjamin
Palti,
de zoon van Rafu;
_
_
_
Gaddi10 van de stam Zebulon
_
_
el, de zoon van Sodi;
11 van de
_
o voor de stam Mastam Jozef,
_
p Gaddi, de zoon van Susi;
nasse,
_
_
¨ _
12 van de stam Dan Ammi
el, de
_
zoon van Gemalli;
13 van de
_
stam Aser
Sethur,
de zoon van
_
¨_
M _ichael; 14 van de stam Naftali
_
Nahbi,
de zoon van
15 van
_
_
¨ Wofsi;
de stam Gad Gu_ el, de zoon van Ma_
chi. 16 Dit zĳn de namen van de
mannen die Mozes
uitzond om het
_
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land te verspieden. En Mozes
bleef
_
Hosea,
_ de zoon van Nun, Jehosua
_
a
noemen.
17 Toen Mozes
hen
_
¨ nu uitzond
om het land Kana
an te verspie_
den, zei hĳ tot hen: „Trekt [van]
b
in, en GIJ moet
hier op, de Negeb
_
optrekken naar het bergland. c
18 En GIJ moet zien hoe het land
is d en het volk dat daarin woont,
of het sterk is of zwak, gering
of talrĳk; 19 en hoe het land is
waarin het woont, of het goed is
of slecht, en hoe de steden zĳn
waarin het woont, of het in kampementen woont of in vestingen;
20 en hoe het land is, of het vet
is of schraal,e of er bomen in zĳn
of niet. En GIJ moet U moedig tonenf en wat van de vrucht van het
land meebrengen.” De dagen nu
waren de dagen van de eerste rĳpe
vruchten van de druiven.g
21 Zĳ trokken dan op en verspiedden het land vanaf de wilderi tot de toenis van Zinh tot Rehob,
_
j
gang van Hamath.
22 Toen zĳ
_
optrokken, de Negeb
in,k kwamen
_
l Nu wazĳ vervolgens tot Hebron.
_
ren daar Ah _iman, Sesai
en Tal_
_
m
geboren wamai, die aan Enak
_
n
ren. Terloops zĳ opgemerkt dat
o zeven jaar eerder was geHebron
_
p
bouwd dan het Egyptische Zoan.
_
23 Toen zĳ tot aan het stroomdal
q
Eskol
waren gekomen, sneden´ zĳ
_
´
voorts vandaar een rank met een
tros druiven af.r Vervolgens droegen zĳ hem aan een draagstok op
twee van de mannen, en ook nog
wat van de granaatappels s en wat
van de vĳgen. 24 Men noemde
t
die plaats het stroomdal Eskol,
_
wegens de druiventros
die de zo¨
nen van Isra
el vandaar hadden af_
gesneden.
25 Ten slotte keerden zĳ na
verloop van veertig dagenu terug
van het verspieden van het land.
26 Zĳ gingen dus op¨ weg en kwamen bĳ Mozes
en Aaron
en de ge_
_
hele
_
¨ vergadering der zonen van Israel in de wildernis van Paran,
te
_
v Voorts brachten zĳ hun
Kades.
_
en de gehele vergadering verslag
uit en lieten hun de vrucht van
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Slecht bericht. Volk in opstand

het land zien. 27 En zĳ berichtten hem verder en zeiden: „Wĳ
zĳn het land binnengegaan waarheen gĳ ons hebt uitgezonden,
en het vloeit werkelĳk van melk
en honing,a en dit is zĳn vrucht.b
28 Niettemin zĳn de feiten dat
het volk dat in het land woont,
sterk is en de versterkte steden
zeer groot zĳn; c en ook hebben
wĳ daar degenen gezien die aan
Enak
geboren zĳn.d 29 De Ama_
lekietene wonen in het land van de
f
en de Hethieten en de JeNegeb,
_
busieteng en de Amorietenh wonen
¨
in het bergland, en de Kanaanieteni wonen langs de zee en langs
de oever van de Jorda_ an.”
_
j het volk
30 Toen trachtte Kaleb
_
tot bedaren te brengen tegenover
Mozes,
en hĳ zei vervolgens: „La_
ten wĳ direct optrekken, en wĳ
zullen het stellig in bezit nemen,
want wĳ kunnen het zeker overmeesteren.”k 31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: „Wĳ zĳn niet in staat
tegen dat volk op te trekken, want
het is sterker dan wĳ.”l 32 En
zĳ bleven tegenover de zonen van
¨
Isra
el een slecht bericht uitbren_
genm over het land dat zĳ hadden verspied, door te zeggen: „Het
land dat wĳ zĳn doorgetrokken
om het te verspieden, is een land
dat zĳn bewoners verslindt; en al
het volk dat wĳ in het midden
ervan hebben gezien, bestaat uit
mannen van buitengewone afmetingen.n 33 En wĳ hebben daar
de Nefilim
gezien, de zonen van
_
o die van de Nefilim afkomEnak,
_
_
stig zĳn, zodat wĳ in onze eigen
ogen als sprinkhanen werden, en
dat werden wĳ ook in hun ogen.”p
Toen verhief de gehele vergadering haar stem, en die
14
hele nacht door liet het volk onophoudelĳk zĳn stem weerklinken en bleef het wenen.q 2 En
¨
alle zonen van Isra
_ ¨ el gingen tegen Mozes
en Aaron
murmure_
_
ren,r en de gehele vergadering
ging tegen hen zeggen: „Waren
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NUMERI 13:27–14:12
wĳ maar in het land Egypte
ge_
storven, of waren wĳ maar gestorven in deze wildernis! 3 En
waarom brengt Jehovah ons naar
dit land om te vallen door het
zwaard? a Onze vrouwen en onze
kleinen zullen tot plundering worden.b Is het niet beter dat wĳ tec
rugkeren naar Egypte?”
4 Zĳ
_
gingen zelfs zo ver dat zĳ tot elkaar zeiden: „Laten wĳ een hoofd
aanstellen en naar Egypte
terug_
keren!”d
¨
5 Toen vielen Mozes
en Aaron
_
_
op hun aangezichte voor de gehele gemeente van de¨ vergadering
der zonen van Isra
el. 6 En Jo_
_
zua, de zoon van Nun,f en Ka_
g
leb, de zoon van Jefunne,
die tot
_
degenen behoorden die het land
hadden verspied, scheurden hun
kleren,h 7 waarop zĳ het volgende tot de gehele vergadering
¨
der zonen van Isra
el zeiden: „Het
_
land dat wĳ zĳn doorgetrokken
om het te verspieden, is een zeer,
zeer goed land.i 8 Indien Jehovah behagen in ons heeft gevonden,j dan zal hĳ ons stellig in
dit land brengen en het ons geven, een land dat vloeit van melk
en honing.k 9 Weest alleen niet
weerspannig tegen Jehovah; l en
GIJ, vreest het volk van het land
niet,m want zĳ zĳn brood voor
ons. Hun beschutting is van over
hen geweken,n en Jehovah is met
ons.o Vreest hen niet.”p
10 De gehele vergadering sprak
er echter over hen met stenen te
werpen.q En Jehovah’s heerlĳkheid verscheen boven de tent der
samenkomst aan alle zonen van
¨
Isra
el.r
_
11 Ten slotte zei Jehovah tot
Mozes:
„Hoe lang s zal dit volk
_
mĳ met minachting bejegenen,t
en hoe lang zullen zĳ geen geloof in mĳ stellen, ondanks alle
tekenen die ik in hun midden heb
verricht? u 12 Laat mĳ hen met
pestilentie slaan en hen verdrĳven, en laat mĳ u tot een natie
maken, groter en machtiger dan
zĳ.”v

NUMERI 14:13-34
13 Maar Mozes
zei tot Jeho_
vah: „Dan zullen de Egyptenaren stellig horen dat gĳ door uw
kracht dit volk uit hun midden
hebt opgevoerd.a 14 En zĳ zullen het stellig aan de bewoners
van dit land vertellen. Zĳ hebben gehoord dat gĳ, Jehovah, te
midden van dit volk zĳt,b dat gĳ
van aangezicht tot aangezicht
zĳt verschenen.c Gĳ zĳt Jehovah,
en uw wolk staat boven hen, en
gĳ gaat voor hen uit, overdag in
de wolkkolom en ’s nachts in de
vuurzuil.d 15 Zoudt gĳ nu dit
´ ´
volk als een man ter dood bren¨
gen,e dan zouden de natien die van
uw faam hebben gehoord, stellig het volgende zeggen: 16 ’Omdat Jehovah niet in staat was dit
volk in het land te brengen dat hĳ
hun onder ede beloofd had, heeft
hĳ hen toen maar in de wildernis
afgeslacht.’f 17 Nu dan, laat alstublieft uw kracht groot worden,g
o Jehovah, juist zoals gĳ gesproken hebt, toen gĳ hebt gezegd:
18 ’Jehovah, langzaam tot toornh
en overvloedig in liefderĳke goedheid,i die dwaling en overtreding
vergeeft,j maar hĳ zal geenszins
vrĳstelling van straf geven,k daar
hĳ straf voor de dwaling van vaders brengt over zonen, over het
derde geslacht en over het vierde geslacht.’l 19 Vergeef alstublieft de dwaling van dit volk
naar de grootheid van uw liefderĳke goedheid, en juist zoals gĳ
dit volk vergiffenis geschonken
hebt van Egypte
af tot nu toe.”m
_
20 Toen zei Jehovah: „Waarlĳk, ik vergeef naar uw woord.n
21 En daarentegen zal, zo waar ik
leef, de gehele aarde met de heerlĳkheid van Jehovah vervuld worden.o 22 Maar al de mannen die
mĳn heerlĳkheidp en mĳn tekenenq die ik in Egypte
en in de wil_
dernis heb verricht, hebben gezien
en mĳ toch nu reeds tienmaal op
de proef zĳn blĳven stellen,r en
niet naar mĳn stem hebben geluisterd,s 23 zullen nimmer het
land zien dat ik hun vaderen onder
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ede beloofd heb, ja, allen die mĳ
met minachting bejegenen, zullen het niet zien.a 24 Wat mĳn
b betreft, omdat geknecht Kaleb
_
bleken is dat hĳ een andere geest
bezit en hĳ mĳ volkomen is blĳven navolgen,c zal ik hem stellig
in het land brengen waar hĳ heen
geweest is, en zĳn nageslacht zal
het in bezit nemen.d 25 Wendt
U morgen om, terwĳl de Amalekie¨
ten en de Kanaanietene in de laagvlakte wonen, en breekt op om de
wildernis in te trekken langs de
weg van de Rode Zee.”f
26 En Jehovah
sprak verder tot
¨
Mozes
en Aaron,
en zei: 27 „Hoe
_
_
lang zal deze boze vergadering
dit gemurmureer dat zĳ tegen
mĳ aanheffen, nog volhouden? g
Ik heb de murmureringen van de
¨
zonen van Isra
el, waarmee zĳ te_
gen mĳ murmureren,h gehoord.
28 Zeg tot hen: ’„Zo waar ik leef,”
is de uitspraak van Jehovah, „indien ik U niet juist zo zal doen
als GIJ ten aanhoren van mĳ hebt
gesproken! i 29 In deze wildernis zullen UW lĳken vallen,j ja,
al UW ingeschrevenen van UW gehele aantal van twintig jaar oud
en daarboven, GIJ die tegen mĳ
hebt gemurmureerd.k 30 Wat U
aangaat, GIJ zult het land niet
binnengaan waaromtrent ik mĳn
hand [in een eed] heb opgehevenl
om er bĳ U te verblĳven, behalve
Kaleb,
de zoon van Jefunne,
en Jo_
_
_
zua, de zoon van Nun.m
31 En UW kleinen, die volgens
UW zeggen tot plundering zouden
wordenn — ook die zal ik er stellig in brengen, en zĳ zullen inderdaad het land leren kennen dat
GIJ verworpen hebt.o
32 Maar
´
UW lĳken zullen in deze wildernis
vallen.p 33 En UW zonen zullen
veertig jaar lang herders worden in de wildernis,q en zĳ zullen
de verantwoordelĳkheid voor UW
hoererĳen moeten dragen,r totdat UW lĳken in de wildernis hun
einde vinden.s 34 Volgens het
aantal dagen dat GIJ het land hebt
verspied, veertig dagen,t een dag
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40-jarige omzwerving. Door Amalek verslagen

voor een jaar, een dag voor een
jaar,a zult GIJ veertig jaar de verantwoordelĳkheid voor UW dwalingen dragen,b daar GIJ moet weten wat het betekent als ik mĳ
afkeer.c
35 Ik, Jehovah, heb gesproken,
indien ik dit niet zal doen met
heel deze boze vergadering,d zĳ
die zich tegen mĳ vergaderd hebben: In deze wildernis zullen zĳ
hun einde vinden, en daar zullen
zĳ sterven.e 36 En de mannen
die Mozes
heeft uitgezonden om
_
het land te verspieden en die vervolgens bĳ hun terugkeer heel
de vergadering tegen hem deden
murmureren door een slecht bericht ten nadele van het land uit
te brengen,f 37 ja, de mannen
die het slechte bericht over het
land hebben uitgebracht, zullen
door de gesel voor het aangezicht
van Jehovah sterven.g 38 Maar
Jozua,
de zoon van Nun, en Ka_
_
leb, de zoon van Jefunne,
zullen
_
stellig blĳven leven van die mannen die het land zĳn gaan verspieden.” ’ ”h
39 Toen nu Mozes
deze woorden
_
¨
tot alle zonen van Isra
el sprak,
_
ging het volk zware rouw bedrĳven.i 40 Bovendien stonden zĳ
vroeg in de morgen op en trachtten de top van de berg te beklimmen, terwĳl zĳ zeiden: „Hier zĳn
wĳ, en wĳ moeten optrekken naar
de plaats waarvan Jehovah melding heeft gemaakt. Want wĳ hebben gezondigd.”j 41 Maar Mozes
_
zei: „Waarom overschrĳdt GIJ het
k
bevel van Jehovah? Doch dat zal
niet lukken. 42 Trekt niet op,
want Jehovah is niet in UW midden, opdat GIJ niet de nederlaag
lĳdt voor UW vĳanden.l 43 Want
¨
de Amalekieten´ ´ en de Kanaanieten zĳn daar voor U; m en GIJ zult
stellig vallen door het zwaard,
want omdat GIJ U van het volgen van Jehovah hebt afgekeerd,
zal Jehovah voortaan niet met U
zĳn.”n
44 Zĳ waren echter zo vermetel om de top van de berg te be-
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NUMERI 14:35–15:11

klimmen,a maar de ark van Jehovah’s verbond en Mozes
weken
_
niet uit het midden van de leb
45 Toen kwamen
de
gerplaats.
¨
Amalekietenc en de Kanaanieten
die op die berg woonden, naar
beneden en versloegen hen vervolgens en joegen hen uiteen tot
d
Horma
toe.
_
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 ¨ „Spreek
15
_
tot de zonen van Isra
el, en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’Wanneer
ten slotte in het land van UW
woonplaatsen komt, dat ik U geef,e
3 en GIJ Jehovah een vuuroffer
moet opdragen,f een brandoffer g
of een slachtoffer, om een speciale gelofte te vervullen, of vrĳwillig,h of tĳdens UW periodieke
feesten,i ten einde Jehovah een
rustig stemmende geur te bereiden,j uit het rundvee of uit het
kleinvee, 4 dan moet degene
die zĳn offergave aanbiedt, Jehovah een graanoffer van een tiende efa meelbloem aanbieden,k bevochtigd met een vierde hin olie.
5 En gĳ dient een vierde hin wĳn
als drankoffer op te dragen,l te zamen met het brandoffer of voor
het slachtoffer van elk mannetjeslam. 6 Of voor een ram dient
gĳ een graanoffer van twee tiende meelbloem op te dragen, bevochtigd met een derde hin olie.
7 En gĳ dient een derde hin wĳn
als drankoffer aan te bieden, tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah.
8 Maar ingeval gĳ een mannetje uit het rundvee als brandofferm of als slachtoffer opdraagt
om een speciale gelofte te vervullenn of als gemeenschapsoffers
voor Jehovah,o 9 dan moet men
te zamen met het mannetje uit
het rundvee een graanoffer p van
drie tiende meelbloem aanbieden,
bevochtigd met een halve hin olie.
10 En gĳ dient een halve hin
wĳn als drankoffer aan te bieden,q
als een vuuroffer tot een rustig
stemmende geur voor Jehovah.
11 Zo dient gedaan te worden
voor elke stier of voor elke ram
GIJ

NUMERI 15:12-30

Zonden bĳ vergissing. Moedwillige zonden

´ ´
of voor een exemplaar onder de
mannetjeslammeren of onder de
geiten. 12 Ongeacht het aantal dat GIJ mocht opdragen, GIJ
dient voor elk [daarvan] zo te
doen, overeenkomstig hun aantal. 13 Iedere ingeborene dient
ze op deze wĳze op te dragen, wanneer hĳ een vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor Jehovah
aanbiedt.a
14 En ingeval er een inwonende vreemdeling bĳ U vertoeft of
iemand die in UW geslachten reeds
lang in UW midden is, en hĳ een
vuuroffer tot een rustig stemmende geur voor Jehovah moet opdragen, dan dient hĳ net zo te doen
als GIJ dient te doen.b 15 GIJ die
tot de gemeente behoort en de inwonende vreemdeling die [bĳ U]
´ ´
vertoeft, zullen een inzetting hebben.c Het zal een inzetting zĳn tot
onbepaalde tĳd voor UW geslachten. GIJ en de inwonende vreemdeling dienen voor Jehovah werke´
lĳk gelĳk te zĳn.d 16 Een wet en
´ ´
een rechterlĳke beslissing dient
te gelden voor U en voor de inwonende vreemdeling die bĳ U vertoeft.’ ”e
17 En Jehovah sprak verder tot
Mozes
en zei: 18 „Spreek tot de
_
¨
zonen van Isra
el, en gĳ moet tot
_
hen zeggen: ’Wanneer GIJ in het
land komt waarheen ik U breng,f
19 dan moet het geschieden dat
GIJ, wanneer GIJ iets van het brood
van het land eet,g een bĳdrage
aan Jehovah dient te schenken.
20 GIJ dient een bĳdrage te schenken van de eerstelingenh van UW
grofgemalen meel, als ringvormige koeken. Zoals de bĳdrage van
een dorsvloer, zo dient GIJ het
bĳ te dragen. 21 Van de eerstelingen van UW grofgemalen meel
dient GIJ iets als een bĳdrage aan
Jehovah te schenken, in al UW geslachten.
22 Ingeval GIJ nu een fout begaat en al deze geboden die Jehovah tot Mozes
gesproken heeft,
_
niet doet,i 23 alles wat Jehovah
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bemiddeling van Mozes
ge_
boden heeft van de dag af dat
Jehovah geboden heeft en daarna, voor UW geslachten, 24 dan
moet het geschieden dat indien
het ver van de ogen van de vergadering bĳ vergissing is gebeurd,
´ ´
de gehele vergadering alsdan een
jonge stier als brandoffer moet opdragen tot een rustig stemmende
geur voor Jehovah, en het daarbĳ behorend graanoffer en drankoffer overeenkomstig de voorgeschreven gang van zaken,a en
´ ´
een geitenbokje als zondeoffer.b
25 En de priester moet voor de
gehele vergadering der zonen van
¨
Isra
el verzoening doen,c en het
_
moet hun vergeven worden; want
het was een vergissing,d en zĳ, van
hun kant, hebben voor hun vergissing als hun offergave een vuuroffer aan Jehovah en hun zondeoffer
voor het aangezicht van Jehovah
gebracht. 26 En het moet de gehele vergadering der zonen van Is_
¨
rael vergeven worden,e alsmede de
inwonende vreemdeling die in hun
midden vertoeft, want het was bĳ
vergissing van de zĳde van het gehele volk.
27 En indien enige ziel bĳ vergissing zondigt,f dan moet hĳ een
geit van nog geen jaar als zondeoffer aanbieden.g 28 En de priester moet verzoening doen voor de
ziel die door een zonde onopzettelĳk een fout heeft begaan voor het
aangezicht van Jehovah, ten einde er verzoening voor te doen, en
het moet hem vergeven worden.h
29 Wat de ingeborene onder de zo¨
nen van Isra
el betreft en de in_
wonende vreemdeling die in hun
´ ´
midden vertoeft, er dient een wet
voor U te gelden ten opzichte van
het onopzettelĳk doen van iets.i
30 Maar de ziel die iets moedwillig doet,j of hĳ nu een ingeborene of een inwonende vreemdeling is, door schimpend over
Jehovah te spreken,k die ziel moet
in dat geval uit het midden van
zĳn volk worden afgesneden. l
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Opstand van Korach, Dathan, Abiram en 250

31 Omdat hĳ Jehovah’s woord
heeft verachta en zĳn gebod heeft
overtreden,b dient die ziel zonder
mankeren afgesneden te worden.c
Zĳn eigen dwaling is op hem.’ ”d
¨
32 Terwĳl de zonen van Isra
el
_
nog steeds in de wildernis waren,
vonden zĳ eens een man die op de
sabbatdag stukken hout aan het
sprokkelen was.e 33 Degenen
die hem gevonden hadden terwĳl hĳ stukken hout sprokkelde,
brachten
hem toen naar Mozes
en
_
¨
Aaron
en de gehele vergadering.
_
34 Zĳ dan stelden hem in verzekerde bewaring,f omdat er nog
niet uitdrukkelĳk verklaard was
wat er met hem gedaan moest
worden.
35 Te zĳner tĳd zei Jehovah
tot Mozes:
„De man dient zonder
_
mankeren ter dood gebracht te
worden,g waarbĳ de gehele vergadering hem buiten de legerplaats
met stenen dient te werpen.”h
36 Bĳgevolg voerde de gehele
vergadering hem buiten de legerplaats en wierp hem met stenen,
zodat hĳ stierf, juist zoals Jehovah Mozes
geboden had.
_
37 Verder zei Jehovah het volgende tot Mozes:
38 „Spreek tot
_
¨
de zonen van Isra
el, en gĳ moet
_
tot hen zeggen dat zĳ zich van
franje voorziene randen aan de zomen van hun kleren moeten maken, in al hun geslachten, en boven de van franje voorziene rand
van de zoomi moeten zĳ een blauw
snoer aanbrengen: 39 ’En het
moet U tot een van franje voorziene rand dienen, en GIJ moet
die zien en U alle geboden van Jehovah herinnerenj en ze doen, en
GIJ moet niet UW hart en UW ogen
gaan volgen,k die GIJ volgt in immorele gemeenschap.l 40 De bedoeling is dat GIJ al mĳn geboden
indachtig moogt zĳn en [ze] stellig moogt volbrengen en U inderdaad heilig betoont voor UW God.m
41 Ik ben Jehovah, UW God, die U
uit het land Egypte
heb geleid om
_
mĳ als UW God te doen kennen.n Ik
ben Jehovah, UW God.’ ”o
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a
Toen stond Korach
op, de
_
zoon van J _izhar,b de zoon
c
van Kehath,
de zoon van Levi,
_
_ d
e en Ab
te zamen met Dathan
_
_iram,f de zonen van El _iab,g en On,
de zoon van Peleth,
de
zonen
van
_
h
Ruben.
2 Zĳ dan stonden op
_
voor het aangezicht van Mozes,
_
zĳ en tweehonderd vĳftig mannen
¨
uit de zonen van Isra
el, oversten
_
van de vergadering, opgeroepenen van de samenkomst, mannen
van naam. 3 Zo verzamelden zĳ
¨
zich tegeni Mozes
en Aaron
en zei_
_
den tot hen: „Nu is het genoeg,
want de gehele vergadering, zĳ allen zĳn heilig j en Jehovah is in hun
midden.k Waarom dient GIJ U dan
boven de gemeente van Jehovah te
verheffen?”l
4 Toen Mozes
het te horen
_
kreeg, viel hĳ terstond op zĳn
aangezicht. 5 Daarna sprak hĳ
tot Korach
en tot heel zĳn verga_
dering, en zei: „Morgenochtend
zal Jehovah bekendmaken wie
hem toebehoortm en wie heilig
is n en wie tot hem moet naderen,o
en al wie hĳ mocht uitkiezen,p
zal tot hem naderen. 6 Doet dit:
Neemt U vuurpotten,q Korach
en
_
heel zĳn vergadering,r 7 en doet
daar morgen vuur in en legt er
reukwerk op voor het aangezicht
van Jehovah, en het moet geschieden dat de man die Jehovah zal
uitkiezen,s die is de heilige. Nu is
t
het genoeg, GIJ zonen van Levi!”
_
8 Vervolgens zei Mozes
tot Ko_
_
rach: „Luistert alstublieft, GIJ zonen van Levi.
9 Is het zo’n klei_
nigheid voor ulieden dat de God
¨
van Isra
el ulieden van de ver_
¨
gadering van Isra
el heeft afge_
u
zonderd om U tot zich te doen
naderen, ten einde de dienst met
betrekking tot Jehovah’s ´ taber´
nakel te verrichten en voor de
vergadering te staan, om hen te
dienen,v 10 en dat hĳ u en al
uw broeders, de zonen van Levi,
_
met u zou doen naderen? Moet
gĳlieden dan ook nog het priesterschap trachten te verkrĳgen? w 11 Om die reden zĳt gĳ

16
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en heel uw vergadering die zich
vergadert,
tegen Jehovah.a Wat
¨
Aaron
betreft, wat is hĳ dat gĳ_
lieden tegen hem zoudt murmureren?”b
12 Later liet Mozes
Dathan
en
_
_
Ab _iram,c de zonen van El _iab, roepen, maar zĳ zeiden: „Wĳ zullen
niet opkomen! d 13 Is het zo’n
kleinigheid dat gĳ ons hebt opgevoerd uit een land vloeiende
van melk en honing om ons in
de wildernis ter dood te brengen,e
dat gĳ ook nog dient te trachten tot het uiterste de vorst over
ons te spelen? f 14 Zoals de zaken nu staan, hebt gĳ ons niet in
een land gebracht dat vloeit van
melk en honing,g om ons velden
en wĳngaarden als erfdeel te geven. Wilt gĳ de ogen van die mannen uitsteken? Wĳ zullen niet opkomen!”
15 Toen werd Mozes
zeer toor_
nig en zei tot Jehovah: „Wend uw
aangezicht niet tot hun graanof´ ´
fer.h Niet een ezelhengst heb ik
van hen weggenomen, noch heb
ik een van hen kwaad gedaan.”i
j
16 Toen zei Mozes
tot Korach:
_
_
„Gĳ en heel uw vergadering, verschĳnt morgen voor het aangezicht van Jehovah,k gĳ en zĳ en
¨
Aaron.
17 En neemt ieder UW
_
vuurpot, en gĳlieden moet er
reukwerk op doen en ieder UW
vuurpot voor het aangezicht van
Jehovah aanbieden, tweehonderd vĳftig
vuurpotten, en gĳ
¨
en A aron
ieder UW vuurpot.”
_
18 Zĳ namen dus ieder hun vuurpot en deden er vuur op en legden er reukwerk op en gingen aan
de ingang van de tent der samen¨
komst staan met Mozes
en Aaron.
_
_
19 Toen nu Korach
heel de ver_
gadering l bĳ de ingang van de
tent der samenkomst tegen hen
had bĳeengebracht, verscheen Jehovah’s heerlĳkheid aan de gehele vergadering.m
20 ¨ Nu sprak Jehovah tot Mozes
_
en Aaron,
en zei: 21 „Zondert U
_
uit het midden van deze vergadering af,n opdat ik hen in een ogen-
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blik kan uitroeien.”a 22 Toen
vielen zĳ op hun aangezicht en
zeiden: „O God, gĳ God van de
geesten van elke soort van vlees,b
´ ´
zult gĳ als slechts een man zondigt, op de gehele vergadering verontwaardigd worden?”c
23 Hierop sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 24 „Spreek tot de
_
vergadering en zeg: ’Gaat weg uit
de omtrek van de woningen van
Korach,
Dathan
en Ab _iram!’ ”d
_
_
25 Daarna stond Mozes
op en
_
ging naar Dathan
en Ab _iram, en
_
¨
de oudere mannene van Isra
el
_
gingen met hem. 26 Toen sprak
hĳ tot de vergadering en zei: „Verwĳdert U alstublieft van voor de
tenten van deze goddeloze mannen en raakt niets aan wat hun
toebehoort,f opdat GIJ niet in al
hun zonde wordt weggevaagd.”
27 Onmiddellĳk gingen zĳ aan
alle zĳden weg van voor de woning van Korach,
Dathan
en Ab _i_
_
ram, en Dathan
en Ab _iram kwa_
men naar buiten en gingen aan
de ingang van hun tenten staan,g
met hun vrouwen en hun zonen
en hun kleinen.
28 Toen zei Mozes:
„Hieraan
_
zult GIJ weten dat Jehovah mĳ gezonden heeft om al deze daden te
doen,h dat het niet uit mĳn eigen
hart is: i 29 Indien deze personen zullen sterven overeenkomstig de dood van alle mensen en
zĳ met de straf van alle mensen gestraft zullen worden,j dan
is het niet Jehovah die mĳ gezonden heeft.k 30 Maar indien
het iets geschapens is wat Jehovah zal scheppen,l en de grond
zĳn mond moet openen en hen
moet verzwelgenm met alles wat
hun toebehoort, en zĳ levend in
Sjeo_ ol
_ moeten afdalen,n dan zult
GIJ zeker weten dat deze mannen
Jehovah met minachting bejegend
hebben.”o
31 Nu geschiedde het dat zo¨
dra hĳ geeindigd had al deze woorden te spreken, daar spleet de
grond die onder hen was vaneen.p 32 De aarde opende toen
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haar mond en verzwolg hen en
hun huisgezinnen en alle mensen
die bĳ Korach
behoorden en alle
_
have.a 33 Zo daalden zĳ en allen die bĳ hen behoorden, levend
in Sjeo_ ol
_ af, waarna de aarde hen
overdekte,b zodat zĳ vergingen
uit het midden van de gemeen¨
te.c 34 En alle Israelieten die
om hen heen stonden, vluchtten
op het geschreeuw van hen, want
zĳ zeiden toen: „Wĳ zĳn bevreesd
dat de aarde ons misschien verzwelgt!”d 35 En een vuur ging
uit van Jehovahe en verteerde vervolgens de tweehonderd vĳftig
mannen die het reukwerk offerden.f
36 Nu sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 37 ¨ „Zeg tot Eleazar,
_
de zoon van Aaron,
de priester,
_
dat hĳ de vuurpotteng van tussen
de brand dient op te nemen, ’En
strooi het vuur daarginds; want
ze zĳn heilig, 38 ja, de vuurpotten van deze mannen die tegen
hun eigen ziel gezondigd hebben.h
En men moet er dunne metalen
platen van maken tot een bekleding voor het altaar,i want zĳ hebben ze voor het aangezicht van
Jehovah aangeboden, zodat ze heilig zĳn geworden;¨ en ze behoren
de zonen van Isra
el tot een teken
_
te dienen.’ ”j 39 Bĳgevolg nam
Eleazar,
de priester, de koperen
_
vuurpottenk die degenen die verbrand waren, hadden aangeboden, en vervolgens plette men ze
tot een bekleding voor het altaar,
40 tot een gedachtenis voor de zo¨
nen van Isra
el, opdat geen vreem_
de l man, die niet
tot het nage¨
slacht van Aaron
behoort, zou
_
naderen om reukwerk te branden voor het aangezicht van Jehovah,m en het niemand mocht
vergaan als Korach
en zĳn verga_
dering,n juist zoals Jehovah door
bemiddeling van Mozes
tot hem
_
gesproken had.
41 En direct de daaropvolgende dag ging de gehele vergadering
¨
der zonen van Isra
el tegen Mo_
_
¨
zes en Aaron
murmureren,o door
_
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te zeggen: „Gĳlieden, GIJ hebt Jehovah’s volk ter dood gebracht.”
42 Nu gebeurde het toen de vergadering
zich tegen Mozes
en
_
¨
Aaron
verzameld had, dat zĳ zich
_
naar de tent der samenkomst
keerden; en zie! de wolk overdekte haar, en toen verscheen Jehovah’s heerlĳkheid.a
¨
en Aaron
_
_
´43
´ Nu traden Mozes
voor de tent der samenkomst.b
44 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 45 „Staat op uit het
midden van deze vergadering,
opdat ik hen in een ogenblik
kan uitroeien.”c Hierop vielen zĳ
d
op hun aangezicht.
46 Daarna
¨
zei Mozes
tot Aaron:
„Neem de
_
_
vuurpot en doe er vuur in van
het altaar e en doe er reukwerk op
en ga haastig naar de vergadering en doe verzoening voor hen,f
want de verontwaardiging is van
het aangezicht van Jehovah uitg De plaag is begonnen!”
gegaan.
¨
nam hem terstond,
47 A aron
_
juist zoals Mozes
gesproken had,
_
en snelde toen tot midden onder de gemeente; en zie! de plaag
was onder het volk begonnen.
Hĳ deed dus het reukwerk erop
en ging verzoening doen voor
het volk. 48 En hĳ bleef tussen
de doden en de levenden staan.h
Ten slotte werd de gesel gestuit.i
49 En [het aantal] dergenen die
ten gevolge van de gesel gestorven waren, bedroeg veertienduizend zevenhonderd, afgezien van
degenen die wegens Korach
_
¨ gestorven waren. 50 Toen Aaron
_
ten slotte naar Mozes
bĳ de in_
gang van de tent der samenkomst terugkeerde, was de gesel
gestuit.
Nu sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 2 „Spreek tot
17
¨
de zonen van Isra
el en neem van
_

´ ´
hen voor elk vaderlĳk huis een
staf j van al hun oversten,k volgens
het huis van hun vaderen, twaalf
staven. Gĳ zult ieders naam
¨ op
zĳn staf schrĳven. 3 En Aarons
_
naam zult gĳ op Levi’s
staf schrĳ´ ´ _
ven, want er is een staf voor het

NUMERI 17:4–18:7
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hoofd van het huis van hun vaderen. 4 En gĳ moet ze in de tent
´ ´
der samenkomst voor de Getuigenis a neerleggen, waar ik mĳ geregeld aan U vertoon.b 5 En het
moet geschieden dat de man die
ik zal uitkiezen,c diens staf zal uitbotten, en ik zal de tegen mĳ gerichte murmureringend van de zo¨
nen van Isra
el, waarmee zĳ tegen
_
U murmureren,e stellig tot zwĳgen
brengen.”
6 Mozes
sprak
dus tot de zo_
¨
nen van Isra
el en toen gaven al
_
hun oversten hem een staf voor
iedere overste, een staf voor iedere overste, volgens het huis van
f
hun
¨ vaderen, twaalf staven; en
Aarons
staf bevond zich onder
_
hun staven.g 7 Vervolgens legde Mozes
de staven voor het aan_
gezicht van Jehovah in de tent
der Getuigenis h neer.
8 Nu gebeurde het de volgende dag dat toen Mozes
de tent
_
der
¨ Getuigenis binnenging, zie!
Aarons
staf voor het huis van
_
Levi
was uitgebot, en hĳ bracht
_
knoppen voort en deed bloesems
ontluiken en droeg rĳpe amandelen. 9 Toen bracht Mozes
alle
_
staven van voor het aangezicht
van Jehovah naar buiten tot alle
¨
zonen van Isra
el, waarop zĳ gin_
gen kĳken en iedere man zĳn
eigen staf nam.
zei Jehovah
10 Dientengevolge
¨
tot
„Leg Aarons
staf i weer
_
_
´ ´ Mozes:
voor de Getuigenis als iets om bewaard te worden tot een tekenj
voor de zonen van weerspannigheid,k opdat hun murmureringen tegen mĳ mogen ophouden,
opdat zĳ niet sterven.” 11 Terstond deed Mozes
juist zoals Je_
hovah hem geboden had. Juist zo
deed hĳ.
12 ¨ Toen zeiden de zonen van
el het volgende tot Mozes:
Isra
_
_
„Nu zullen wĳ stellig de laatste
adem uitblazen, wĳ zullen stellig
vergaan, wĳ allen zullen stellig
vergaan.l 13 Iedereen die toetreedt,m die tot Jehovah’s tabernakel nadert, zal sterven! n Moet
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het voor ´ ons er dan op uitlopen
dat wĳ zo de laatste adem uitblazen?”a
Voorts
zei Jehovah tot
¨
Aaron:
„Gĳ en uw zonen
18
_
en het huis van uw vader met u
zult de verantwoordelĳkheid dragen voor de dwaling [die] tegen
het heiligdom [wordt begaan],b en
gĳ en uw zonen met u zult de
verantwoordelĳkheid dragen voor
de dwaling [die] tegen UW priesterschap [wordt begaan].c 2 En
doe ook uw broeders van de stam
Levi,
de clan van uw vader, met
_
u naderen, opdat zĳ bĳ u gevoegd
mogen worden en u, ´ zowel
u als
´
uw zonen met u, voor de tent
der Getuigenis d mogen dienen.e
3 En zĳ moeten hun plicht jegens u en hun plicht ten opzichte van de gehele tent in acht nemen.f Alleen mogen zĳ niet tot
het gerei van de heilige plaats
en tot het altaar naderen, opdat
zĳ niet sterven,g zowel zĳ als ook
gĳlieden. 4 En zĳ moeten bĳ u
gevoegd worden en moeten hun
plicht ten opzichte van de tent
der samenkomst in acht nemen
met betrekking tot heel de dienst
van de tent, en geen vreemde
mag ulieden naderen.h 5 En GIJ
moet UW plicht ten opzichte van
de heilige plaats i en UW plicht ten
opzichte van het altaar j in acht
nemen, opdat er geen verontk meer over de zonen
waardiging
¨
van Isra
el komt. 6 En ik, zie! ik
_
heb UW broeders, de levieten, uit
¨
het midden der zonen van Isra
el
_
genomenl als een geschenk voor
U,m als gegevenen aan Jehovah
om de dienst met betrekking tot
de tent der samenkomst te verrichten.n 7 En gĳ en uw zonen
met u, GIJ dient UW priesterschap
te beschermen met betrekking
tot alles wat met het altaar te
maken heeft en met betrekking
tot datgene wat binnen het gordĳn is; o en gĳlieden moet dienst
verrichten.p Als een dienst die
een geschenk is, zal ik UW priesterschap geven, en de vreemde
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die nadert, dient ter dood gebracht te worden.”a
8¨ En Jehovah sprak verder tot
Aaron:
„Wat mĳ aangaat, zie! ik
_
heb u de zorg opgedragen voor
de bĳdragen die mĳ worden geschonken.b Van alle heilige¨ dingen van de zonen van Isra
el heb
_
ik ze u en uw zonen gegeven als
een aandeel, als een toegewezen
deel tot onbepaalde tĳd.c 9 Van
de allerheiligste dingen, van het
vuuroffer, dient dit u toe te komen: al hun offergaven met al
hun graanoffers d en al hun zondeoffers e en al hun schuldoffers,f
die zĳ mĳ zullen teruggeven. Het
is iets allerheiligst voor u en voor
uw zonen. 10 Op een allerheiligste plaats dient gĳ het te eten.g
Al wat mannelĳk is, dient het te
eten.h Het dient iets heiligs voor
u te worden.i 11 En dit behoort
u toe: de bĳdrage j van hun gave
k van de zomet alle beweegoffers
¨
nen van Isra
el. Ik heb ze u en uw
_
zonen en uw dochters met u gegeven,l als een toegewezen deel
tot onbepaalde tĳd. Iedereen die
in uw huis rein is, mag het eten.m
12 Al het beste van de olie en
al het beste van de nieuwe wĳn
en het koren, hun eerstelingen,n
die zĳ Jehovah zullen geven, u
heb ik ze gegeven.o 13 De eerste rĳpe vruchten van alles wat
op hun land is, die zĳ aan Jehovah zullen brengen, u dient het
toe te komen.p Iedereen die in uw
huis rein is, mag het eten.
¨
14 Al het gebannene in Isra
el
_
dient u toe te komen.q
15 Al wat de moederschoot
opent,r van elke soort van vlees,
dat men Jehovah zal aanbieden,
onder de mensen en onder de dieren, dient u toe te komen. Maar
het eerstgeborene van de mensen dient gĳ zonder mankeren
los te kopen; s en het eerstgeborene van de onreine dieren dient
gĳ los te kopen.t 16 En met een
loskoopprĳs ervoor dient gĳ het
vanaf een maand oud los te kopen, volgens de geschatte waarde, vĳf zilveren sikkelen volgens
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de sikkel van de heilige plaats.a
Deze is twintig gera.b 17 Alleen
de eerstgeboren stier of het eerstgeboren mannetjeslam of de eerstgeboren geit dient gĳ niet los te
kopen.c Ze zĳn iets heiligs. Hun
bloedd dient gĳ op het altaar te
sprenkelen, en hun vet dient gĳ in
rook te doen opgaan als een vuuroffer tot een rustig stemmende
geur voor Jehovah.e 18 En hun
vlees dient u toe te komen. Evenals de borst van het beweegoffer
en evenals de rechterpoot dient
het u toe te komen.f 19 Alle heig die de zonen van
lige bĳdragen,
¨
Isra
el aan Jehovah zullen bĳdra_
gen, heb ik u en uw zonen en uw
dochters met u gegeven, als een
toegewezen deel tot onbepaalde
tĳd.h Het is een tot onbepaalde
tĳd durend zoutverbond voor het
aangezicht van Jehovah voor u en
uw nageslacht met u.”i
20
Vervolgens zei Jehovah tot
¨
Aaron:
„In hun land zult gĳ geen
_
erfdeel hebben, en een aandeel in
hun midden zal u niet te beurt
vallen.j Ik ben uw aandeel en uw
erfdeel in het¨ midden van de zonen van Isra
el.k
_
21 En aan de zonen van Levi,
_
zie!¨ heb ik elk tiende l deel in Is_
rael tot erfdeel gegeven als vergoeding voor hun dienst die zĳ
verrichten, de dienst van de tent
der samenkomst.
22 En de zo¨
nen van Isra
el dienen niet meer
_
tot de tent der samenkomst te
naderen, waardoor zĳ zonde op
zich zouden laden en sterven.m
23 En de levieten, die moeten de
dienst met betrekking tot de tent
der samenkomst verrichten, en zĳ
zĳn degenen die de verantwoordelĳkheid voor hun dwaling dienen te dragen.n Het is een inzetting tot onbepaalde tĳd in
UW geslachten dat zĳ geen erfelĳk bezit dienen te verkrĳgen in
het¨ midden van de zonen van Is_
rael.o 24 Want het tiende deel
¨
van de zonen van Isra
el, dat zĳ
_
l Le 27:30; 2Kr 31:5; Ne 10:37; Ne 12:44; Ne 13:12;
Ga 6:6; Heb 7:5; m Nu 16:40; Nu 17:13; n Nu 3:7;
Nu 18:1; o Joz 13:33.
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Tiende deel als bĳdrage. As van rode koe

als een bĳdrage voor Jehovah zullen bĳdragen, heb ik aan de levieten tot erfdeel gegeven. Daarom
heb ik tot hen gezegd: ’Zĳ dienen
geen erfelĳk bezit te verkrĳgen
in het
¨ midden van de zonen van
Isra
el.’ ”a
_
25 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 26 „En gĳ dient tot
de levieten te spreken, en gĳ moet
tot hen zeggen:
¨ ’GIJ zult van de zonen van Isra
el het tiende deel ont_
vangen dat ik U van hen als UW
erfdeel heb gegeven,b en GIJ moet
daarvan als een bĳdrage voor Jehovah een tiende deel van het
tiende deel bĳdragen.c 27 En
het moet U worden toegerekend
als UW bĳdrage, zoals het koren
van de dorsvloer d en zoals de volledige opbrengst van de wĳn- of
de´ ´ oliepers. 28 Aldus zult ook
GIJ een bĳdrage voor Jehovah bĳdragen van al UW tiende gedeelten¨ die GIJ van de zonen van Is_
rael zult ontvangen, en daarvan
moet GIJ de bĳdrage ¨ voor Jehovah aan de priester Aaron
geven.
_
29 Van alles wat U geschonken
wordt, zult GIJ elke soort van bĳdrage voor Jehovah bĳdragen, van
het allerbeste ervan,e als iets heiligs daarvan.’
30 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Wanneer GIJ het beste daarvan
bĳdraagt,f dan zal dit de levieten
stellig worden toegerekend als de
opbrengst van de dorsvloer en
als de opbrengst van de wĳn- of
de oliepers. 31 En GIJ moet het
eten op elke plaats, GIJ en UW
huisgezin, want het is UW loon als
vergoeding voor UW dienst in de
tent der samenkomst.g 32 En GIJ
moogt ten aanzien daarvan geen
zonde op U laden wanneer GIJ
het beste ervan bĳdraagt, en GIJ
moogt de heilige dingen van de
¨
zonen van Isra
el niet ontwĳden,
_
opdat GIJ niet sterft.’ ”h
Voorts sprak ¨ Jehovah tot
Mozes
en Aaron,
en zei:
19
_
_
2 „Dit is een wetsinzetting die
Jehovah geboden heeft, door te
zeggen: ’Spreek tot de zonen van
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¨
Isra
el dat zĳ voor u een gave rode
_
koe dienen te nemen, waaraan
geen gebrek is a en waarop nog
geen juk is gekomen.b 3 En GIJ
moet haar aan de priester Eleazar
_
geven, en hĳ moet haar buiten de
legerplaats brengen, en ze moet in
zĳn tegenwoordigheid worden geslacht. 4 Dan moet de priester
Eleazar
met zĳn vinger wat van
_
haar bloed nemen en wat van haar
bloed zevenmaal recht in de richting van de voorzĳde van de tent
der samenkomst spatten.c 5 En
de koe moet voor zĳn ogen worden verbrand. Haar huid en haar
vlees en haar bloed te zamen met
haar drek zullen verbrand worden.d 6 En de priester moet cederhoute en hysop f en karmozĳneng stof nemen en dat midden op
de brandende koe werpen. 7 En
de priester moet zĳn kleren wassen en zĳn vlees in water baden,
en daarna mag hĳ in de legerplaats komen; maar de priester
moet tot de avond onrein zĳn.
8 En degene die haar verbrand
heeft, zal zĳn kleren in water wassen en moet zĳn vlees in water baden,h en hĳ moet tot de avond onrein zĳn.
9 En een rein man moet de as i
van de koe verzamelen en die buiten de legerplaats op een reine
plaats neerleggen; en ze moet de
¨
vergadering der zonen van Isra
el
_
dienen als iets dat bewaard wordt
voor het reinigingswater.j Het is
een zondeoffer. 10 En degene
die de as van de koe verzamelt,
moet zĳn kleren wassen en tot de
avond onrein zĳn.k
En
het moet de zonen van Is_
¨
rael en de inwonende vreemdeling die in hun midden vertoeft,
dienen als een inzetting tot onbepaalde tĳd.l 11 Wie het dode lichaam van enige menselĳke ziel
aanraakt,m moet dan zeven dagen onrein zĳn.n 12 Zo iemand
dient zich op de derde dag daarmee te reinigen,o en op de zevende dag zal hĳ rein zĳn. Maar
indien hĳ zich op de derde dag
niet zal reinigen, dan zal hĳ op
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Reinigingswater. Mirjam sterft

de zevende dag niet rein zĳn.
13 Iedereen die een dood lichaam, de ziel van enig mens
die gestorven mocht zĳn, aanraakt en die zich niet zal reinigen, heeft Jehovah’s tabernakel
verontreinigd,a en die ziel moet
¨
van Isra
el worden afgesneden.b
_
Omdat het reinigingswater c niet
op hem gesprenkeld is, blĳft hĳ
onrein. Zĳn onreinheid is nog op
hem.d
14 Dit is de wet ingeval een
mens in een tent sterft: Iedereen
die de tent binnenkomt, en iedereen die zich in de tent bevindt, zal
zeven dagen onrein zĳn. 15 En
elk geopend vate waarop geen deksel vastgebonden is, is onrein.
16 En iedereen die op het open
veld iemand mocht aanraken die
met het zwaard neergeveld is,f of
een dood lichaam, of een mensenbeen,g of een grafstede, zal zeven
dagen onrein zĳn. 17 En men
moet voor de onreine wat van het
stof van het verbrande zondeoffer nemen en daarop in een vat
stromend water doen. 18 Dan
moet een rein manh hysop i nemen
en die in het water dopen en daarmee spatten op de tent en alle vaten en de zielen die zich daar bevonden en op degene die het been
of de neergevelde of het dode lichaam of de grafstede heeft aangeraakt. 19 En de reine persoon
moet daarmee op de derde dag en
op de zevende dag op de onreine
spatten en moet hem op de zevende dag van zonde reinigen; j en hĳ
moet zĳn kleren wassen en zich in
water baden, en hĳ moet ’s avonds
rein zĳn.
20 Maar de man die onrein
mocht zĳn en die zich niet zal
reinigen, welnu, die ziel moet
uit het midden van de gemeente worden afgesneden,k omdat hĳ
Jehovah’s heiligdom verontreinigd heeft. Het reinigingswater
werd niet op hem gesprenkeld.
Hĳ is onrein.
21 En het moet hun dienen tot
een inzetting voor onbepaalde
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NUMERI 19:13–20:9
tĳd, dat degene die het reinigingswater spat, zĳn kleren dient te
wassen,a alsook degene die het
reinigingswater aanraakt. Hĳ zal
tot de avond onrein zĳn. 22 En
alles wat de onreine mocht aanraken, zal onrein zĳn,b en de ziel die
dat aanraakt, zal tot de avond onrein zĳn.’ ”c
Voorts kwamen de zonen
¨
20
van Isra
el, de gehele ver_
gadering, in de eerste maand in
de wildernis van Zin,d en het
e wonen. Daar
volk ging te Kades
_
stierf M _irjamf en daar werd zĳ begraven.
2 Nu bleek er geen water voor
de vergadering te zĳn,g waarop zĳ
¨
zich tegen Mozes
en Aaron
ver_
_
zamelden.h 3 En het volk zocht
ruzie i met Mozes
en zei: „Had_
den wĳ maar de laatste adem uitgeblazen toen onze broeders de
laatste adem uitbliezen voor het
aangezicht van Jehovah! j 4 En
waarom hebt gĳlieden Jehovah’s
gemeente in deze wildernis gebracht, om ons en onze lastdieren hier te laten sterven? k 5 En
waarom hebt GIJ ons uit Egypte
_
opgevoerd, om ons naar deze
l Het
slechte plaats te brengen?
is geen plaats van zaad en vĳgen en wĳnstokken en granaatappels,m en er is geen water om te
drinken.” 6 Toen gingen Mozes
_
¨
en Aaron
van voor de gemeente
_
naar de ingang van de tent der samenkomst en vielen op hun aangezicht,n waarop Jehovah’s heerlĳkheid hun verscheen.o
7 Toen sprak Jehovah tot Mozes
_
en zei: 8 „Neem de stafp en roep
de vergadering
bĳeen,
gĳ
en
uw
¨
broer Aaron,
en GIJ moet voor hun
_
ogen tot de steile rots spreken, opdat ze inderdaad haar water moge
geven; en gĳ moet voor hen water uit de steile rots te voorschĳn
doen komen en de vergadering en
hun lastdieren te drinken geven.”q
9 Mozes
dan nam de staf van
_
voor het aangezicht van Jehor
vah, juist zoals hĳ hem geboden

NUMERI 20:10–21:1

¨
Mozes slaat op rots, zondigt. Aaron sterft

had. 10 Daarna riepen Mozes
en
_
¨
´ ´
Aaron
de gemeente voor de stei_
le rots bĳeen, en vervolgens zei hĳ
tot hen: „Hoort nu, GIJ weerspannigen! a Zullen wĳ uit deze steile rots water voor U te voorschĳn
doen komen?”b 11 Daarop hief
Mozes
zĳn hand op en sloeg met
_
zĳn staf op de steile rots, tweemaal; toen kwam er veel water
uit, en de vergadering en hun
lastdieren gingen drinken.c
12 Later zei Jehovah tot Mozes
_
¨
en Aaron:
„Omdat GIJ geen geloof
_
in mĳ hebt getoond, om mĳ voor
¨
de ogen van de zonen van Isra
el te
_
heiligen,d daarom zult GIJ deze
gemeente niet in het land brengen dat ik hun stellig geven zal.”e
13 Dit zĳn de wateren van Me_¨
el
riba,f omdat de zonen van Isra
_
ruzie met Jehovah hebben gemaakt, zodat hĳ onder hen geheiligd werd.
14 Nadien zond Mozes
van Ka_
_
des uit boden naar de koning van
g
Edom:
„Dit heeft uw broeder Is_ ¨
_
raelh gezegd: ’Gĳ weet zelf heel
goed welke moeilĳkheden ons allemaal overkomen zĳn.i 15 Onze
vaderen nu daalden af naar Egyp_
te,j en wĳ bleven vele dagenk in
Egypte
wonen;
voorts
deden
de
_
Egyptenaren ons en onze vaderen kwaad.l 16 Ten slotte riepen wĳ luid tot Jehovahm en hĳ
hoorde onze stem en zond een enen
geln en leidde ons uit Egypte;
_
nu zĳn wĳ in Kades,
een stad aan
_
de uiterste rand van uw gebied.
17 Laat ons alstublieft door uw
land trekken. Wĳ zullen niet door
een veld of een wĳngaard trekken,
en wĳ zullen geen putwater drinken. Langs de koningsweg zullen
wĳ gaan.o Wĳ zullen noch naar
rechts noch naar links afwĳken,p
totdat wĳ uw gebied doorgetrokken zullen zĳn.’ ”
18 Edom
zei echter tot hem:
_
„Gĳ moogt bĳ mĳ niet doortrekken, opdat ik u niet met het
zwaard tegemoet trek.” 19 Hier¨
op zeiden de zonen van Isra
el tot
_
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hem: „Langs de grote weg zullen
wĳ optrekken; en mochten ik en
mĳn vee uw water drinken, dan zal
ik stellig de waarde ervan geven.a
Ik wil niets anders dan te voet erdoorheen trekken.”b 20 Nochtans zei hĳ: „Gĳ moogt niet doord hem
trekken.”c Toen trok Edom
_
met heel veel volk en een sterke
hand tegemoet. 21 Edom
wei_
¨
gerde dus Isra
el door zĳn gebied
_
e Daarom keerde
te laten trekken.
¨
Isra
el zich van hem af.f
_
22 Voorts braken de zonen van
¨
Isra
el, de gehele vergadering, op
_
g
uit Kades
en kwamen aan de berg
_
Hor.h 23 Toen zei Jehovah op de
berg Hor, aan de grens van het
land Edom,
het volgende tot Mo_
_
¨
¨
zes en Aaron:
24 „Aaron
zal tot
_
_
i
zĳn volk worden vergaderd, want
hĳ zal het land dat ik de zonen
¨
van Isra
el stellig zal geven, niet
_
binnengaan, op grond van het feit
dat gĳlieden weerspannig zĳt geweest tegen mĳn bevel met betrekking tot de wateren van Meri_
¨
en zĳn zoon
ba.j 25 Neem Aaron
_
Eleazar
en
breng
hen
op
de
berg
_
¨
Hor. 26 En trek Aaron
zĳn kle_
deren uit,k en gĳlieden moet zĳn
l
zoon Eleazar
ermee bekleden; en
_
¨
Aaron
zal [tot zĳn volk] vergaderd
_
worden en moet daar sterven.”m
27 Mozes
deed dus juist zoals
_
Jehovah geboden had; en voor
de ogen van de gehele vergadering bestegen zĳ nu de berg
¨
Hor. 28 Toen trok Mozes
Aaron
_
_
zĳn klederen uit en bekleedde
zĳn
ermee, waarna
_
¨ zoon Eleazar
Aaron
daar op de top van de berg
_
n
stierf. Vervolgens daalden Mozes
_
en Eleazar
van de berg af. 29 De
_
gehele vergadering nu zag dat
¨
Aaron
de laatste adem had uitge_
¨
blazen, en heel het huis van Isra
el
_
¨
bleef Aaron
dertig dagen lang be_
wenen.o
¨
Nu kreeg de Kanaaniet, de
p
die in
koning van Arad,
_
q
de Negeb
woonde, te horen dat
¨ _
Isra
el langs de weg van Atha_
_
rim was gekomen, waarop hĳ de

21
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Koperen slang. De strĳd tegen Sihon

¨
strĳd met Isra
el aanbond en eni_
gen van hen als gevangenen wegvoerde.
2 Dientengevolge deed
¨
Isra
el Jehovah een gelofte en
_
a
zei: „Indien gĳ dit volk zonder
mankeren in mĳn hand zult geven, dan zal ik stellig hun steden
aan de vernietiging prĳsgeven.”b
3 Jehovah
dan luisterde naar Is_¨
¨
raels stem en leverde de Kanaanieten over; en zĳ gaven hen en
hun steden aan de vernietiging
prĳs. Daarom gaf men die plaats
c
de naam Horma.
_
4 Terwĳl zĳ nu verder trokken
van de berg Hor d langs de weg
van de Rode Zee, ten einde om
het land Edom
heen te trekken,e
_
geraakte de ziel van het volk uitgeput wegens de weg. 5 En het
volk bleef tegen Godf en Mozes
_
spreken: g „Waarom hebt GIJ ons
uit Egypte
opgevoerd om in de
_
wildernis te sterven? h Want er
is geen brood en geen water,i en
onze ziel heeft een afschuw gekregen van het verachtelĳke brood.”j
6 Daarom zond Jehovah giftige
slangenk onder het volk, en ze
bleven het volk
¨ bĳten, zodat er
velen van Isra
el stierven.l
_
7 Ten slotte kwam het volk
tot Mozes
en zei: „Wĳ hebben ge_
zondigd,m want wĳ hebben tegen
Jehovah en tegen u gesproken.
Doe een goed woord bĳ Jehovah,
dat hĳ de slangen van ons vereen
wĳdere.”n Toen deed Mozes
_
goed woord ten behoeve van het
volk.o 8 Jehovah zei nu tot Mo_
zes: „Maak u een vurige slang en
bevestig die aan een signaalmast.
En het moet geschieden dat wanneer iemand gebeten is, dan moet
hĳ ernaar kĳken en aldus in leven
blĳven.”p 9 Mozes
maakte ter_
stond een koperen slang q en bevestigde die aan de signaalmast; r
en het gebeurde inderdaad dat indien een slang een man had gebeten en deze zĳn blik op de koperen slang richtte,s dan bleef hĳ in
leven.t
10 Daarna braken de zonen
¨
van Isra
el op en legerden zich
_
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a
11 Toen braken zĳ
te Oboth.
_
op uit Oboth
en legerden zich te
_
b
IjjeAbarim,
in de wildernis die
_
_
tegenover Moab
ligt, tegen de op_
gang der zon. 12 Vandaar braken zĳ op en legerden zich toen
c
bĳ het stroomdal van de Zered.
_
13 Vandaar braken zĳ op en legerden zich vervolgens in de streek
d
welke in de wildervan de Arnon,
_
nis ligt die zich uitstrekt vanaf de
grens der Amorieten; want de Ar_
non is de grens van Moab,
tussen
_
Moab
en de Amorieten. 14 Daar_
om wordt in het boek van de Oorlogen van Jehovah gezegd:
„Waheb
in Sufa
en de stroom_
_
dalen van de Arnon,
15 en de
_
monding der stroomdalen, die is
afgebogen in de richting van de
zetel van Ar e en tegen de grens
van Moab
heeft aangeleund.”
_
16 Vervolgens vandaar verder
¨ f
naar Be_ er. Dit is de put waaromtrent Jehovah tot Mozes
zei: „Ver_
gader het volk, en laat mĳ hun
water geven.”g
¨
17 In die tĳd nu zong Isra
el dit
_
lied: h
„Wel op, o put! Zingt hem in
tegenzang toe!
18 Een put, die vorsten groeven,
die de edelen van het volk
dolven,
Met een gebiedersstaf,i met
hun eigen staven.”
Daarna van de wildernis verder naar Mattana.
19 En ¨ van
_
Mattana
verder
naar Nahali
_
_ el, en
¨
j
van Nahali
_ el verder naar Bamoth.
_
20 En van Bamoth
verder naar
_
het dal dat in het veld van Moab
_
ligt,k bĳ de top van de P _isga,l en
deze rĳst op en ziet uit over Jes_
jimoon.m
¨
21 Nu zond Isra
el boden naar
_
S _ihon,n de koning van de Amorieten, om te zeggen: 22 „Laat
mĳ door uw land trekken. Wĳ
zullen niet afwĳken naar een
veld of een wĳngaard. Wĳ zullen
geen putwater drinken. Langs de
koningsweg zullen wĳ gaan, totdat wĳ uw gebied zĳn doorgetrokken.”o 23 En S _ihon stond
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Sihon en Og verslagen. Moab bevreesd

¨
Isra
el niet toe door zĳn gebied te
_
trekken,a maar S _ihon vergaderde
¨
al zĳn volk en trok Isra
el in de
_
wildernis tegemoet, en hĳ kwam
¨
b
en ging tegen Isra
el
te Jahaz
_
_
¨
strĳden. 24 Hierop sloeg Isra
el
_
hem met de scherpte van het
zwaardc en nam zĳn land in bezitd
e
f
van de Arnon
af tot de Jabbok,
_
_
nabĳ de zonen van Ammon;
want
_
¨
g is de grens van de zonen
Jaezer
_
h
van Ammon.
_
¨
25 Isra
el nam
dus al deze ste_
¨
den, en Isra
el ging in alle steden
_
j
der Amorieteni wonen, in Hesbon
_
en al zĳn onderhorige plaatsen.
26 Want Hesbon
was de stad van
_
S _ihon.k Hĳ was de koning van
l
de Amorieten, en hĳ was degene
die vroeger tegen de koning van
Moab
had gestreden en toen al
_
zĳn land uit zĳn hand had genom toe.
men tot de Arnon
27 Van_
daar dat de voordragers van spotdichten plachten te zeggen:
„Komt naar Hesbon.
_
Laat de stad van S _ihon gebouwd worden en blĳken
stevig bevestigd te zĳn.
28 Want een vuur is van Hesbon
_
uitgegaan,n een vlam uit
de stad van S _ihon.
verHet heeft Ar o van Moab
_
teerd, de eigenaars van
de hoge plaatsen van de
Arnon.
_
29 Wee u, Moab!
Gĳ zult stellig te
_
gronde gaan, o volk van
p
Kamos!
_
Hĳ zal stellig zĳn zonen als
ontkomenen en zĳn dochters in de gevangenschap
geven aan S _ihon, de koning van de Amorieten.
30 Laten wĳ hen dus beschieten.
Hesbon
zal stellig te gronde
_
gaan tot D _ibonq toe,
En de vrouwen tot Nofah
_
toe, de mannen tot Mede_
r toe.”
ba
¨
31 En Isra
el ging in het land van
_
de Amorietens wonen. 32 Toen
¨
t verspieden. Zĳ
liet Mozes
Jaezer
_
_
dan namen zĳn onderhorige plaatsen in en verdreven de Amorie-
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ten die daar waren uit hun bezit.a 33 Daarna veranderden zĳ
van richting en trokken op langs
b Daarop trok
de weg van Basan.
_
Og,c de koning van Basan,
hun
_
tegemoet, hĳ en al
¨ zĳn volk, tot
de strĳd bĳ Edre_ ı.d 34 Jehovah
zei nu tot Mozes:
„Wees niet be_
vreesd voor hem,e want ik zal hem
en al zĳn volk en zĳn land stellig in uw hand geven; f en gĳ moet
met hem doen net zoals gĳ met S _ihon, de koning van de Amorieten,
hebt gedaan, die in Hesbon
placht
_
te wonen.”g 35 Toen sloegen zĳ
dus hem en zĳn zonen en al zĳn
volk, totdat hĳ geen overlevende
meer over had; h en daarop namen
zĳ zĳn land in bezit.i
Toen¨ braken de zonen van
Isra
el op en legerden zich
_
22
in de woestĳnvlakten van Moab,
_
j

aan de overkant van de Jorda_ an
_ bĳ
k
Jericho.
2 Balak
dan, de zoon
_
_
¨
van Z _ippor, zag alles wat Isra
el
_
de Amorieten had gedaan. 3 En
Moab
werd zeer bevreesd voor het
_
volk, omdat het talrĳk was; en
Moab
ging
een ziekmakende angst
_
¨
gevoelen voor de zonen van Isra
el.l
_
4 En Moab
zei voorts tot de oude_
re mannen van M _idian: m „Nu zal
deze gemeente onze hele omgeving oplikken, zoals de stier het
groene gewas van het veld oplikt.”
n de zoon van Z
En Balak,
_ippor,
_
was toentertĳd koning van Moab.
_
5 Hĳ zond nu boden naar B _io
leam, de zoon van Beor,
te Pe_
_
thor,p dat aan de Rivier q ligt van
het land van de zonen van zĳn
volk, om hem te ontbieden, en
liet zeggen: „Zie! Een volk is uit
Egypte
gekomen. Zie! Het heeft
_
de aarde bedekt zover het oog
r
reikt, en het woont vlak tegenover mĳ. 6 Nu dan, kom toch
alstublieft; vervloeks toch dit
volk voor mĳ, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik
het dan een slag toebrengen en
het uit het land verdrĳven; want
ik weet heel goed dat wie gĳ zes Ge 12:3; Nu 23:7; Joz 24:9; Ne 13:2.
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Engel weerstaat Bileam. Ezelin spreekt

gent, een gezegende is en dat wie
gĳ vervloekt, vervloekt is.”a
7 De oudere mannen van Moab
_
en de oudere mannen van M _idian
ondernamen dus de reis met het
loon voor de waarzegging b in hun
handen en gingen naar B _ileamc
en spraken Balaks
woorden tot
_
hem. 8 Hierop zei hĳ tot hen:
„Blĳft hier vannacht over en ik
zal U stellig antwoord brengen
juist zoals Jehovah tot mĳ spreken zal.”d Bĳgevolg bleven de vorsten van Moab
bĳ B _ileam.
_
9 Toen kwam God tot B _ileam
e
en zei: „Wie zĳn die mannen bĳ
u?” 10 B _ileam zei dus tot de
f
[ware] God: „Balak,
de zoon van
_
Z _ippor, de koning van Moab,
heeft
_
[hen] tot mĳ gezonden, om te zeggen: 11 ’Zie! Het volk dat uit
Egypte
komt, en het bedekt de
_
aarde zover het oog reikt.g Kom
nu toch, verwens het toch voor
mĳ.h Misschien kan ik er dan tegen strĳden en zal ik het werkelĳk verdrĳven.’ ” 12 Maar God
zei tot B _ileam: „Gĳ moogt niet
met hen meegaan. Gĳ moogt het
volk niet vervloeken,i want het is
gezegend.”j
13 Daarna stond B _ileam ’s morgens op en zei tot de vorsten van
Balak:
„Gaat naar UW land, want
_
Jehovah heeft geweigerd mĳ met
U mee te laten gaan.” 14 De vorsten van Moab
stonden dus op en
_
kwamen bĳ Balak
en zeiden: „B _i_
leam heeft geweigerd met ons mee
k
te gaan.”
15 Maar Balak
zond opnieuw
_
andere vorsten, talrĳker en aanzienlĳker dan de voorgaanden.
16 Ook zĳ kwamen bĳ B _ileam en
zeiden tot hem: „Dit heeft Balak,
_
de zoon van Z _ippor, gezegd: ’Laat
u er alstublieft niet van weerhouden tot mĳ te komen. 17 Want
ik zal u zonder mankeren grote eer bewĳzen,l en alles wat gĳ
mĳ mocht zeggen, zal ik doen.m
Kom dus toch, alstublieft. Verwens toch dit volk voor mĳ.’ ”
18 Doch B _ileam antwoordde en
zei tot de dienaren van Balak:
_
„Al gaf Balak
mĳ zĳn huis vol
_
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zilver en goud, ik zou het bevel
van Jehovah, mĳn God, niet kunnen overschrĳden om iets kleins
of groots te doen.a 19 Nu dan,
blĳft ook GIJ alstublieft vannacht
hier, opdat ik moge weten wat
Jehovah verder tot mĳ spreken
zal.”b
20 Toen kwam God ’s nachts
tot B _ileam en zei tot hem: „Indien de mannen gekomen zĳn om
u te ontbieden, sta op, ga met
hen mee. Maar gĳ moogt slechts
het woord spreken dat ik tot u
spreken zal.”c 21 Daarna stond
B _ileam ’s morgens op en zadelde
zĳn ezelin en ging met de vorsten
van Moab
mee.d
_
22 Toen ontbrandde de toorn
van God omdat hĳ ging; voorts
plaatste Jehovah’s engel zich op
de weg om hem te weerstaan.e
En hĳ reed op zĳn ezelin en had
twee bedienden van hem bĳ zich.
23 De ezelin nu zag Jehovah’s engel op de weg staan met zĳn getrokken zwaard in de hand; f en
de ezelin trachtte van de weg af
te wĳken om het veld in te gaan,
maar toen sloeg B _ileam de ezelin om haar te doen wĳken naar
de weg. 24 En Jehovah’s engel
bleef op de smalle weg tussen de
wĳngaarden staan, waar een stenen muur aan de ene zĳde en een
stenen muur aan de andere zĳde
was. 25 En de ezelin bleef Jehovah’s engel zien en drukte zich
nu tegen de muur en drukte daarbĳ B _ileams voet tegen de muur,
waarop hĳ haar nog meer sloeg.
26 Jehovah’s engel ging nu opnieuw voorbĳ en bleef staan op
een nauwe plaats, waar geen weg
was om naar rechts of links uit
te wĳken. 27 Toen nu de ezelin
Jehovah’s engel zag, ging ze onder B _ileam liggen, zodat B _ileams
toorn ontbrandde g en hĳ de ezelin
met zĳn staf bleef slaan. 28 Ten
slotte opende Jehovah de mond
van de ezelin,h en ze zei tot B _ileam: „Wat heb ik u gedaan, dat
gĳ mĳ nu al driemaal hebt geslagen?”i 29 Hierop zei B _ileam tot
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Boodschap van engel. Bileams 1e rede

de ezelin: „Welnu, omdat gĳ mĳ
zo meedogenloos behandeld hebt.
Als ik maar een zwaard in mĳn
hand had, dan zou ik u nu gedood
hebben!”a 30 Toen zei de ezelin
tot B _ileam: „Ben ik niet uw ezelin, waarop gĳ uw leven lang tot
op vandaag gereden hebt?
´ Ben ik
ooit gewoon geweest zo tegen u
b Waarop hĳ zei: „Neen!”
te doen?”
31 Nu nam Jehovah de bedekking
weg van B _ileams ogen,c zodat hĳ
Jehovah’s engel op de weg zag
staan met zĳn getrokken zwaard
in de hand. Terstond boog hĳ zich
diep en wierp zich op zĳn aangezicht neer.
32 Toen zei Jehovah’s engel tot
hem: „Waarom hebt gĳ uw ezelin
nu al driemaal geslagen? Zie! Ik
— ik ben uitgetrokken om weerstand te bieden, omdat uw weg
lĳnrecht tegen mĳn wil is geweest.d 33 De ezelin nu zag mĳ
en trachtte reeds driemaal voor
mĳ uit te wĳken.e Veronderstel
dat ze niet voor mĳ was uitge´
weken! Want dan zou ik u nu
reeds gedood hebben,f maar haar
zou ik in leven gelaten hebben.”
34 Hierop zei B _ileam tot Jehog
vah’s engel: „Ik heb gezondigd,
´´
omdat ik niet wist dat gıj op de
weg stondt om mĳ te ontmoeten.
Nu dan, indien het slecht is in uw
ogen, laat mĳ dan terugkeren op
mĳn weg.” 35 Maar Jehovah’s
engel zei tot B _ileam: „Ga met de
mannen mee; h en gĳ moogt niets
anders spreken dan het woord dat
ik tot u spreken zal.”i En B _ileam
ging met de vorsten van Balak
_
verder.
36 Toen Balak
te horen kreeg
_
dat B _ileam was gekomen, ging
hĳ hem dadelĳk tegemoet tot de
stad van Moab,
die aan de oever
_
van de Arnon
ligt, die aan de
_
uiterste rand van het gebied ligt.j
37 Toen zei Balak
tot B _ileam:
_
„Heb ik u niet werkelĳk laten ontbieden? Waarom zĳt gĳ niet naar
mĳ toe gekomen? Ben ik niet wis
en waarachtig in staat om u eer
te bewĳzen?”k 38 Hierop zei B _ileam tot Balak:
„Zie, ik ben nu tot
_
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u gekomen. Zal ik ook maar iets
kunnen spreken? a Het woord dat
God mĳ in de mond zal leggen, dat
zal ik spreken.”b
39 B _ileam ging dus met Balak
_
mee en
zĳ kwamen te K _irjathˆ
Huzz
ging er_ oth. 40 En Balak
_
toe over runderen en schapen
ten slachtoffer te brengenc en
daarvan te zenden aan B _ileam
en de vorsten die bĳ hem waren.
41 Nu geschiedde het ’s morgens
dat Balak
B _ileam voorts meenam
_
¨
en hem naar Bamoth-B
a_ ald liet
_
opklimmen, opdat hĳ vandaar
het volk in zĳn geheel kon overzien.e
Toen zei B _ileam tot Balak:
_
„Bouw mĳ op deze plek ze23
ven altaren en maak op deze plek
f

zeven stieren en zeven rammen
voor mĳ gereed.” 2 Balak
deed
_
onmiddellĳk juist zoals B _ileam
gesproken had. Daarna offerden
Balak
en B _ileam een stier en een
_
ram op elk altaar.g 3 Vervolgens zei B _ileam tot Balak:
„Ga bĳ
_
uw brandoffer staan,h en laat mĳ
gaan. Misschien zal Jehovah met
mĳ in contact treden en mĳ tegemoet komen.i In dat geval zal ik u
stellig alles meedelen wat hĳ mĳ
tonen zal.” Hĳ ging dus naar een
kale heuvel.
4 Toen nu God met B _ileam in
contact trad,j zei hĳ voorts tot
Hem: „Ik heb de zeven altaren in
rĳen gezet en vervolgens op elk
altaar een stier en een ram geofferd.”k 5 Bĳgevolg legde Jehovah B _ileam een woord in de mondl
en zei: „Keer terug naar Balak,
_
en dit zult gĳ spreken.”m 6 Hĳ
keerde dus naar hem terug, en zie!
hĳ en alle vorsten van Moab
ston_
den bĳ zĳn brandoffer. 7 Toen
hief hĳ zĳn spreukachtige n rede
aan en zei:
o trachtte Balak, de
„Uit Aram
_
_
koning van Moab,
mĳ te
_
leiden,
Uit de bergen van het oosten:
’Kom toch, vervloek toch Ja_
kob voor mĳ.
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Ja, kom
toch, veroordeel Is_
¨
rael openlĳk.’a
8 Hoe zou ik degenen kunnen
verwensen die God niet
heeft verwenst? b
En hoe zou ik degenen openlĳk kunnen veroordelen
die Jehovah niet openlĳk
heeft veroordeeld? c
9 Want van de top der rotsen
zie ik hen,
En vanaf de heuvels aanschouw ik hen.
Als een volk blĳven zĳ daar afgezonderd vertoeven,d
¨
En onder de natien rekenen
zĳ zich niet.e
10 Wie heeft de stofdeeltjes van
Jakob
geteld,f
_
En wie heeft het vierde deel
¨
van Isra
el berekend?
_
Laat mĳn ziel de dood der oprechten sterven,g
En laat mĳn einde later als
het hunne blĳken te zĳn.”h
11 Hierop zei Balak
tot B _ile_
am: „Wat hebt gĳ mĳ aangedaan?
Om mĳn vĳanden te verwensen,
heb ik u gehaald, en zie, gĳ hebt
hen tot het uiterste gezegend.”i
12 Hĳ antwoordde daarop en zei:
„Dien ik er niet voor te zorgen
datgene te spreken wat Jehovah
mĳ in de mond legt?”j
13 Toen zei Balak
tot hem:
_
„Kom toch alstublieft met mĳ mee
naar een andere plaats vanwaar
gĳ hen kunt zien. Slechts het
uiterste deel van hen zult gĳ zien,k
en gĳ zult niet hen allen zien. En
verwens hen vandaar voor mĳ.”l
14 Hĳ nam hem dus mee naar
het veld Zofim,
naar de top van
_
de P _isga,m waar hĳ vervolgens
zeven altaren bouwde en op elk
altaar een stier en een ram offerde.n 15 Daarna zei hĳ tot Ba_
lak: „Ga hier bĳ uw brandoffer
staan, en wat mĳ aangaat, laat
mĳ ginds met hem in contact treden.” 16 Daarop trad Jehovah
met B _ileam in contact en legde
een woord in zĳn mond en zei: o
p
„Keer terug naar Balak,
en dit
_
zult gĳ spreken.” 17 Hĳ ging
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dus naar hem toe, en zie! daar
stond hĳ bĳ zĳn brandoffer, en de
vorsten van Moab
met hem. Toen
_
zei Balak
tot hem: „Wat heeft Je_
hovah gesproken?” 18 Hierop
hief hĳ zĳn spreukachtige rede
aan en zei: a
„Sta op, Balak,
en luister.
_
Leen mĳ toch het oor, o zoon
van Z _ippor.b
19 God is geen mens, dat hĳ leugens zou vertellen,c
Noch een mensenzoon, dat
hĳ spĳt zou gevoelen.d
Heeft hĳzelf het gezegd en zal
hĳ het niet doen,
En heeft hĳ gesproken en
zal hĳ het niet volbrengen? e
20 Zie! Ik ben gehaald om te zegenen,
En Hĳ heeft gezegend,f en
ik zal het niet keren.g
21 Hĳ heeft geen magische
krachth tegen Jakob
in be_
schouwing genomen,
En geen moeite heeft hĳ
¨
voor Isra
el gezien.
_
Jehovah, zĳn God, is met hem,i
En de luide begroeting van
een koning is in zĳn midden.
j
22 God leidt hen uit Egypte.
_
Zĳn snelle loop is als die van
k
een wilde stier.
23 Want er is geen bezwering tel
gen Jakob,
_
Noch enige waarzeggerĳ te¨ m
gen Isra
el.
_
Op dit tĳdstip kan er met betrekking tot Jakob
en Is_
_
¨
rael worden gezegd:
’Wat heeft God tot stand gebracht!’n
24 Zie, een volk zal opstaan als
een leeuw,
En als de leeuw zal het zich
verheffen.o
Het zal niet gaan liggen voordat het prooi kan eten,
En het bloed van verslagenen zal het drinken.”p
25 Hierop zei Balak
tot B _ile_
am: „Indien gĳ het enerzĳds in
geen geval kunt verwensen, dan
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dient gĳ het anderzĳds in geen
geval te zegenen.” 26 Waarop
B _ileam weer antwoordde en tot
Balak
zei: „Heb ik niet tot u ge_
sproken en gezegd: ’Alles wat
Jehovah spreken zal, dat zal ik
doen’?”a
27 Toen zei Balak
tot B _ileam:
_
„O kom, alstublieft. Laat mĳ u
naar nog een andere plaats brengen. Misschien zal het juist zĳn
in de ogen van de [ware] God, zodat gĳ het vandaar stellig voor
mĳ zult verwensen.”b 28 Daarop nam Balak
B _ileam mee naar de
_
top van de Peor,
die uitziet over
_
c
29 Toen zei B _ileamd
Jesjimoon.
_
tot Balak:
„Bouw mĳ op deze plek
_
zeven altaren en maak op deze
plek zeven stieren en zeven rammen voor mĳ gereed.”e 30 Ba_
lak deed dus juist zoals B _ileam
gezegd had, waarna hĳ op elk altaar een stier en een ram offerde.f
Toen nu B _ileam zag dat
het in de ogen van Jeho¨
vah goed was Isra
el te zegenen,
_
ging hĳ niet zoals de andere kereng op slechte voortekens h uit,
maar richtte hĳ zĳn aangezicht
naar de wildernis. 2 Toen B _ile¨
am zĳn ogen opsloeg en Isra
el
_
volgens zĳn stammen verblĳf zag
houden,i kwam voorts de geest
van God over hem.j 3 Derhalve
hief hĳ zĳn spreukachtige rede k
aan en zei:
„De uitspraak van B _ileam, de
zoon van Beor,
_
En de uitspraak van de fysiek sterke man met het
open oog,l
4 De uitspraak van degene die de
woorden van God hoort,m
Die een visioen van de Almachtige te zien kreeg n
Terwĳl hĳ neerviel met ontsloten ogen: o
5 Hoe mooi zĳn uw tenten, o Ja_
kob, uw woningen, o Is_
¨
rael! p
6 Als stroomdalen hebben ze
zich ver uitgestrekt,q
Als tuinen langs de rivier.r
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¨
Als aloe’s die Jehovah heeft
geplant,
Als ceders langs het water.a
7 Water blĳft uit zĳn twee leren emmers sĳpelen,
En zĳn zaad is langs vele
wateren.b
Ook zal zĳn koning c hoger dan
Agag
zĳn,d
_
En zĳn koninkrĳk zal verheven worden.e
8 God leidt hem uit Egypte;
_
Hĳ heeft de snelle loop van
een wilde stier.f
¨
Hĳ zal de natien, zĳn onderdrukkers, verteren,g
En hun beenderen zal hĳ afknagen,h en hĳ zal ze met
zĳn pĳlen verpletteren.i
9 Hĳ kromde zich, hĳ legde zich
neer als de leeuw,
En, als een leeuw, wie durft
hem wekken? j
Die u zegenen, zĳn de gezegenden,k
En die u vervloeken, zĳn de
vervloekten.”l
10 Hierop ontbrandde Balaks
_
toorn tegen B _ileam en hĳ klapm
te in zĳn handen, en Balak
zei
_
vervolgens tot B _ileam: „Om mĳn
vĳanden te verwensen,n heb ik u
ontboden, en zie! gĳ hebt hen nu
al driemaal tot het uiterste gezegend. 11 En maak nu dat gĳ
wegkomt naar uw plaats. Ik had
bĳ mĳzelf gezegd dat ik u zonder mankeren eer zou bewĳzen,o
maar zie! Jehovah heeft u de eer
onthouden.”
12 Hierop zei B _ileam tot Ba_
lak: „Heb ik ook tot uw boden die
gĳ naar mĳ toe zondt, niet gesproken en gezegd: 13 ’Al gaf
Balak
mĳ zĳn huis vol zilver en
_
goud, ik zou het bevel van Jehovah niet kunnen overschrĳden
om iets goeds of slechts uit mĳn
eigen hart te doen. Wat Jehovah
spreken zal, dat zal ik spreken’? p
14 En nu, zie, ik ga heen naar
mĳn volk. Kom toch, laat ik u
van advies dienenq wat dit volk
later, op het einde der dagen, uw
volk zal aandoen.”r 15 Hĳ hief
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¨
4e rede. Afgoderij met Baal van Peor

dus zĳn spreukachtige rede a aan
en zei:
„De uitspraak van B _ileam, de
zoon van Beor,
_
En de uitspraak van de fysiek sterke man met het
open oog,b
16 De uitspraak van degene die de
woorden van God hoort,c
En degene die de kennis van
de Allerhoogste kent —
Een visioen van de Almachtige kreeg hĳ te ziend
Terwĳl hĳ neerviel met ontsloten ogen: e
17 Ik zal hem zien,f maar niet
nu;
Ik zal hem aanschouwen,
maar niet van nabĳ.
Een ster g zal stellig te voorschĳn treden uit Jakob,
_
En een scepter zal inderdaad
¨ h
oprĳzen uit Isra
el.
_
En hĳ zal stellig de slapen van
Moab
verplettereni
_
En de schedel van alle zonen van oorlogsrumoer.
18 En Edom
moet een bezitting
_
worden,j
¨
Ja, Se_ ır k moet de bezitting
van zĳn vĳanden worden,l
¨
Terwĳl Isra
el zĳn moed
_
toont.
19 En uit Jakob
zal iemand gaan
_
onderwerpen,m
En hĳ moet elke overlevende uit de stad verdelgen.”n
20 Toen hĳ nu Amalek
zag, zet_
te hĳ zĳn spreukachtige rede
voort en zei vervolgens: o
„Amalek
was de eerste der na_
¨
tien,p
Maar zĳn einde later zal zĳn
dat hĳ zelfs te gronde
gaat.”q
21 Toen hĳ nu de Kenietenr zag,
zette hĳ zĳn spreukachtige rede
voort en zei vervolgens:
„Duurzaam is uw woning, en
geplaatst op de steile rots
is uw verblĳf.
22 Maar er zal iemand komen om
s te verbranden.
Kajin
_
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NUMERI 24:16–25:7

Hoe lang zal het nog
duren
¨
voordat Assyri
_ e u gevankelĳk zal wegvoeren?”a
23 En hĳ zette zĳn spreukachtige rede voort en zei vervolgens:
„Wee! Wie zal in leven blĳven
wanneer God het bewerkstelligt? b
24 En er zullen schepen zĳn van
c
de kust van K _ittim,
¨
En die zullen Assyri
_ e stellig
kwellen,d
En ze zullen Heber
inderdaad
_
kwellen.
Maar ook hĳ zal ten slotte
te gronde gaan.”
25 Hierna stond B _ileam op en
ging heen en keerde naar zĳn
ging
plaats terug.e En ook Balak
_
zĳns weegs.
¨
Isra
el nu woonde in S _ittim.f
_
Toen begon het volk immorele betrekkingen te hebben met
g
2 En de
de dochters van Moab.
_
vrouwen kwamen het volk uitnodigen tot de slachtoffers van hun
goden,h en het volk ging eten en
i
zich voor hun goden
¨ neerbuigen.
3 Zo
el zich aan de
_
¨ verbond Isra
j en de toorn van
Ba_ al van Peor;
_
Jehovah
ontbrandde nu tegen Is_
¨ k
4 Daarom zei Jehovah tot
rael.
Mozes:
„Neem alle hoofden van
_
het volk en stel hen voor Jehovah
tentoonl in de richting van de zon,
opdat de brandende¨ toorn van Jehovah zich van Isra
el moge afwen_
den.” 5 Toen zei ¨ Mozes
tot de
_
rechters van Isra
el: m „Een ieder
_
n
van U dode zĳn mannen die
¨ een
binding hebben met de Ba_ al van
Peor.”
_
6 Maar zie! daar kwam een
¨
el,
mano van de zonen van Isra
_
en hĳ bracht een Midianitische
vrouwp in de nabĳheid van zĳn
broeders voor de ogen van Mo_
zes en voor de ogen van de gehele vergadering
der zonen van Is_
¨
rael, terwĳl zĳ bĳ de ingang van
de tent der samenkomst weenden. 7 Toen P _inehas,q de zoon
¨
van Eleazar,
de zoon van Aaron,
_
_

25
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Pinehas grĳpt in. Stam Ruben geteld

de priester, dit in het oog kreeg,
stond hĳ dadelĳk op uit het midden van de vergadering en nam
een lans in zĳn hand. 8 Vervol¨
gens ging hĳ de man van Isra
el tot
_
in de gewelfde tent achterna en
doorstak
hen beiden, de man van
¨
Isra
el en de vrouw, door haar ge_
slachtsdelen. Toen werd
¨ de gesel
over de zonen van Isra
el gestuit.a
_
9 En [het aantal] van hen die ten
gevolge van de gesel gestorven
waren, bedroeg vierentwintigduizend.b
10 Toen sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 11 „P _inehas,c de ¨zoon
van Eleazar,
de zoon van Aaron,
_
_
de priester, heeft mĳn gramschap
¨
van de zonen van Isra
el afge_
wendd doordat hĳ volstrekt geen
mededinging ten opzichte van mĳ
in het midden van hen heeft gee zodat ik de zonen van Isduld,
_
¨
rael in mĳn staan op exclusieve
f
toewĳding niet heb uitgeroeid.
12 Zeg daarom: ’Zie, ik geef hem
mĳn vredesverbond. 13 En het
moet voor hem en zĳn nageslacht
na hem dienen als het verbond
van een priesterschap tot onbepaalde tĳd,g ten gevolge van het
feit dat hĳ geen mededinging ten
opzichte van zĳn God heeft geduldh en ertoe overging verzoe¨
ning voor de zonen van Isra
el te
_
doen.’ ”i
14 Terloops zĳ opgemerkt dat
de naam¨ van de dodelĳk getroffen Israelitische man, die met de
Midianitische dodelĳk getroffen
werd, Z _imri was, de zoon van Salu,
_
een overste j van een vaderlĳk
huis van de Simeonieten. 15 En
de naam van de dodelĳk getroffen Midianitische vrouw was Koz_
bi, de dochter van Zur; k hĳ was
een hoofd van de clans van een vaderlĳk huis in M _idian.l
16 Later sprak Jehovah tot Mo_
zes en zei: 17 „Laat de Midianieten in het nauw worden gebracht, en gĳlieden moet hen
slaan,m 18 want zĳ brengen U
in het nauw met hun arglistige
dadenn die zĳ op arglistige wĳze
tegen U bedreven hebben in de
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zaak van Peor
_ a en in de zaak van
b de dochter van een overste
Kozbi,
_
van M _idian, hun zuster, die dodelĳk getroffen werdc op de dag van
de gesel naar aanleiding van de
d
zaak van Peor.”
_
Het geschiedde nu na de
gesel, dat Jehovah voorts
26
het volgende tot Mozes
en Elea_
_
e

¨
zar, de zoon van Aaron,
de pries_
ter, zei: 2 „Neemt het totale
aantal op van de gehele verga¨
dering der zonen van Isra
el van
_
twintig jaar oud en daarboven,
naar het huis van hun vaderen,
¨
allen die in Isra
el in het leger uit_
trekken.”f 3 Toen spraken Mo_
g met
zes en de priester Eleazar
_
hen in de woestĳnvlakten van
h aan de Jord
Moab
a_ an
bĳ Jeri_
_
_
cho,i en zeiden: 4 „[Neemt het
totale aantal op van hen] van
twintig jaar oud en daarboven,
juist zoals Jehovah Mozes
gebo_
den had.”j
¨
De zonen van Isra
el nu die uit
_
het land Egypte
waren getrok_
¨
ken, waren: 5 Ruben,
Isra
els
_
_
zonen:
eerstgeborene; k Rubens
_
l de familie der HaVan Hanoch
_
m de familie
nochieten;¨ van Pallu
_
n
der Palluıeten; 6 van Hezron
_
de familie der Hezronieten; van
o de familie der Karmieten.
Karmi
_
7 Dit waren de families der Rubenieten, en hun¨ ingeschrevenen bedroegen drieenveertigduizend zevenhonderd dertig.p
8 En de zoon van Pallu
was
_
El _iab. ¨ 9 En de zonen van El _iab:
Nemu
el en Dathan
en Ab _iram.
_
_
q
en Ab _iramr waren
Deze Dathan
_
opgeroepenen van de vergadering,
die¨ strĳd voerden tegen Mozes
en
_
Aaron
in de vergadering van Ko_
_
rach,s toen zĳ strĳd voerden tegen
Jehovah.
10 Toen opende de aarde haar
mond en verzwolg hen.t Wat Ko_
rach betreft, [hĳ stierf] bĳ de dood
van de vergadering, toen het vuur
tweehonderd vĳftig mannen verteerde.u En zĳ werden een symbool.v 11 De zonen van Korach
_
stierven echter niet.w
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Telling van nog acht stammen

12 De zonen van S _imeona vol¨
gens hun families: Van Nemu
elb
_
¨
de familie der Nemuelieten; van
c de familie der Jaminieten;
Jamin
_
d
van Jachin
de familie der Jachi_
nieten; 13 van Zera
de familie
_
der Zarhieten; van Saule de familie der Saulieten. 14 Dit waren
de families
van de Simeonieten:
¨
tweeentwintigduizend tweehonf
derd.
15 De zonen van Gadg volgens
hun families: Van Zefon
de fami_
lie der Zefonieten; van Haggi
de
_
familie der Haggieten; van Suni
_
de familie der Sunieten; 16 van
Ozni
de familie der Oznieten;
_
van Eri
de familie der Erieten;
_
17 van Arod
de familie der Aro_
dieten; van Areli
_ h de familie der
Arelieten. 18 Dit waren de families van de zonen van Gad, naar
hun ingeschrevenen: veertigduizend vĳfhonderd.i
19 De zonen van Juda
_ j waren
l Er en
Er k en Onan.
Onan
stier_
_
¨
ven echter in het land Kana
an.m
_
20 De zonen van Juda
nu waren,
_
n
volgens hun families: Van Selah
_
de familie der Selanieten; van Pe_
rezo de familie der Parzieten; van
Zera
_ p de familie der Zarhieten.
21 De zonen van Perez
nu wa_
q de familie der
ren: Van Hezron
_
r
de famiHezronieten; van Hamul
_
lie der Hamulieten. 22 Dit was naar
ren de families van Juda,
_
hun ingeschrevenen: zesenzeventigduizend vĳfhonderd.t
u
23 De zonen van Issaschar,
_
volgens hun families, waren: Van
¨
v
Tola
de familie der Tola ıeten;
_
van Puva
de familie der Punieten;
_
24 van Jasub
de familie der Ja_
subieten; van S _imronw de familie
der Simronieten. 25 Dit waren
de families van Issaschar,
naar
_
hun ingeschrevenen: vierenzesx
tigduizend driehonderd.
y
26 De zonen van Zebulon,
vol_
gens hun families, waren: Van Se_
red de familie der Sardieten; van
Elon
de familie der Elonieten;
_
¨
van Jahle
elz de familie der Jah_
¨
leelieten. 27 Dit waren de fa-
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NUMERI 26:12-41

milies van de Zebulonieten, naar
hun ingeschrevenen: zestigduizend vĳfhonderd.a
b
28 De zonen van Jozef,
vol_
gens hun families,
waren Manas_
¨ c
29
De
zonen
van
se en Efra
ım.
_
d
e
waren: Van Machir
de
Manasse
_
_
familie der Machirieten. En Ma_
chir werd de vader van G _ilead.f
Van G _ilead de familie der Gileadieten. 30 Dit waren
de zonen
¨
g de famivan G _ilead:
Van Iezer
_
¨
lie der Iezrieten; van Helek
de
_
familie
van
¨ der Helekieten; 31
¨
Asri
el de familie der Asrielieten;
_
van S _ichem de familie der Sichemieten; 32 van Sem
_idah de fa¨
milie der Semidaıeten; van He_
i
fer de familie der Heferieten.
33 Zelafead
nu, de zoon van He_
_
fer, bleek geen zonen te hebben,
maar dochters,j en de namen van
de dochters van Zelafead
waren
_
Machla
en Noa,
Hogla,
M _ilka en
_
_
_
k
34 Dit waren de famiT _irza.
lies van Manasse,
en hun
inge_
¨
schrevenen waren tweeenvĳftigduizend zevenhonderd.l
35 ¨ Dit waren de zonen van
Efra
ım,m volgens hun families:
_
n
Van Sutelah
de familie der Su_
talhieten; van Becher
de familie
_
o de fader Bachrieten; van Tahan
_
milie der Tahanieten. 36 En dit
waren de zonen van Sutelah:
Van
_
Eran
de familie der Eranieten.
_
37 Dit waren de families van de
¨
zonen van Efra
ım,¨ p naar hun inge_
schrevenen: tweeendertigduizend
vĳfhonderd. Dit waren de zonen
van Jozef,
volgens hun families.q
_
r
38 De zonen van Benjamin,
_
volgens hun families, waren: Van
Bela
_ s de familie der Balieten;
t de familie der Asvan Asbel
_
belieten; van Ah _iram de familie
der Ahiramieten; 39 van Sefu_
fam de familie der Sufamieten;
u de familie der Hufavan Hufam
_
mieten. 40 De zonen
_
¨ vanv Bela
[Van
nu waren Ard en Naaman:
_
Ard] de¨ familie der Ardieten;
¨
van Naaman
de familie der Naa_
mieten. 41 Dit waren de zonen
w
volgens hun favan Benjamin,
_
milies, en hun ingeschrevenen

NUMERI 26:42-64

Telling voltooid. Erfdelen door het lot

waren vĳfenveertigduizend zeshonderd.a
42 Dit waren de zonen van
Dan,b volgens hun families: Van
Suham
de familie der Suhamieten.
_
Dit waren de families van Dan,c
volgens hun families. 43 Alle
families van de Suhamieten, van
hun ingeschrevenen, waren vierenzestigduizend vierhonderd.d
e vol44 De zonen van Aser,
_
gens hun families, waren: Van
¨
J _imnaf de familie der Jimnaıeten; van J _isvig de familie der Jisvieten; van Ber _ia de familie der
¨
Beriıeten; 45 van de zonen van
Ber _ia: Van Heber
de familie der
_
¨
Heberieten; van Malki
elh de fami_
¨
lie der Malkielieten. 46 En de
naam van Asers
dochter was Se_
_
rah.i 47 Dit waren de families
j
van de zonen van Aser,
van hun
_
¨
ingeschrevenen: drie envĳftigduizend vierhonderd.k
l vol48 De zonen van Naftali,
_
gens hun families, waren: Van
¨
¨ m
Jahze
el de familie der Jahzeelie_
ten; van Guni
_ n de familie der Guo de faminieten; 49 van Jezer
_
lie der Jizrieten; van S _illemp de
familie der Sillemieten. 50 Dit
q
waren de families van Naftali,
_
volgens hun families, en hun ingeschrevenen waren vĳfenveertigduizend vierhonderd.r
51 Dit waren de ingeschreve¨
nen van de zonen van Isra
el: zes_
´ ´
honderd een duizend zevenhonderd dertig.s
52 Daarna sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 53 „Aan dezen
_
dient het land ten erfdeel te worden toebedeeld volgens het getal der namen.t 54 Naar gelang
van de grootte van het aantal
dient gĳ iemands erfdeel te vermeerderen, en naar gelang van
de geringheid dient gĳ iemands
erfdeel te verminderen.u Aan een
ieder dient naar verhouding van
zĳn ingeschrevenen een erfdeel
te worden gegeven. 55 Slechts
door het lotv dient het land te
worden toebedeeld. Naar de na-
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men van de stammen van hun
vaderen dienen zĳ een erfdeel te
ontvangen. 56 Naar de beslissing van het lot dient iemands
erfdeel te worden toebedeeld tussen de velen en de weinigen.”
57 Dit nu waren de ingeschrevenen van de levieten,a volgens
b
de fahun families: Van Gerson
_
milie der Gersonieten; van Ke_
hathc de familie der Kehathieten;
van Merari
_ d de familie der Merarieten. 58 Dit waren de families van de levieten: de familie
der Libnieten,e de familie der Hebronieten,f de familie der Mahlieten,g de familie der Musieten,h
de familie der Korachieten.i
j werd de vader van
En Kehath
_
k
Amram.
59 En de naam van
_
l
Amrams
vrouw was Jochebed,
_
_
L evi’s
dochter, die zĳn vrouw
_
in Egypte
aan Levi
baarde. Met_
_
tertĳd baarde zĳ aan Amram
_
¨
Aaron
en Mozes
en M _irjam, hun
_
_
zuster.m 60 Voorts werden aan
¨
Aaron
Nadab
en Ab _ihu,n Eleazar
_
_
_
o geboren.
61 Maar
en Ithamar
_
Nadab
en Ab _ihu stierven, omdat
_
zĳ onwettig vuur voor het aangezicht van Jehovah hadden aangeboden.p
62 En hun ingeschrevenen be¨
droegen drieentwintigduizend,
allen mannelĳke personen van
een maand oud en daarboven.q
Want zĳ werden niet ingeschre¨
ven onder de zonen van Isra
el,r
_
omdat hun geen erfdeel gegeven
mocht worden onder de zonen
¨
van Isra
el.s
_
63 Dit waren degenen die door
Mozes
en de priester Eleazar
wer_
_
den ingeschreven, toen zĳ de zo¨
nen van Isra
el
inschreven
in
de
_
woestĳnvlakten van Moab
aan de
_
t
Jorda_ an
bĳ Jericho.
64 Maar
_
_
onder dezen bleek zich geen man
te bevinden van hen die door
¨
Mozes
en de priester Aaron
wa_
_
ren ingeschreven toen zĳ de zo¨
nen van Isra
el in de wildernis
_
s Nu 18:24; De 10:9; De 14:27; Joz 14:3; t Nu 26:3.
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Dochters van Zelafead. Jozua

¨
van S _inaı hadden ingeschreven.a
65 Want Jehovah had betreffende hen gezegd: „Zĳ zullen zonder
mankeren in de wildernis sterven.”b Van hen was er dus geen
man overgebleven, behalve Kaleb,
_
de zoon van Jefunne,
en Jozua,
de
_
_
zoon van Nun.c
Toen traden de dochters
d de zoon van
van Zelafead,
_
Hefer,
de zoon van G _ilead, de zoon
_
van Machir,
de zoon van Manas_
_
se,e van de families van Manasse,
_
de zoon van Jozef,
nader. En dit
_
waren de namen van zĳn dochters: Machla,
N
oa
en
_
_ en Hogla
_
M _ilka en T _irza.f 2 Zĳ dan plaatsten zich voor Mozes
en voor de
_
g en voor de overpriester Eleazar
_
sten en de gehele vergadering bĳ
de ingang van de tent der samenkomst, en zeiden: 3 „Onze vader is in de wildernis gestorven,h
en toch bleek hĳ niet tot de vergadering te behoren, dat wil zeggen tot hen die zich tegen Jehovah schaarden in de vergadering
i maar hĳ is om zĳn
van Korach,
_
eigen zonde gestorven; j en hĳ had
geen zonen gekregen. 4 Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zĳn familie worden weggenomen omdat hĳ
geen zoon had? k O geef ons een bezitting in het midden van de broeders van onze vader.”l 5 Hierop bracht Mozes
hun zaak voor
_
Jehovah.m
6 Jehovah zei toen het volgende tot Mozes:
7 „De dochters
_
van Zelafead
hebben gelĳk. Gĳ
_
dient hun beslist een erfelĳk bezit in het midden van de broeders
van hun vader te geven, en gĳ
moet het erfdeel van hun vader
n
8 En
op hen doen overgaan.
¨
tot de zonen van Isra
el dient gĳ
_
aldus te spreken: ’Ingeval enige
man sterft zonder een zoon te
hebben, dan moet GIJ zĳn erfdeel
op zĳn dochter doen overgaan.
9 En indien hĳ geen dochter
heeft, dan moet GIJ zĳn erfdeel
aan zĳn broers geven. 10 En indien hĳ geen broers heeft, dan

27
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moet GIJ zĳn erfdeel aan de broers
van zĳn vader geven. 11 En indien zĳn vader geen broers heeft,
dan moet GIJ zĳn erfdeel geven
aan die bloedverwanta van hem
die hem in zĳn familie het naast
verwant is, en hĳ moet het in bezit nemen. En het moet de zonen
¨
van Isra
el dienen tot een inzetting
_
ingevolge een rechterlĳke beslissing, juist zoals Jehovah Mozes
ge_
boden heeft.’ ”
12 Nadien zei Jehovah tot Mo_
zes: „Beklim dit Abarimgebergb en zie het land dat ik de zote
¨
nen van Isra
el stellig geven zal.c
_
13 Wanneer gĳ het gezien hebt,
dan moet gĳ tot uw volk vergaderd worden,d ja gĳ, net zoals uw
¨
broer Aaron
[tot zĳn volk] ver_
gaderd is,e 14 aangezien gĳlieden in de wildernis van Zin, bĳ
het ruzie maken van de vergadering,f weerspannig zĳt geweest
tegen mĳn bevel mĳ bĳ de wateren voor hun ogen te heiligen.g
h
Dit zĳn de wateren van Meriba
_
i in de wildernis van
bĳ Kades
_
j
Zin.”
15 Toen sprak Mozes
tot Jeho_
vah en zei: 16 „Laat Jehovah,
k van elke
de God van de geesten
soort van vlees,l een man over de
vergadering aanstellenm 17 die
´ ´
´ ´
voor hen zal uitgaan en die voor
hen zal ingaan en die hen zal
uitleiden en die hen zal binnenleiden,n opdat Jehovah’s vergadering niet wordt als schapen die
geen herder hebben.”o 18 Daarom zei Jehovah tot Mozes:
„Neem
_
u Jozua,
de zoon van Nun, een
_
man in wie geestp is, en gĳ moet
hem uw hand opleggen; q 19 en
gĳ moet hem voor de priester
Eleazar
en voor de gehele verga_
dering plaatsen, en gĳ moet hem
voor hun ogen het bevel overdragen.r 20 En gĳ moet iets van
uw waardigheid op hem leggen,s
opdat de gehele vergadering der
¨
zonen van Isra
el naar hem moge
_
luisteren.t 21 En voor de priester Eleazar
zal hĳ staan, en die
_

NUMERI 27:22–28:19

Gang van zaken bĳ diverse offers

moet ten behoeve van hem voor
het aangezicht van Jehovah inlichtingen inwinnena door de uitspraak van de Urim.b Op zĳn bevel zullen zĳ uitgaan en op zĳn
bevel zullen zĳ ingaan, hĳ en alle
¨
zonen van Isra
el met hem en de
_
gehele vergadering.”
nu deed juist zoals Je22 Mozes
_
hovah hem geboden had. Bĳgevolg nam hĳ Jozua
en plaatste
_
c
hem voor de priester Eleazar
_
en voor de gehele vergadering
23 en legde hem de handen op en
droeg hem het bevel over,d juist
zoals Jehovah door bemiddeling
van Mozes
gesproken had.e
_
En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 2 „Ge28
_
¨
bied de zonen van Isra
el, en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’GIJ dient
ervoor te zorgen mĳn offergave,
mĳn brood,f voor mĳn vuuroffers
tot een rustig stemmende geur
voor mĳ,g op de daarvoor bestemde tĳdenh aan mĳ aan te bieden.’
3 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit is het vuuroffer dat GIJ aan
Jehovah zult aanbieden: twee
gave eenjarige mannetjeslammeren per dag als een bestendig
brandoffer.i 4 Het ene mannetjeslam zult gĳ ’s morgens opdragen, en het andere mannetjeslam
zult gĳ tussen de twee avonden
opdragen,j 5 met een tiende efak
meelbloem als graanoffer,l bevochtigd met een vierde hin gestoten
olie; m 6 het bestendig brand¨
offer,n dat bĳ de berg S _inaı werd
opgedragen tot een rustig stemmende geur, een vuuroffer voor
Jehovah,o 7 met het daarbĳ behorend drankoffer,p een vierde
hin voor elk mannetjeslam.q Giet
het drankoffer van bedwelmende drankr voor Jehovah uit op de
heilige plaats. 8 En het andere
mannetjeslam zult gĳ tussen de
twee avonden opdragen. Met hetzelfde graanoffer als ’s morgens
en met hetzelfde daarbĳ behorende drankoffer zult gĳ het opdragen als een vuuroffer, tot een
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rustig stemmende geur voor Jehovah.a
9 Op de sabbatdag b zullen het
echter twee gave eenjarige mannetjeslammeren zĳn en twee tiende maat meelbloem als graanoffer, met olie bevochtigd, met
het daarbĳ behorend drankoffer,
10 als een sabbatsbrandoffer op
zĳn sabbat, naast het bestendig
brandoffer c en het daarbĳ behorend drankoffer.d
11 En aan het begin van UW
maanden zult gĳlieden als brandoffer aan Jehovah aanbieden: twee
´ ´
jonge stieren en een ram, zeven
gave mannetjeslammeren van een
jaar oud,e 12 en drie tiende maat
meelbloem als graanoffer,f met
olie bevochtigd, bĳ elke stier en
twee tiende maat meelbloem als
graanoffer, met olie bevochtigd,
bĳ de ene ram,g 13 en respectievelĳk een tiende maat meelbloem als graanoffer, met olie
bevochtigd, bĳ elk mannetjeslam, als een brandoffer, een rustig stemmende geur,h een vuuroffer voor Jehovah. 14 En als
de daarbĳ behorende drankoffers
dient er een halve i hin wĳn bĳ
een stier te komen en een derde j hin bĳ de ram en een vierde k
hin bĳ een mannetjeslam. Dit is
het maandelĳks brandoffer in zĳn
maand voor de maanden van het
jaar.l 15 Ook dient er buiten het
´ ´
bestendig brandoffer nog een geitenbokje m als zondeoffer aan Jehovah te worden opgedragen met
het daarbĳ behorend drankoffer.n
16 En in de eerste maand, op de
veertiende dag van de maand, zal
Jehovah’s Pascha zĳn.o 17 En op
de vĳftiende dag van die maand
zal er een feest zĳn. Zeven dagen zullen er ongezuurde broden
worden gegeten.p 18 Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zĳn.q Geen enkel soort
van zwaar werk moogt GIJ doen.r
19 En GIJ moet als vuuroffer, een
brandoffer s voor Jehovah, twee
q Le 23:2; r Le 23:7; s Le 1:9.
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Offers voor de zevende maand

´ ´
jonge stieren en een ram en zeven mannetjeslammeren van een
jaar oud aanbieden.a Het dienen
werkelĳk gave [dieren] voor U
te zĳn.b 20 En als de daarbĳ behorende graanoffers c van meelbloem, met olie bevochtigd, zult
GIJ drie tiende maat opdragen bĳ
een stier en twee tiende maatd
bĳ de ram. 21 Gĳ zult respectievelĳk een tiende maate opdragen
bĳ elk mannetjeslam van de zeven
´ ´ mannetjeslammeren; 22 en
een zondeofferbok om verzoening
voor U te doen.f 23 Buiten het
morgenbrandoffer, dat als bestendig g brandoffer h dient, zult GIJ
deze opdragen. 24 Deze zelfde
zult GIJ dagelĳks gedurende de zeven dagen als brood opdragen,i
een vuuroffer, tot een rustig stemmende geur voor Jehovah.j Te zamen met het bestendig brandoffer
dient het te worden opgedragen,
en het daarbĳ behorend drankoffer. 25 En op de zevende dag
dient GIJ een heilige samenkomst
te houden.k Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.l
26 En op de dag van de eerste rĳpe vruchten,m wanneer GIJ
een nieuw graanoffer aan Jehovah aanbiedt, op UW wekenfeest,n
dient GIJ een heilige samenkomst
te houden. Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.o
27 En GIJ moet als brandoffer tot
een rustig stemmende geur voor
Jehovah ´ aanbieden:
twee jonge
´
stieren, een ram, zeven mannetjeslammeren van een jaar oud; p
28 en als het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ elke stier, twee tiende maatq
bĳ de ene ram, 29 een tiende
maatr respectievelĳk bĳ elk mannetjeslam van de zeven
manne´ ´
tjeslammeren; 30 een geitenbokje om verzoening voor U te
doen.s 31 Buiten het bestendig
brandoffer en het daarbĳ behorend graanoffer zult GIJ ze opdragen.t Het dienen werkelĳk gave
[dieren] voor U te zĳn,u met de
daarbĳ behorende drankoffers.v
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En in de zevende maand,
op de eerste van de maand,
dient GIJ een heilige samenkomst
te houden.a Geen enkel soort van
zwaar werk moogt GIJ doen.b Het
dient werkelĳk een dag van trompetgeschal voor U te zĳn.c 2 En
GIJ moet als brandoffer tot een
rustig stemmende geur voor Je´ ´
hovah opdragen: een jonge stier,
´ ´
een ram, zeven mannetjeslammeren van een jaar oud, gave [dieren]; d 3 en het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ de stier, twee tiende maat bĳ
´ ´
de ram,e 4 en een tiende maat
bĳ elk mannetjeslam van de zeven
´ ´
mannetjeslammeren; f 5 en een
geitenbokje als zondeoffer om verzoening voor U te doen; g 6 buiten het maandelĳks brandoffer h
en het daarbĳ behorend graanoffer i en het bestendig brandoffer j
en het daarbĳ behorend graanoffer,k met de daarbĳ behorende
drankoffers,l overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken
daarvoor, tot een rustig stemmende geur, een vuuroffer voor Jehovah.m
7 En op de tiende van deze zevende maand dient GIJ een heilige samenkomst te houden,n en
GIJ moet UW ziel in droefheid buigen.o Geen enkel soort van werk
moogt GIJ doen.p 8 En GIJ moet
Jehovah als brandoffer, als een
rustig stemmende geur, aanbie´ ´
´ ´
den: een jonge stier, een ram,
zeven mannetjeslammeren van
een jaar oud.q Het dienen werkelĳk gave [dieren] voor U te zĳn.r
9 En als het daarbĳ behorend
graanoffer van meelbloem, met
olie bevochtigd, drie tiende maat
bĳ de stier, twee tiende maat
bĳ de ene ram,s 10 een tiende
maat respectievelĳk bĳ elk mannetjeslam van de zeven manne´ ´
tjeslammeren; t 11 een geitenbokje als zondeoffer, buiten het
zondeoffer der verzoening u en
het bestendig brandoffer en het
daarbĳ behorend graanoffer, met
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Vervolg offers zevende maand

de daarbĳ behorende drankoffers.a
12 En op de vĳftiende dag van
de zevende maandb dient GIJ een
heilige samenkomst te houden.c
Geen enkel soort van zwaar werk
moogt GIJ doen,d en zeven dagen moet GIJ een feest voor Jehovah vieren.e 13 En GIJ moet
als brandoffer f een vuuroffer van
een rustig stemmende geur voor
Jehovah aanbieden: dertien jonge stieren, twee rammen, veertien mannetjeslammeren van een
jaar oud. Het dienen werkelĳk
gave [dieren] te zĳn.g 14 En als
het daarbĳ behorend graanoffer
van meelbloem, met olie bevochtigd, drie tiende maat bĳ elke
stier van de dertien stieren, twee
tiende maat bĳ elke ram van de
twee rammen,h 15 en een tiende maat bĳ elk mannetjeslam van
de veertien
mannetjeslammeren; i
´ ´
16 en een geitenbokje als zondeoffer, buiten het bestendig brandoffer, het daarbĳ behorend graanoffer en het daarbĳ behorend
drankoffer.j
17 En op de tweede dag twaalf
jonge stieren, twee rammen, veertien mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren]; k 18 en
het daarbĳ behorend graanoffer l
en de daarbĳ behorende drankoffers m bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven
gang van zaken; n
´ ´
19 en een geitenbokje als zondeoffer,o buiten het bestendig brandoffer en het daarbĳ behorend graanoffer, met de daarbĳ behorende
drankoffers.p
20 En op de derde dag elf stieren, twee rammen, veertien mannetjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren]; q 21 en het
daarbĳ behorend graanoffer r en
de daarbĳ behorende drankoffers s bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken;
´ ´
22 en een bok als zondeoffer,t
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buiten het bestendig brandoffer
en het daarbĳ behorend graanoffer en het daarbĳ behorend
drankoffer.
23 En op de vierde dag tien
stieren, twee rammen, veertien
mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren]; a 24 het
daarbĳ behorend graanoffer b en
de daarbĳ behorende drankoffers c bĳ de stieren, de rammen
en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van za´ ´
ken; d 25 en een geitenbokje als
zondeoffer,e buiten het bestendig
brandoffer,f het daarbĳ behorend
graanoffer en het daarbĳ behorend drankoffer.g
26 En op de vĳfde dag negen
stieren, twee rammen, veertien
mannetjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren]; h 27 en het
daarbĳ behorend graanoffer i en
de daarbĳ behorende drankoffers j bĳ de stieren, de rammen en
de mannetjeslammeren, naar hun
getal, overeenkomstig de voorgeschreven gang van zaken; k
´ ´
28 en een bok als zondeoffer,l buiten het bestendig brandoffer en
het daarbĳ behorend graanoffer
en het daarbĳ behorend drankoffer.m
29 En op de zesde dag acht stieren, twee rammen, veertien mannetjeslammeren van een jaar oud,
gave [dieren]; n 30 en het daarbĳ
behorend graanoffer o en de daarbĳ behorende drankoffers p bĳ de
stieren, de rammen en de mannetjeslammeren, naar hun getal,
overeenkomstig de voorgeschre´ ´
ven gang van zaken; q 31 en een
bok als zondeoffer,r buiten het bestendig brandoffer, het daarbĳ behorend graanoffer en de daarbĳ
behorende drankoffers.s
32 En op de zevende dag zeven stieren, twee rammen, veertien mannetjeslammeren van een
jaar oud, gave [dieren]; t 33 en
het daarbĳ behorend graanoffer u
en de daarbĳ behorende drankoffers v bĳ de stieren, de rammen
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Voorschriften voor geloften

NUMERI 29:34–30:11

HFDST. 29

te van onthouding oplegt, 4 en
haar vader hoort werkelĳk haar
gelofte of haar onthoudingsgelofte die zĳ haar ziel heeft opgelegd, en haar vader bewaart inderdaad het stilzwĳgen tegenover
haar, dan moeten al haar geloften van kracht zĳn, en elke onthoudingsgelofte a die zĳ haar ziel
heeft opgelegd, zal van kracht
zĳn. 5 Maar indien haar vader
haar weerhouden heeft op de dag
dat hĳ al haar geloften of haar onthoudingsgeloften die zĳ haar ziel
heeft opgelegd, hoorde, zal zulks
niet van kracht zĳn, maar Jehovah zal haar vergeven, omdat haar
vader haar weerhouden heeft.b
6 Maar mocht zĳ soms aan een
man toebehoren, en haar gelofte is op haar,c of de ondoordachte belofte van haar lippen die zĳ
haar ziel heeft opgelegd, 7 en
haar man hoort het werkelĳk en
bewaart het stilzwĳgen tegenover
haar op de dag dat hĳ het hoort,
dan moeten haar geloften van
kracht zĳn, of haar onthoudingsgeloften die zĳ haar ziel heeft opgelegd, zullen van kracht zĳn.d
8 Maar indien haar man op de
dag dat hĳ het hoort, haar weerhoudt,e dan heeft hĳ haar gelofte die op haar was, of de ondoordachte belofte van haar lippen
die zĳ haar ziel heeft opgelegd,
ongeldig gemaakt, en Jehovah zal
haar vergeven.f
9 Wat de gelofte van een weduwe of een gescheiden vrouw
betreft, alles wat zĳ haar ziel
heeft opgelegd, zal voor haar van
kracht zĳn.
10 Heeft zĳ echter in het huis
van haar man een gelofte gedaan
of haar ziel door een eed een
onthoudingsgelofte g opgelegd,
11 en haar man heeft het gehoord en heeft tegenover haar
het stilzwĳgen bewaard, hĳ heeft
haar niet weerhouden, dan moeten al haar geloften van kracht
zĳn, of elke onthoudingsgelofte
die zĳ haar ziel heeft opgelegd,

en de mannetjeslammeren, naar
hun getal, overeenkomstig de
voorgeschreven gang van zaken
´ ´
daarvoor; a 34 en een bok als
zondeoffer,b buiten het bestendig
brandoffer, het daarbĳ behorend
graanoffer en het daarbĳ behorend drankoffer.c
35 En op de achtste dag dient
GIJ een plechtige vergadering
te houden.d Geen enkel soort
van zwaar werk moogt GIJ doen.e
36 En GIJ moet als brandoffer een
vuuroffer van een rustig stemmende geur voor Jehovah aan´ ´
´ ´
bieden: een stier, een ram, zeven
mannetjeslammeren van een jaar
oud, gave [dieren]; f 37 en het
daarbĳ behorend graanoffer g en
de daarbĳ behorende drankoffers h
bĳ de stier, de ram en de mannetjeslammeren, naar hun getal,
overeenkomstig de voorgeschre´ ´
ven gang van zaken; i 38 en een
bok als zondeoffer,j buiten het bestendig brandoffer en het daarbĳ
behorend graanoffer en het daarbĳ behorend drankoffer.k
39 Deze zult GIJ op UW periodieke feesten aan Jehovah opdragen,l buiten UW gelofteoffers m en UW vrĳwillige gavenn
in de vorm van UW brandoffers o
en UW graanoffers p en UW drankoffers q en UW gemeenschapsoffers.’ ”r 40 Voorts sprak Mozes
_
¨
tot de zonen van Isra
el overeen_
komstig alles wat Jehovah Mozes
_
geboden had.s
Toen sprak Mozes
tot de
_
stamhoofdent van de zo¨
nen van Isra
el
en
zei:
„Dit
is het
_
woord dat Jehovah geboden heeft:
2 Ingeval een man een gelofte aan
Jehovah doetu of een eed zweertv
waardoor hĳ zĳn ziel een gelofte
van onthouding w oplegt, mag hĳ
zĳn woord niet breken.x Overeenkomstig alles wat zĳn mond is uitgegaan, dient hĳ te handelen.y
3 En ingeval een vrouw een
gelofte aan Jehovah doetz of zĳ
zich in het huis van haar vader
in haar jeugd werkelĳk een gelof-
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Wraak op Midian. Bileam gedood

zal van kracht zĳn. 12 Maar indien haar man ze totaal ongeldig heeft verklaard op de dag
dat hĳ enige uiting van haar lippen als haar geloften of als een
onthoudingsgelofte van haar ziel
hoorde, zullen ze niet van kracht
zĳn.a Haar man heeft ze ongeldig verklaard, en Jehovah zal
haar vergeven.b 13 Welke gelofte of welke eed met betrekking tot een onthoudingsgelofte
om de ziel in droefheid te buigenc maar ook, haar man dient
ze te bekrachtigen of haar man
dient ze ongeldig te verklaren.
14 Maar indien haar man van
dag tot dag absoluut het stilzwĳgen tegenover haar bewaart, dan
heeft hĳ al haar geloften of al
haar onthoudingsgeloften die op
haar zĳn, bekrachtigd.d Hĳ heeft
ze bekrachtigd omdat hĳ tegenover haar het stilzwĳgen heeft
bewaard op de dag dat hĳ ze hoorde. 15 En indien hĳ ze totaal
ongeldig verklaart nadat hĳ ze
gehoord heeft, dan draagt hĳ in
werkelĳkheid haar dwaling.e
16 Dit zĳn de voorschriften die
Jehovah Mozes
geboden heeft
_
[over de verhouding] tussen een
man en zĳn vrouw,f tussen een
vader en zĳn dochter in haar
jeugd in het huis van haar vader.”g
Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
en zei: 2 „Neem
31
_
¨
voor de zonen van Isra
el wraak
_

h

op de Midianieten.i Daarna zult gĳ
tot uw volk worden vergaderd.”j
3 Mozes
sprak dus tot het volk
_
en zei: „Rust mannen uit UW midden toe voor het leger, opdat zĳ
tegen M _idian mogen optreden om
Jehovah’s wraak aan M _idian te
voltrekken.k 4 Duizend van elke
stam, van alle stammen van Is_
¨
rael, zult GIJ in het leger zenden.”
5 Bĳgevolg werden er uit de dui¨
zendenl van Isra
el duizend van
_
elke stam toegewezen, twaalfduizend toegerust voor het leger.m
6 Toen zond Mozes
hen, dui_
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zend van elke stam, tot het leger,
hen en P _inehas,a de zoon van Elea_
zar, de priester, tot het leger, en
het heilige gerei en de trompettenb om oproepen te blazen, waren
in zĳn hand. 7 Zĳ dan voerden
oorlog tegen M _idian, juist zoals
Jehovah Mozes
geboden had, en zĳ
_
gingen ertoe over allen die van het
mannelĳk geslacht waren, te doden.c 8 En behalve de anderen
die zĳ deden sneuvelen, doodden
zĳ ook de koningen van M _idian,
namelĳk Evi
en Rekem
en Zur
_
_
en Hur en Reba,
de vĳf koningen
_
van M _idian; d en zĳ doodden B _imet het
leam,e de zoon van Beor,
_
zwaard. 9 Maar de zonen van
¨
Isra
el voerden de vrouwen van
_
M _idian en hun kleinen gevankelĳk weg; f en al hun huisdieren
en al hun vee en al hun middelen voor levensonderhoud plunderden zĳ. 10 En al hun steden
waarin zĳ zich gevestigd hadden,
en al hun ommuurde kampementen verbrandden zĳ met vuur.g
11 Voorts namen zĳ heel de buith
en al de roof aan mensen en huisdieren mee. 12 Zĳ dan brachten de gevangenen en de roof en
de buit naar Mozes
en de priester
_
Eleazar
en naar de¨ vergadering
_
der zonen van Isra
el, naar de le_
gerplaats, naar de woestĳnvlaki
die aan de Jorda_ an
ten van Moab,
_
_
bĳ Jericho
liggen.
_
13 Toen gingen Mozes
en de
_
priester Eleazar
en alle oversten
_
van de vergadering hun buiten
de legerplaats tegemoet. 14 En
Mozes
werd verontwaardigd op
_
degenen die over de strĳdkrachtenj waren aangesteld, de oversten van duizend en de oversten
van honderd, die van de militaire veldtocht terugkwamen.
15 Daarom zei Mozes
tot hen:
_
„Hebt GIJ iedere vrouwelĳke persoon in leven gelaten? k 16 Ziet!
Zĳ zĳn het juist die, door het
woord van B _ileam, ertoe hebben
¨
gediend de zonen van Isra
el tot
_
het plegen van ontrouw tegenover Jehovah te bewegenl in de
m zodat de gesel
zaak van Peor,
_
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Reiniging van oorlogsbuit. Belasting

over de vergadering van Jehovah kwam.a 17 Nu dan, doodt
al wat mannelĳk is onder de kleinen, en doodt iedere vrouw die
gemeenschap met een man heeft
gehad door bĳ een persoon van
het mannelĳk geslacht te liggen.b
18 En laat alle kleinen onder de
vrouwen, die de daad van het liggen bĳ een persoon van het mannelĳk geslacht niet hebben gekend, voor U in leven.c 19 Wat
UZELF betreft, legert U zeven dagen buiten de legerplaats. Ieder
van U die een ziel heeft gedoodd
en ieder van U die een gesneuvelde heeft aangeraakt,e dient zich
op de derde en op de zevende dag
te reinigen,f GIJ en UW gevangenen. 20 En elk kledingstuk en
elk van huiden vervaardigd voorwerp en alles wat van geitenhaar
gemaakt is en elk houten voorwerp dient GIJ voor U te ontzondigen.”g
21 Toen zei de priester Elea_
zar tot de mannen van het leger die ten strĳde waren getrokken: „Dit is de wetsinzetting die
Jehovah Mozes
geboden heeft:
_
22 ’Alleen het goud en het zilver,
het koper, het ĳzer, het tin en
het lood, 23 alles wat een vuurbewerking ondergaat,h dient GIJ
door het vuur te laten gaan, en
het moet rein zĳn. Alleen dient
het door het reinigingswater i te
worden ontzondigd. En alles wat
geen vuurbewerking ondergaat,
dient GIJ door het water te laten
gaan.j 24 En op de zevende dag
moet GIJ UW kleren wassen en
rein zĳn, en daarna moogt GIJ in
de legerplaats komen.’ ”k
25 Nu zei Jehovah het volgende tot Mozes:
26 „Neem het to_
taal op van de roof, de gevangenen
van zowel mensen als huisdieren,
gĳ en de priester Eleazar
en de
_
hoofden van de vaderen der vergadering. 27 En gĳ moet de roof in
¨
tweeen verdelen tussen de deelnemers aan de strĳd die te velde zĳn
uitgetrokken, en alle overigen van
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de vergadering.a 28 En als belasting b voor Jehovah moet gĳ van de
krĳgslieden die te velde zĳn uit´ ´
getrokken, een ziel op de vĳfhonderd afnemen, van de mensen en
van het rundvee en van de ezels
en van het kleinvee. 29 Van hun
helft dient GIJ ze te nemen en gĳ
moet ze aan de priester Eleazar
_
geven als een bĳdrage voor Jehoc
vah. 30 En van de helft die de
¨
zonen van Isra
el toebehoort, dient
_
´ ´
gĳ een op de vĳftig te nemen,
van de mensen, van het rundvee,
van de ezels en van het kleinvee,
van elke huisdiersoort, en gĳ moet
ze aan de levieten geven,d die de
plicht in acht nemen met betrekking tot Jehovah’s tabernakel.”e
31 Toen deden Mozes
en de
_
priester Eleazar
juist zoals Jeho_
vah Mozes
geboden had. 32 En
_
de roof, het overschot van het geplunderde dat het te velde uitgetrokken volk had buitgemaakt,
bedroeg: aan kleinvee, zeshonderd
vĳfenzeventig duizend, 33 en
¨
aan rundvee, tweeenzeventigduizend, 34 en aan ezels, eenenzestigduizend. 35 Wat menselĳke zielenf betreft uit de vrouwen
die de daad van het liggen bĳ
een persoon van het mannelĳk geslacht niet hadden gekend,g in
¨
het geheel waren het tweeendertigduizend zielen. 36 En de
helft die het deel was van degenen
die te velde waren uitgetrokken,
bedroeg in aantal, van het kleinvee, driehonderd zevenendertig
duizend vĳfhonderd. 37 En de
belasting h voor Jehovah van het
kleinvee bedroeg zeshonderd vĳfenzeventig. 38 En aan rundvee
waren er zesendertigduizend, en
de belasting daarvan voor Jeho¨
vah was tweeenzeventig. 39 En
de ezels waren dertigduizend vĳfhonderd [in getal], en de belasting
daarvan voor Jehovah was eenenzestig. 40 En de menselĳke zielen waren zestienduizend [in getal], en de belasting daarvan voor
¨
Jehovah was tweeendertig zielen.
41 Toen gaf Mozes
de belasting
_

NUMERI 31:42–32:11
als bĳdrage voor Jehovah aan de
a juist zoals Jepriester Eleazar,
_
hovah Mozes
geboden had.b
_
42 En van de helft die de zonen
¨
van Isra
el toebehoorde, die Mo_
_
zes had afgescheiden van hetgeen
de mannen die oorlog hadden gevoerd toebehoorde: 43 De helft
nu voor de vergadering bedroeg
van het kleinvee, driehonderd zevenendertig duizend vĳfhonderd,
44 en aan rundvee, zesendertigduizend, 45 en aan ezels, dertigduizend vĳfhonderd, 46 en aan
menselĳke zielen, zestienduizend.
47 Toen nam Mozes
van de helft
_
¨
die de zonen van Isra
el toebehoor_
de, de ene die er van elke vĳftig genomen moest worden, van
de mensen en van de huisdieren,
en gaf die aan de levieten,c die
de plicht in acht namend met betrekking tot Jehovah’s tabernakel, juist zoals Jehovah Mozes
ge_
boden had.
48 Toen traden de over de duizenden van het leger aangestelden,e de oversten van duizend en
de oversten van honderd,f op Mo_
zes toe 49 en zeiden tot Mozes:
_
„Uw dienaren hebben het totale
aantal opgenomen van de krĳgslieden die onder ons bevel staan
´ ´
en niet een van ons is als vermist gemeld.g 50 Laat daarom
ieder van ons als Jehovah’s offergave aanbieden wat hĳ gevonden
heeft: h gouden voorwerpen, enkelkettinkjes en armbanden, zegelringen,i oorringen en vrouwensieraden,j om verzoening voor
onze ziel te doen voor het aangezicht van Jehovah.”
51 Bĳgevolg namen Mozes
en
_
de priester Eleazar
het goud, alle
_
juwelen, van hen aan.k 52 En
al het goud van de bĳdrage die
zĳ aan Jehovah bĳdroegen, beliep zestienduizend zevenhonderd vĳftig sikkelen, van de
oversten van duizend en de oversten van honderd. 53 De mannen van het leger hadden ieder
voor zich roofgoed genomen.l
54 Mozes
en de priester Eleazar
_
_
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Ruben en Gad vragen erfdeel
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namen dus het goud van de oversten van duizend en van honderd
aan en brachten het in de tent
der samenkomst tot een gedach¨
el
tenis a voor de zonen van Isra
_
voor het aangezicht van Jehovah.
b

De zonen van Ruben
en
_
de zonen van Gad nu wa32
ren in het bezit gekomen van een
c

talrĳke, ja, zelfs zeer grote veestapel. Toen zagen zĳ het land
¨
d
en het land G _ilead, en
Jaezer
_
zie! de plaats was een plaats voor
vee. 2 Daarom kwamen de zonen van Gad en de zonen van Ru_
ben en zeiden het volgende tot
Mozes
en de priester Eleazar
en
_
_
tot de oversten van de vergadee en D
ring: 3 „Ataroth
_ibonf en
_
¨
h
Jaezer
en
en N _imrag en Hesbon
_
_
j
en
Eleale
en Nebo
_
_ i en Sebam
_
k
4 het land dat JehoBehon,
_
vah voor het aangezicht
van de
¨
vergadering van Isra
el verslagen
_
l is een land voor vee, en uw
heeft,
dienaren hebben vee.”m 5 Vervolgens zeiden zĳ: „Indien wĳ
gunst in uw ogen hebben gevonden, laat dan dit land aan uw dienaren als bezitting worden gegeven. Doe ons niet over de Jorda_ an
_
trekken.”n
6 Toen zei Mozes
tot de zonen
_
van Gad en de zonen van Ruben:
_
„Dienen UW broeders ten strĳde te
´ ´
trekken terwĳl GIJ hier blĳft wozoudt GIJ de
nen? o 7 En waarom
¨
zonen van Isra
el de moed ontne_
men om over te trekken naar het
land dat Jehovah hun stellig geven zal? 8 Zo hebben UW vaderen gedaan,p toen ik hen van Ka_
des-Barnea
_ uitzondq om het land
te bezien. 9 Toen zĳ optrokken
r en het
naar het stroomdal Eskol
_
land zagen, ontnamen zĳ vervol¨
gens de zonen van Isra
el de moed
_
om het land dat Jehovah hun stellig geven zou, binnen te trekken.s
10 Dientengevolge ontbrandde
Jehovah’s toorn op die dag, zodat
hĳ zwoer t en zei: 11 ’De mannen van twintig jaar oud en daarboven die uit Egypte
zĳn opge_
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Ruben, Gad en half Manasse vestigen zich

trokken,a zullen
¨ de bodem die ik
Abraham,
Isa
onder
_
_ ak en Jakob
_
ede beloofd heb,b niet zien, omdat zĳ mĳ niet volkomen hebben
c
gevolgd, 12 behalve Kaleb,
de
_
zoon van Jefunne,
de Kenizziet,
_
d
de zoon van Nun, want
en Jozua,
_
zĳ hebben Jehovah volkomen gevolgd.’ 13 Daarom ontbrandde
¨
Jehovah’s toorn tegen Isra
el en
_
liet hĳ hen veertig jaar in de
wildernis ronddolen,e totdat heel
het geslacht dat kwaad deed in
de ogen van Jehovah, zĳn einde vond.f 14 En nu zĳt GIJ opgestaan in de plaats van UW vaderen als het broed van zondige
mannen, om de brandende toorn
¨
van Jehovah tegen Isra
el nog te
_
vergroten.g 15 Zoudt GIJ U ervan
afwenden hem te volgen,h dan zou
hĳ hen stellig wederom langer in
de wildernis laten blĳven,i en GIJ
zoudt ten aanzien van heel dit
volk verderfelĳk gehandeld hebben.”j
16 Later traden zĳ op hem toe
en zeiden: „Laat ons hier stenen
kleinveekooien bouwen voor ons
vee en steden voor onze kleinen.
17 Maar wĳzelf zullen in slagorde toegerust voor de zonen van
¨
Isra
el uit trekken,k net zolang
_
totdat wĳ hen op hun plaats hebben gebracht, terwĳl onze kleinen in de steden met vestingwerken moeten wonen, uit het
gezicht van de bewoners van het
land. 18 Wĳ zullen niet naar
onze huizen terugkeren totdat de
¨
zonen van Isra
el zich grondbe_
zit hebben verschaft, ieder zĳn
eigen erfdeel.l 19 Want wĳ zullen geen erfdeel met hen krĳgen vanaf de zĳde van de Jorda_ an
_
en verder, omdat ons erfdeel ons
ten deel gevallen is vanaf de zĳde
van de Jorda_ an
_ tegen de opgang
[der zon].”m
20 Hierop zei Mozes
tot hen:
_
„Indien GIJ deze zaak zult doen,
indien GIJ U voor het aangezicht
van Jehovah ten strĳde zult toerustenn 21 en iedere toegeruste van U werkelĳk voor het aan-
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gezicht van Jehovah de Jorda_ an
_
zal overtrekken, totdat hĳ zĳn
vĳanden van voor zĳn aangezicht
verdrĳft,a 22 en het land werkelĳk voor het aangezicht van Jehovah onderworpen is b en GIJ daarna
terugkeert,c dan zult GIJ inderdaad tonen geen schuld te hebben
tegenover Jehovah en tegenover
¨
Isra
el; en dit land moet van U wor_
den tot een bezitting voor het aangezicht van Jehovah.d 23 Maar
indien GIJ niet zo zult handelen,
dan zult GIJ stellig tegen Jehovah
zondigen.e Weet dan dat UW zonde U zal achterhalen.f 24 Bouwt
U steden voor UW kleinen en stenen kooien voor UW kleinveekudden, en GIJ dient te doen wat uit
UW mond is uitgegaan.”g
25 Toen zeiden de zonen van
Gad en de zonen van Ruben
het
_
volgende tot Mozes:
„Uw knech_
ten zullen doen juist zoals mĳn
heer gebiedt.h 26 Onze kleinen,
onze vrouwen, ons vee en al onze
huisdieren zullen daar in de steden van G _ilead blĳven,i 27 maar
uw knechten zullen, een ieder die
toegerust is voor het leger,j voor
het aangezicht van Jehovah overtrekken voor de strĳd, juist zoals
mĳn heer spreekt.”
28 Bĳgevolg gaf Mozes
aan_
gaande hen bevel aan de priester Eleazar
en aan Jozua,
de zoon
_
_
van Nun, en aan de hoofden van
de vaderen der stammen van de
¨
zonen Isra
els. 29 Mozes
dan zei
_
_
tot hen: „Indien de zonen van Gad
en de zonen van Ruben,
een
ieder
_
die ten strĳde toegerust is,k met
U voor het aangezicht van Jehovah de Jorda_ an
overtrekken, en
_
het land werkelĳk voor UW aangezicht onderworpen is, dan moet GIJ
hun het land G _ilead tot een bezitting geven.l 30 Maar zo zĳ niet
toegerust met U overtrekken, dan
moeten zĳ zich in UW midden in
¨
het land Kana
an vestigen.”m
_
31 Hierop antwoordden de zonen van Gad en de zonen van Ru_
ben, en zeiden: „Wat Jehovah tot

NUMERI 32:32–33:15

¨
Israels legeretappen door Mozes opgetekend

uw knechten gesproken heeft, zo
zullen wĳ doen.a 32 Wĳ zullen
toegerust voor het aangezicht
van¨ Jehovah naar het land Ka_
naan overtrekken,b en onze erfelĳke bezitting zal ons aan deze
zĳde van de Jorda_ an
_ toevallen.”c
33 Toen gaf Mozes
hun, dat wil
_
zeggen de zonen van Gadd en de
e
zonen van Ruben
en de halve
_
f
de zoon van Jostam Manasse,
_
_
zef, het koninkrĳk van S _ihon,g
de koning der Amorieten, en het
koninkrĳk van Og,h de koning
van Basan,
het land behorend bĳ
_
de steden daarvan in de gebieden, en de steden van het land
rondom.
34 En de zonen van Gad gini bouwen en Atarothj
gen D _ibon
_
¨
en Aro
ofan
_ ¨ er,k 35 en Atroth-S
_
_
l en J
m
36 en
en Jaezer
ogbeha,
_
_
n
o
Beth-N _imra en Beth-H aran,
_
steden met vestingwerken,p en
stenen kooien voor kleinvee.q
37 En de zonen van Ruben
bouw_
r
den Hesbon
en Eleale
_ s en Kir¨
¨ _ t
u
en Ba_ aljatha_ ım, 38 en Nebo
_
v — hun namen werden
Meon
_
veranderd — en S _ibma; voorts
noemden zĳ de namen van de steden die zĳ bouwden, naar hun
eigen namen.
w de
39 En de zonen van Machir,
_
zoon van Manasse,
trokken voorts
_
naar G _ilead en namen het in en
verdreven de Amorieten die daarin waren. 40 Daarom gaf Mozes
_
G _ilead aan Machir,
de zoon van
_
Manasse,
en hĳ ging
daarin wo_
¨
nen.x 41 En Ja_ ır, de zoon van
Manasse,
trok
op
en
nam
vervol_
gens hun tentendorpen in, waar¨
na hĳ ze Havvoth-J
a_ ır noemde.y
_
42 En Nobah
trok op en nam ver_
z
volgens Kenath
en zĳn onderhori_
ge plaatsen in; voorts noemde hĳ
het Nobah
naar zĳn eigen naam.
_
Dit waren de etappen
¨ van
de zonen van Isra
el,¨ die
33
_
door de hand van Mozes
en Aaron
_
_
a

volgens hun legers b uit het land
Egypte
waren getrokken.c 2 En
_
Mozes
bleef op bevel van Jeho_
vah de vertrekplaatsen optekenen
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naar hun etappen; en dit waren
hun etappen van de ene vertrekplaats tot de andere: a 3 Zĳ dan
b
braken op uit Rameses
in de eer_
ste maand, op de vĳftiende dag
van de eerste maand.c Daags na
d trokken de zonen van
het Pascha
¨
Isra
el met opgeheven hand voor
_
de ogen van alle Egyptenaren uit.e
4 Al die tĳd waren de Egyptenaren bezig degenen te begraven die
Jehovah onder hen geslagen had,
namelĳk alle eerstgeborenen; f en
aan hun goden had Jehovah strafgerichten voltrokken.g
¨
5 De zonen van Isra
el braken
_
h
en legerdus op uit Rameses
_
i
den zich vervolgens te Sukkoth.
_
6 Toen braken zĳ op uit Suk_
j
koth en legerden zich te Etham,
_
dat aan de rand van de wildernis
ligt. 7 Vervolgens braken zĳ op
uit Etham
en keerden terug in de
_
k dat in
richting van Pi-Hachiroth,
_ ¨
l
het gezicht van Ba_ al-S
ligt;
_
´ ´ efon
zĳ nu legerden zich voor M _igdol.m
8 Daarna braken zĳ op uit PiHachiroth
en trokken vervolgens
_
midden door de zee n naar de wildernis o en bleven drie dagreizen
p in
ver de wildernis van Etham
_
trekken en legerden zich toen te
q
Mara.
_
9 Voorts braken zĳ op uit Mara
_
r In Elim nu
en kwamen te Elim.
_
_
waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Derhalve legerden zĳ zich daar. 10 Vervolgens braken zĳ op uit Elim
en
_
legerden zich aan de Rode Zee.
11 Daarna braken zĳ op van de
Rode Zee en legerden zich in
de wildernis van Sin.s 12 Toen
braken zĳ op uit de wildernis van
Sin en legerden zich te Dofka.
_
13 Later braken zĳ op uit Dofka
_
en legerden zich te Alus.
14 Zĳ
_
braken vervolgens op uit Alus
_
t
En
en legerden zich te Rafidim.
_
er bleek daar geen water voor
het volk te zĳn om te drinken.
15 Daarna braken zĳ op uit Rafi_
dim en legerden
zich in de wilder¨
nis van S _inaı.u
t Ex 17:1; Ex 17:8; u Ex 18:5; Ex 19:1; Ex 19:2;
Nu 1:1; Nu 3:4; Nu 9:1.
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16 Nadien braken zĳ op uit
¨
de wildernis van S _inaı en leger¨
den zich te K _ibroth-Hatta_ ava.a
17 Toen
braken
zĳ
op
uit
K
_ibroth¨
Hatta_ ava en legerden zich te Ha_
zeroth.b 18 Daarna braken zĳ op
uit Hazeroth
en legerden zich te
_
R _ithma. 19 Vervolgens braken
zĳ op uit R _ithma en legerden zich
te R _immon-Perez.
20 Toen bra_
ken zĳ op uit R _immon-Perez
en
_
legerden zich te L _ibna. 21 Later
braken zĳ op uit L _ibna en legerden zich te R _issa. 22 Vervolgens
braken zĳ op uit R _issa en legerden
zich te Kehelatha.
23 Toen bra_
ken zĳ op uit Kehelatha
en leger_
den zich bĳ de berg Safer.
_
24 Daarna braken zĳ op van de
berg Safer
en legerden zichc te Ha_
_
rada. 25 Toen braken zĳ op uit
Harada
en legerden zich te Ma_
_
kheloth. 26 Vervolgens braken
d
zĳ op uit Makheloth
en leger_
den zich te Tahath.
27 Daarna
_
braken zĳ op uit Tahath
en leger_
den zich te Terah.
28 Toen bra_
ken zĳ op uit Terah
en legerden
_
zich te M _ithka. 29 Later braken zĳ op uit M _ithka en legerden
zich te Hasmona.
30 Vervol_
gens braken zĳ op uit Hasmo_
na en legerden zich te Moseroth.
_
31 Toen braken zĳ op uit Mose_´
roth
_ e¨ ene legerden zich te Ben
32 Daarna
braken zĳ
Ja_ akan.
¨
´
op uit Ben
_ e-Ja_ akan en legerden
zich te Hor-Hagg _idgad. 33 Vervolgens braken zĳ op uit HorHagg _idgad en legerden zich te
f
Jotbatha.
34 Later braken zĳ
_
op uit Jotbatha
en legerden zich
_
te Abrona.
35 Toen braken zĳ
_
op uit Abrona
en
legerden zich te
_
g
Ezeon-G
eber.
36 Daarna bra_
_
ken zĳ op uit Ezeon-G
eber
en le_
_
gerden zich in de wildernis van
h
Zin, dat wil zeggen Kades.
_
37 Later braken zĳ op uit Ka_
des en legerden zich bĳ de berg
i
Hor, aan de grens van het
¨ land
Edom.
38 De priester Aaron
nu
_
_
besteeg op bevel van Jehovah de
berg Hor en stierf daar in het
veertigste jaar van de uittocht
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¨
der zonen van Isra
el uit het land
_
Egypte,
in
de
vĳfde
maand, op
_
de¨ eerste van de maand.a ¨ 39 En
Aaron
was honderd drieentwin_
tig jaar oud toen hĳ op de berg
Hor stierf.
¨
40 Nu kreeg de Kanaaniet, de
b
die in de Nekoning van Arad,
_
_
¨
geb c in het land Kana
an woonde,
_
¨
te horen dat de zonen van Isra
el
_
in aantocht waren.
41 Na verloop van tĳd braken
zĳ op van de berg Hor d en legerden zich te Zalmona.
42 Daarna
_
braken zĳ op uit Zalmona
en leger_
den zich te Funon.
43 Vervol_
gens braken zĳ op uit Funon
en le_
e
gerden zich te Oboth.
44 Toen
_
braken zĳ op uit Oboth
en leger_
den zich te IjjeAbarim,
aan de
_
_
f
grens van Moab.
45 Later bra_
ken zĳ op uit Ijjim
en legerden
_
zich te D _ibon-Gad.g 46 Daarna
braken zĳ op uit D _ibon-Gad en le¨
gerden zich te Almon-Diblath
a_ ım.
_
47 Toen braken zĳ op uit Almon_
¨ h
Diblatha_ ım en legerden zich in
i tegenover
de bergen van Abarim
_
j
48 Ten slotte braken zĳ
Nebo.
_
op van de bergen van Abarim
en
_
legerden zich in de woestĳnvlakk
aan de Jorda_ an
ten van Moab
_ bĳ
_
Jericho.
49 En zĳ bleven zich
_
aan de Jorda_ an
legeren vanaf
_
l tot Abel-S
Beth-Jesimoth
_
_ittimm
_
in de woestĳnvlakten van Moab.
_
50 Voorts sprak Jehovah tot
Mozes
in de woestĳnvlakten van
_
Moab
aan de Jorda_ an
bĳ Jeri_
_
_
cho,n en zei: 51 „Spreek tot de
¨
zonen van Isra
el, en gĳ moet tot
_
hen zeggen: ’GIJ trekt de Jor¨
da_ an
an.o
_ over naar het land Kana
_
52 En GIJ moet alle bewoners
van het land van voor UW aangezicht verdrĳven en al hun stenen figuren vernietigen,p en al
hun beelden van gegoten metaalq
dient GIJ te vernietigen, en al hun
heilige hoge plaatsen dient GIJ
te verwoesten.r 53 En GIJ moet
het land in bezit nemen en daarin wonen, want aan U zal ik het
land stellig geven om het in bezit te nemen.s 54 En GIJ moet
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Landsgrenzen vastgesteld. Erfdeel door het lot

het land door het lota als bezit toebedelen, naar UW families.b
Voor wie veel [volk] heeft, dient
GIJ zĳn erfdeel te vermeerderen,
en voor wie weinig [volk] heeft,
dient GIJ zĳn erfdeel te verminderen.c Waar het lot voor hem
op zal uitkomen, dat zal van hem
worden.d Volgens de stammen van
UW vaderen dient GIJ UZELF van
grondbezit te voorzien.e
55 Indien GIJ evenwel de bewoners van het land niet van voor
UW aangezicht zult verdrĳven,f
dan zullen degenen die GIJ van
hen overlaat, stellig als prikkels
in UW ogen worden en als doorns
in UW zĳden, en zĳ zullen U inderdaad benauwen in het land waarin GIJ wonen zult.g 56 En het
moet geschieden dat juist zoals ik
gedacht had met hen te doen, ik
met U zal doen.’ ”h
U

En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: ¨ 2 „Ge34
_
bied de zonen van Isra
el, en gĳ
_
moet tot hen
¨ zeggen: ’GIJ gaat het
land Kana
ani binnen. Dit is het
_
land dat U ten erfdeel
¨ zal toevalan naar zĳn
len,j het land Kana
_
k
grenzen.
3 En UW zuidzĳde moet blĳken
te zĳn vanaf de wildernis van Zin
l
langs Edom,
en UW zuidgrens
_
moet blĳken te zĳn vanaf het uiteinde van de Zoutzee m in het oosten. 4 En UW grens moet van
richting veranderen vanaf het
zuiden van de opgang van Akrab_
bimn en oversteken naar Zin, en
haar eindpunt moet zich ten zuiden van Kades-Barn
ea
_
_ o bevinden;
en ze moet uitgaan naar Hazar_
p en doorlopen tot Azmon.
Addar
_
_
5 En bĳ Azmon
moet de grens
_
van richting veranderen naar
het stroomdal van [de beek van]
q en haar eindpunt moet
Egypte,
_
bĳ de Zee blĳken te zĳn.r
6 Wat de westgrens s betreft, die
moet voor U de Grote Zee en het
kustland blĳken te zĳn. Dit zal UW
westgrens worden.
7 Dit nu zal UW noordgrens
worden: Vanaf de Grote Zee zult
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grenslĳn trekken naar de
berg Hor.a 8 Vanaf de berg Hor
zult GIJ de grenslĳn trekken tot
b en het
de toegang van Hamath,
_
eindpunt van de grens moet zich
c
bevinden. 9 En de
bĳ Zedad
_
grens moet uitgaan naar Z _ifron,
en haar eindpunt moet Hazar_
d
blĳken te zĳn. Dit zal UW
Enan
_
noordgrens worden.
10 Vervolgens moet GIJ UW oostgrens trekken van HazarEnan
_
_
naar Sefam.
11 En van Sefam
_
_
moet de grens afdalen ¨ naar R _ibla, ten oosten van A_ ın, en de
grens moet afdalen en stoten
op de oostelĳke helling van de
zee van K _innereth.e 12 En de
grens moet afdalen naar de Jorda_ an,
en haar eindpunt moet de
_
Zoutzeef blĳken te zĳn. Dit zal
UW landg worden naar zĳn grenzen rondom.’ ”
13 Mozes
gebood dus de zonen
_ ¨
van Isra
el en zei: „Dit is het land
_
dat GIJ U door het lot als bezit
zult toebedelen,h juist zoals Jehovah geboden heeft het aan de negen en een halve stam te geven.i 14 Want de stam van de
zonen der Rubenieten volgens
het huis van hun vaderen en de
stam van de zonen der Gadieten volgens het huis van hun vaderen hebben hun erfdeel reeds
genomen, en de halve stam Manasse
heeft het reeds genomen.j
_
15 De twee en een halve stam
hebben hun erfdeel reeds genomen van de Jordaanstreek bĳ Je_
richo oostwaarts, tegen de opk
gang [der zon].”
16 En Jehovah sprak verder
tot Mozes
en zei: 17 „Dit zĳn
_
de namen van de mannen die het
land ten bezit onder U zullen verl en Jodelen: de priester Eleazar
_
_
zua, de zoon van Nun.m´ ´ 18 En
GIJ zult uit elke stam een overste nemen om het land ten bezit te verdelen.n 19 En dit zĳn
de namen van de mannen: Van
o Kaleb, de zoon van
de stam Juda
_
_
p
Jefunne;
20 en van de stam
_
¨
der zonen van S _imeonq Semu
el,
_
de zoon van Amm _ihud; 21 van
GIJ UW

235

Levietensteden; 6 toevluchtssteden

a
de stam Benjamin
Elidad,
de
_
_
zoon van K _islon; 22 en van de
b
stam der zonen van Dan een
overste, Bukki,
de zoon van Jog_
_
c
li; 23 van de zonen van Jozef,
_
van de stam der zonen van¨ Mad
nasse
een overste, Hanni
el, de
_
_
zoon van Efod;
24 en van
_
¨ e de
stam der zonen¨ van Efra
ım een
_
overste, Kemu
el, de zoon van S _if_
tan; 25 en van de stam der zof een overste,
nen van Zebulon
_
Elizafan,
de zoon van Parnach;
_
_
26 en van de stam der zonen van
¨
g
Issaschar
een overste, Palti
_
_ el,
de zoon van Azzan;
27 en van
_
h
een
de stam der zonen van Aser
_
overste, Ach _ihud, de zoon van
Selomi;
28 en van de stam der
_
i een overste,
zonen¨ van Naftali
_
Peda_ el, de zoon van Amm _ihud.”
29 Dit zĳn degenen aan wie Je¨
hovah gebood de zonen van Isra
el
_
tot grondbezitters
in het land
¨
Kana
an te maken.j
_

En Jehovah ging voort tot
Mozes
te spreken in de
_
35
woestĳnvlakten van Moab
aan
_
de Jorda_ an
en¨ zei:
_ k bĳ Jericho,
_
2 „Geef de zonen van Isra
el be_
vel dat zĳ van hun erfelĳk bezit steden aan de levieten moeten geven,l om daar te wonen, en
zĳ dienen de levieten de weidegrond rondom die steden te geven.m 3 En de steden moeten
voor hen dienen om er te wonen, terwĳl hun weidegronden
zullen dienen voor hun huisdieren en hun have en voor al hun
wild gedierte. 4 En de weidegronden van de steden, die GIJ
aan de levieten zult geven, zullen
zich van de stadsmuur af naar
buiten tot duizend el in het rond
uitstrekken. 5 En GIJ moet buiten de stad aan de oostzĳde tweeduizend el meten en aan de zuidzĳde tweeduizend el en aan de
westzĳde tweeduizend el en aan
de noordzĳde tweeduizend el,
met de stad in het midden. Dit zal
hun tot weidegronden bĳ de steden dienen.
6 Dit zĳn de steden die GIJ aan
de levieten zult geven: zes toe-
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vluchtssteden,a die GIJ zult geven
opdat de doodslager daarheen
kan vluchten,b en
¨ daarenboven
zult GIJ nog tweeenveertig andere steden geven. 7 Alle steden
die GIJ aan de levieten zult geven, zullen achtenveertig steden
zĳn, deze te zamen met hun weidegronden.c 8 De steden die GIJ
zult geven, zullen uit de¨ bezitting der zonen van Isra
el zĳn.d
_
Van die er veel heeft, zult GIJ er
veel nemen, en van die er weinig heeft, zult GIJ er weinig nemen.e Een ieder zal naar gelang
van zĳn erfdeel dat hĳ in bezit zal
nemen, enige van zĳn steden aan
de levieten geven.”
9 En Jehovah ging voort tot Mo_
zes te spreken en zei: 10 „Spreek
¨
tot de zonen van Isra
el, en gĳ moet
_
tot hen zeggen: ’GIJ trekt de Jor¨
da_ an
_ over naar het land Kana
_ an.f
11 En GIJ moet steden uitkiezen
die geschikt voor U zĳn. Tot toevluchtssteden zullen ze U dienen,
en daarheen moet de doodslager
vluchten die onopzettelĳk een ziel
doodslaat.g 12 En de steden moeten U dienen tot een toevluchtsoord tegen de bloedwreker,h opdat
de doodslager niet sterft eer hĳ
voor de vergadering terechtstaat.i
13 En de steden die GIJ zult geven, de zes toevluchtssteden, zullen U ten dienste staan. 14 Drie
steden zult GIJ geven aan deze zĳde
van de Jorda_ an,
_ j en drie steden
zult¨ GIJ geven in het land Ka_
k
naan. Tot toevluchtssteden zullen ze dienen.
15 Voor de zonen
¨
van Isra
el en voor de inwonen_
de vreemdeling l en voor de bĳwoner in hun midden zullen deze
zes steden tot toevluchtsoord dienen, opdat een ieder die zonder
opzet een ziel doodslaat, daarheen kan vluchten.m
16 Indien hĳ hem nu met een
ĳzeren werktuig zo heeft geslagen dat hĳ sterft, is hĳ een moordenaar.n De moordenaar dient
zonder mankeren ter dood gebracht te worden.o 17 En indien hĳ hem met een kleine steen,
waardoor hĳ zou kunnen sterven,

NUMERI 35:18–36:2
zo heeft geslagen dat hĳ sterft,
is hĳ een moordenaar. De moordenaar dient zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. 18 En
indien hĳ hem met een klein houten werktuig, waardoor hĳ zou
kunnen sterven, zo heeft geslagen dat hĳ sterft, is hĳ een moordenaar. De moordenaar dient zonder mankeren ter dood gebracht
te worden.
19 De bloedwreker a is degene
die de moordenaar ter dood zal
brengen. Wanneer hĳ hem aantreft, zal hĳzelf hem ter dood
brengen. 20 En indien hĳ hem
uit haat een stoot heeft toegebrachtb of hĳ naar hem geworpen heeft terwĳl hĳ op de loer
lag,c opdat hĳ zou sterven, 21 of
hĳ hem uit vĳandschap met zĳn
hand heeft geslagen, opdat hĳ zou
sterven, dient degene die geslagen heeft, zonder mankeren ter
dood gebracht te worden. Hĳ is
een moordenaar. De bloedwreker
zal de moordenaar ter dood brengen wanneer hĳ hem aantreft.d
22 Maar indien hĳ hem onvoorziens, zonder vĳandschap, een
stoot heeft toegebracht, of enig
voorwerp naar hem heeft geworpen zonder op de loer te liggene
23 of enige steen waardoor hĳ
zou kunnen sterven, zonder hem
te zien, of hĳ er de oorzaak van
zou zĳn dat die op hem viel, zodat hĳ stierf, terwĳl hĳ hem geen
vĳandschap toedroeg en niet zĳn
nadeel zocht, 24 dan moet de
vergadering naar deze rechtsbeslissingen rechtspreken tussen
degene die geslagen heeft en de
bloedwreker.f 25 En de vergadering g moet de doodslager uit de
hand van de bloedwreker bevrĳden, en de vergadering moet hem
naar zĳn toevluchtsstad, waarheen hĳ gevlucht was, doen terugkeren, en hĳ moet daarin wonen
tot aan de dood van de hogepriester, die met de heilige olie werd gezalfd.h
26 Maar begeeft de doodslager
zich werkelĳk buiten de grens van
zĳn toevluchtsstad waarheen hĳ
mocht vluchten, 27 en de bloed-
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wreker a vindt hem inderdaad buiten de grens van zĳn toevluchtsstad, en de bloedwreker doodt
de doodslager ook, dan heeft hĳ
geen bloedschuld. 28 Want hĳ
behoort tot aan de dood van de hogepriester in zĳn toevluchtsstad
te wonen,b en na de dood van de
hogepriester mag de doodslager
naar het land van zĳn bezitting
terugkeren. 29 En deze [dingen]
moeten U dienen tot een rechtsinzetting voor al UW geslachten in al
UW woonplaatsen.
30 Al wie een ziel doodslaat,
dient op de verklaring van getuid te worgenc als een moordenaar
´ ´
den gedood, en een getuige mag
niet tegen een ziel getuigen om
hem te doen sterven. 31 En GIJ
moogt geen losprĳs aannemen
voor de ziel van een moordenaar,
die verdient te sterven,e want hĳ
dient zonder mankeren ter dood
gebracht te worden.f 32 En GIJ
moogt geen losprĳs aannemen
voor iemand die naar zĳn toevluchtsstad
gevlucht is, om hem
´ ´
voor de dood van de hogepriester
weer in het land te laten wonen.
33 En GIJ moogt het land waarin GIJ zĳt,
´ niet bezoedelen; want
bloed, dat bezoedelt het land,g
en voor het land is geen verzoening mogelĳk ten aanzien van
het bloed dat daarop vergoten is
dan door het bloed van hem die
het vergoten heeft.h 34 En gĳ
moogt het land waarin GIJ woont,
in welks midden ik verblĳf houd,
niet verontreinigen; want ik, Jehovah, houd verblĳf te
¨ midden
van de zonen van Isra
el.’ ”i
_
En de hoofden der vaderen
van de familie der zonen
36
van G _ilead, de zoon van Machir,
_

j

de zoon van Manasse,
van de fa_
milies der zonen van Jozef,
traden
_
nu toe en spraken in tegenwoordigheid van Mozes
en de oversten,
_
de hoofden van
¨ de vaderen der zonen van Isra
el, 2 en zeiden: „Je_
hovah heeft mĳn heer geboden
het land door
het lot aan de zonen
¨
van Isra
el ten erfdeel te geven; k
_
en aan mĳn heer is door Jehovah
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geboden het erfdeel van onze broeder Zelafead
aan zĳn dochters te
_
geven.a 3 Stel nu eens dat een
der zonen uit de andere
stam¨
men der zonen van Isra
el hen tot
_
vrouw krĳgt, dan moet het erfdeel
van de vrouwen aan het erfdeel
van onze vaderen worden onttrokken en bĳ het erfdeel van de stam
worden gevoegd waartoe zĳ mochten gaan behoren, zodat het aan
het lot van ons erfdeel onttrokken
zou worden.b 4 Indien nu het ju¨
beljaar c voor de zonen van Isra
el
_
aanbreekt, dan moet het erfdeel
van de vrouwen bĳ het erfdeel van
de stam worden gevoegd waartoe
zĳ mochten gaan behoren; zodat
hun erfdeel aan het erfdeel van de
stam van onze vaderen onttrokken zou worden.”
5 Toen gebood Mozes
de zonen
_
¨
van Isra
el op bevel van Jeho_
vah het volgende: „De stam van
de zonen van Jozef
heeft gelĳk.
_
6 Dit is het woord dat Jehovah
heeft geboden aangaande de dochd namelĳk: ’Aan
ters van Zelafead,
_
wie het goed is in hun ogen mogen zĳ tot vrouw worden. Alleen
dienen zĳ aan de familie van de
stam van hun vaderen tot vrouw
te worden.e 7 En geen ¨ erfdeel
van de zonen van Isra
el dient
_
van stam tot stam rond ¨ te gaan,
want de zonen van Isra
el
dienen
_
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ieder aan het erfdeel van de stam
van hun voorvaders vast te houden. 8 En iedere dochter die
een erfelĳk bezit uit de stammen
¨
van de zonen van Isra
el krĳgt,
_
die dient aan iemand uit de familie van de stam van haar vader
tot vrouw te worden,a opdat een
¨
ieder der zonen van Isra
el het erf_
deel van zĳn voorvaders in bezit
moge krĳgen. 9 En geen erfdeel dient van de ene stam op de
andere stam over te gaan, want
¨
de stammen der zonen van Isra
el
_
dienen elk aan hun eigen erfdeel
vast te houden.’ ”
10 De dochters van Zelafead
_
deden juist zoals Jehovah Mo_
b
zes geboden had.
11 Bĳgevolg
werden Machla,
T _irza en Hogla
_
_
en M _ilka en Noa,
de dochters
_
c
van Zelafead,
de vrouwen van
_
de zonen van hun vaders broers.
12 Aan sommigen uit de families
der zonen van Manasse,
de zoon
_
van Jozef,
werden zĳ tot vrou_
wen, opdat hun erfdeel bĳ de
stam van de familie van hun vader bleef.
13 Dit zĳn de gebodend en de
rechterlĳke beslissingen die Jehovah door bemiddeling van Mozes
_
in de woestĳnvlakten van Moab
_
aan de Jorda_ an
aan de
_ ¨ bĳ Jericho,
_
e
zonen van Isra
el
gebood.
_

dccc

ccc
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Dit zĳn de woorden
die Mozes
_
¨
tot heel Isra
el heeft gespro_
a in de
ken in de Jordaanstreek,
wildernis, in de woestĳnvlakten
b
tegenover Suf, tussen P aran
_
c
en Tofel
en Laban
en Hazeroth
_
_
_
en Di-Zahab;
2 elf dagen is het
_
van Horeb,
via
de weg van het
_
¨
gebergte Se_ ır, tot aan Kades_
d
3 Nu geschiedde het
Barnea.
_
e jaar, in de elfin het veertigste
de maand, op de eerste van de
maand,
dat Mozes
de zonen van
_
¨
Isra
el toesprak overeenkomstig
_

1
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alles wat Jehovah hem met betrekking tot hen geboden had,
4 nadat hĳ S _ihon,a de koning der
Amorieten, die in Hesbon
woon_
de, en Og,b de koning van Ba¨_
c in Edreı,d
san, die in Astaroth,
_
_
woonde, had verslagen. 5 In de
Jordaanstreek, in het land Moab,
_
nam Mozes
het op zich deze wete
_
te verklaren, door te zeggen:
6 „Jehovah, onze God, heeft tot
c Joz 9:10; d Joz 13:12; e De 4:8; De 17:18; Ne
8:7.
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a
ons gesproken in Horeb
en ge_
zegd: ’GIJ hebt lang genoeg in dit
b
bergland gewoond.
7 Wendt U
en begeeft U op weg en trekt naar
het bergland der Amorietenc en
naar al hun naburen in de Ara_
ba,d het berglande en de Sjefela
_
f en de zeekust,g het
en de Negeb
_
¨
land der Kanaanieten,h en de L _ibanon,i tot aan de grote rivier,
j
de rivier de E_ ufraat.
8 Ziet,
_
´ ´ ik
stel het land waarlĳk voor U.
Trekt er binnen en neemt het
land in bezit dat Jehovah UW va¨
deren, Abraham,
Isa
_
_ akk en Ja_
kob,l onder ede beloofd heeft hun
m
en hun zaad na hen te geven.’
9 Nu zei ik toentertĳd het volgende tot U: ’Ik alleen kan U niet
dragen.n 10 Jehovah, UW God,
heeft U vermenigvuldigd en ziet,
GIJ zĳt heden zo talrĳk als de sterren aan de hemel.o 11 Moge Jehovah, de God van UW voorvaders, U nog duizendmaal talrĳker
makenp dan GIJ zĳt, en moge hĳ U
zegenen,q juist zoals hĳ U beloofd
heeft.r 12 Hoe kan ik alleen UW
last en UW vracht en UW geruzie dragen? s 13 Neemt wĳze en
beleidvolle t en ervarenu mannen
van UW stammen, opdat ik hen
tot hoofden over U kan stellen.’v
14 Toen hebt GIJ mĳ geantwoord
en gezegd: ’De zaak waarvan gĳ
gesproken hebt, dat wĳ die moeten doen, is goed.’ 15 Ik heb dus
de hoofden van UW stammen genomen, wĳze en ervaren mannen, en
hen tot hoofden over U gesteld, tot
oversten van duizend en oversten
van honderd en oversten van vĳftig en oversten van tien en beambten van UW stammen.w
16 Vervolgens gebood ik toentertĳd UW rechters en zei: ’Bĳ het
afnemen van een verhoor [inzake
geschillen] tussen UW broeders,
moet GIJ rechtvaardig oordelenx
tussen een man en zĳn broeder
of zĳn inwonende vreemdeling.y
17 GIJ moogt bĳ de rechtspraak
niet partĳdig zĳn.z De kleine dient
GIJ evenzeer aan te horen als de
grote.a GIJ moogt niet bevreesd
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worden wegens een man,a want
de rechtspraak behoort God toe; b
en de zaak die te moeilĳk voor U
is, dient GIJ voor mĳ te brengen, en
ik moet die horen.’c 18 Voorts
gebood ik U toentertĳd alle dingen die GIJ moest doen.
19 Daarna braken wĳ uit Ho_
reb op en trokken toen door heel
die grote en vrees inboezemende wildernis,d die GIJ hebt gezien,
langs de weg van het bergland der
Amorieten,e juist zoals Jehovah,
onze God, ons had geboden; en
ten slotte kwamen wĳ te Kades_
Barnea.
_ f 20 Nu zei ik tot U: ’GIJ
zĳt aan het bergland der Amorieten gekomen, dat Jehovah, onze
God, ons geeft.g 21 Zie, Jehovah, uw God, heeft het land aan
u overgeleverd.h Trek op, neem
[het] in bezit, juist zoals Jehovah,
de God van uw voorvaders, tot
u gesproken heeft.i Wees niet bevreesd, noch verschrikt.’j
22 Doch GIJ zĳt allen tot mĳ
genaderd en hebt gezegd: ’Laten
wĳ toch mannen voor ons uit
zenden om het land voor ons te
verkennen en ons verslag uit te
brengen over de weg waarlangs
wĳ dienen op te trekken en over
de steden waar wĳ zullen komen.’k 23 Welnu, de zaak bleek
goed te zĳn in mĳn ogen, zodat
ik twaalf mannen
van U nam, voor
´ ´
elke stam een.l 24 Toen wendden zĳ zich en trokken het bergland inm en kwamen tot aan het
n
en gingen het
stroomdal Eskol
_
verspieden. 25 Voorts namen zĳ
wat van de vrucht van het lando
in hun hand en brachten die tot
ons, en tevens brachten zĳ ons
verslag uit en zeiden: ’Het land
dat Jehovah, onze God, ons geeft,
is goed.’p 26 Maar GIJ hebt niet
willen optrekken,q en GIJ zĳt U
weerspannig tegen het bevel van
Jehovah, UW God, gaan gedragen.r 27 En GIJ bleeft morren in
UW tenten en zeggen: ’Omdat Jem Nu 13:17; n Nu 13:24; o Nu 13:23; Nu 13:26;
p Nu 13:27; q Heb 10:38; r Nu 14:1; Nu 14:4; Ps
106:24.
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¨
Bĳ intocht in Kanaan in opstand

hovah ons haatte,a heeft hĳ ons
uit het land Egypte
geleid,b om
_
ons in de hand der Amorieten te
geven, ten einde ons te verdelgen.c 28 Waarheen trekken wĳ
op? Onze broeders hebben ons
hart doen smelten,d door te zeggen: „Een volk, groter en rĳziger
dan wĳ,e steden, groot en tot aan
de hemel versterkt,f en ook de zonen van de Enakieteng zagen wĳ
daar.” ’
29 Daarom zei ik tot U: ’GIJ
moogt niet van angst ineenkrimpen, noch bevreesd zĳn wegens
hen.h 30 Jehovah, UW God, is degene die voor U uit gaat. Hĳ zal
voor U strĳdeni overeenkomstig
alles wat hĳ in Egypte
voor UW
_
eigen ogen met U heeft gedaan,j
31 en in de wildernis,k waar gĳ
hebt gezien hoe Jehovah, uw God,
u heeft gedragenl net zoals een
man zĳn zoon draagt, op heel de
weg die GIJ gegaan zĳt, totdat
GIJ op deze plaats gekomen zĳt.’m
32 Maar ondanks dit woord hadt
GIJ geen geloof in Jehovah, UW
God,n 33 die voor U uit ging op
de weg om een plaats voor U te
verspieden waar GIJ U kondt legeren,o ’s nachts door vuur, opdat
GIJ zoudt kunnen zien langs welke weg GIJ moest gaan, en overdag door een wolk.p
34 Al die tĳd hoorde Jehovah
de stem van UW woorden. Daarom werd hĳ verontwaardigd en
zwoer,q door te zeggen: 35 ’Niet
´ ´
een onder deze mannen van dit
boosaardig geslacht zal het goede land zien dat ik onder ede aan
UW vaderen beloofd heb te geven,r 36 behalve Kaleb,
de zoon
_
s Hĳ zal het zien, en
van Jefunne.
_
aan hem en aan zĳn zonen zal
ik het land geven dat hĳ betreden heeft, wegens het feit dat hĳ
Jehovah volkomen heeft gevolgd.t
37 (Zelfs tegen mĳ werd Jehovah vanwege U vertoornd, en hĳ
zei: ’Ook gĳ zult daar niet binnengaan.u 38 Jozua,
de zoon van
_
Nun, die voor u staat, hĳ zal daar
v
binnengaan.’ Hem heeft hĳ sterk
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¨
el
gemaakt,¨ a want hĳ zal het Isra
_
doen beerven.) 39 Wat UW kleinen betreft, van wie GIJ hebt gezegd: „Tot plundering zullen zĳ
worden!”,b en UW zonen, die thans
nog geen goed of kwaad kennen,
zĳ zullen daar binnengaan, en aan
hen zal ik het geven, en zĳ zullen
het in bezit nemen. 40 Wat
´
U aangaat, verandert van richting en vertrekt naar de wildernis
langs de weg van de Rode Zee.’c
41 Hierop hebt GIJ geantwoord
en tot mĳ gezegd: ’Wĳ hebben
tegen Jehovah gezondigd.d Wĳ
— wĳ zullen optrekken en strĳden overeenkomstig alles wat Jehovah, onze God, ons heeft geboden!’ Een ieder van U gordde
daarom zĳn oorlogswapens aan en
dacht dat het gemakkelĳk was de
berg te beklimmen.e 42 Maar Jehovah zei tot mĳ: ’Zeg hun: „GIJ
moogt niet optrekken en strĳden, want ik ben niet in UW midden; f opdat GIJ niet de nederlaag lĳdt voor UW vĳanden.” ’g
43 Ik sprak dus tot U, en GIJ hebt
niet geluisterd maar zĳt U weerspannig tegen Jehovah’s bevel
gaan gedragenh en helemaal verhit geraakt, en GIJ hebt getracht
de berg te beklimmen.i 44 Toen
trokken de Amorieten die op die
berg woonden, U tegemoet en achtervolgden U,j net zoals de bĳen
¨
dat doen, en joegen U in Se_ ır uiteen tot Horma
toe.k 45 Daarna
_
zĳt GIJ teruggekeerd en voor het
aangezicht van Jehovah gaan wenen, maar Jehovah luisterde niet
naar UW stem,l noch leende hĳ U
het oor.m 46 GIJ zĳt dus vele dagen in Kades
gebleven, zoveel da_
gen als GIJ daar werkelĳk zĳt gen
bleven.
Daarna wendden wĳ ons en
vertrokken naar de wildernis
2
langs de weg van de Rode Zee,
juist zoals Jehovah tot mĳ gesproken had; o en wĳ trokken
¨
vele dagen om het gebergte Se_ ır
heen. 2 Ten slotte zei Jehovah
HFDST. 2

o Nu 14:25; De 1:40.
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het volgende tot mĳ: 3 ’GIJ hebt
nu lang genoeg om dit gebergte
heen getrokken.a Verandert van
richting naar het noorden. 4 En
gebied het volk en zeg: „GIJ trekt
verder langs de grens van UW
c
broeders,b de zonen van Esau,
die
_
¨
in Se_ ır wonen; d en zĳ zullen bevreesd zĳn wegens U,e en GIJ moet
zeer voorzichtig zĳn. 5 Bindt
geen strĳd met hen aan, want ik
zal U van hun land zelfs niet de
breedte van een voetzool geven;
¨
want ik heb het gebergte Se_ ır
aan Esau
tot een bezitting gege_
ven.f 6 Het voedsel dat GIJ voor
geld van hen mocht kopen, moet
GIJ eten; en ook het water dat GIJ
voor geld van hen mocht kopen,
moet GIJ drinken.g 7 Want Jehovah, uw God, heeft u gezegend
in al het werk van uw hand.h
Uw trekken door deze grote wildernis is hem heel goed bekend.
Deze veertig i jaar is Jehovah, uw
God, met u geweest. Het heeft
u aan niets ontbroken.” ’j 8 Zo
trokken wĳ verder, weg van onze
k die
broeders, de zonen van Esau,
_
¨
in Se_ ır wonen, van de weg van de
l
van Elath
en van EzeonAraba,
_
_
_
m
Geber.
_
Vervolgens wendden wĳ ons en
trokken voort langs de weg van
n
de wildernis van Moab.
9 Toen
_
zei Jehovah tot mĳ: ’Val Moab
_
niet lastig en begin geen oorlog met hen, want ik zal u niets
van zĳn land tot een bezitting
geven, daar ik Ar o aan de zonen
van Lotp tot een bezitting heb
gegeven. 10 (In vroeger tĳden
woonden daar de Emieten,q een
volk, groot en talrĳk en rĳzig als
de Enakieten.r 11 Wat de Refaietens betreft, ook zĳ werden als
de Enakietent beschouwd, en de
Moabieten plachten hen Emie¨
ten te noemen. 12 En in Se_ ır
woonden in vroeger tĳden de Hov
rieten,u en de zonen van Esau
_
hebben hen voorts uit hun bezit verdreven en hen van voor
hun aangezicht verdelgd en zĳn
toen in hun plaats gaan wonen,w
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¨
evenals Isra
el moet doen met het
_
land dat zĳn bezitting is, hetwelk Jehovah hun stellig geven
zal.) 13 Staat nu op en trekt
het stroomdal van de Zered
over.’
_
Bĳgevolg trokken wĳ toen het
a
over.
stroomdal van de Zered
_
14 En de dagen die wĳ te voet aflegden vanaf Kades-Barn
ea
_
_ totdat wĳ het stroomdal van de
Zered
overtrokken, waren acht_
endertig jaar, totdat heel het geslacht van krĳgslieden zĳn einde had gevonden en verdwenen
was uit het midden van de legerplaats, juist zoals Jehovah hun
had gezworen.b 15 En ook bleek
de handc van Jehovah op hen te
zĳn om hen uit het midden van de
legerplaats op te jagen, totdat zĳ
hun einde vonden.d
16 Nu geschiedde het dat zodra alle krĳgslieden tot de laatste man uit het midden van het
volk waren gestorven,e 17 Jehovah verder tot mĳ sprak en
zei: 18 ’Gĳ trekt heden het gebied van Moab,
dat wil zeggen
_
Ar,f voorbĳ, 19 en gĳ moet tot
vlak tegenover de zonen van Am_
mon komen. Val hen niet lastig
en bind geen strĳd met hen aan,
want ik zal u niets van het land
der zonen van Ammon
tot een
_
bezitting geven, daar ik het aan
de zonen van Lot tot een bezitting heb gegeven.g 20 Het werd
ook wel als het land van de Re¨
faıetenh beschouwd. (In vroeger
¨
tĳden woonden daar de Refaıeten, en de Ammonieten plachten
hen Zamzummieten te noemen.
21 Zĳ waren een groot en talrĳk en rĳzig volk, als de Enakieten; i voorts verdelgde Jehovahj
hen van voor hun aangezicht, opdat zĳ hen uit hun bezit konden
verdrĳven en in hun plaats konden wonen; 22 evenals hĳ voor
de zonen van Esau
had gedaan,
_
¨
die in Se_ ır wonen,k toen hĳ de Hol
rieten van voor hun aangezicht
h Ge 15:20; De 3:11; Joz 17:15; i Nu 13:33;
De 2:10; De 9:2; j Ex 15:3; Ps 24:8; k Ge 36:8;
l Ge 14:6; Ge 36:20; De 2:12.
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Sihon verslagen. Ammon gespaard

verdelgde, opdat zĳ hen uit hun
bezit konden verdrĳven en tot op
de dag van heden in hun plaats
konden wonen. 23 Wat de Avvietena betreft, die in nederzettingen woonden tot Gaza
_ b toe,
d
de Kaftorieten,c die uit Kaftor
_
waren weggetrokken, verdelgden
hen, om in hun plaats te kunnen
wonen.)
24 Staat op, breekt op en trekt
e
het stroomdal van de Arnon
over.
_
Zie, ik heb S _ihon,f de koning van
Hesbon,
de Amoriet, in uw hand
_
gegeven. Begin dus zĳn land in bezit te nemen en voer oorlog met
hem. 25 Op deze dag zal ik beginnen de angst voor u en de vrees
voor u op de volken onder de ganse hemel te leggen, die het bericht
omtrent u zullen horen; en ze zullen wegens u stellig in beroering
¨
zĳn en weeen hebben als die van
een barende.’g
26 Toen zond ik uit de wilderh boden naar
nis van Kedemoth
_
S _ihon,i de koning van Hesbon,
_
met woorden van vrede,j en liet
zeggen: 27 ’Laat mĳ door uw
land trekken. Slechts op de weg
zal ik gaan. Ik zal noch naar
rechts noch naar links afwĳken.k
28 Het voedsel dat gĳ mĳ voor
geld zult verkopen, moet ik eten;
en het water dat gĳ mĳ voor
geld zult geven, moet ik drinken.
Laat mĳ slechts te voet erdoorheen trekken,l 29 evenals de
¨
zonen van Esau,
die in Se_ ır wo_
nen,m en de Moabieten,n die in Ar
wonen, ten aanzien van mĳ hebben gedaan, totdat ik de Jorda_ an
_
zal overtrekken naar het land dat
Jehovah, onze God, ons geeft.’o
30 En S _ihon, de koning van Hes_
bon, liet ons niet bĳ zich doortrekken, want Jehovah, uw God,
had zĳn geest verstoktp en zĳn
hart verhard laten worden, ten
einde hem in uw hand te geven,
juist zoals op deze dag.q
31 Hierop zei Jehovah tot mĳ:
’Zie, ik ben begonnen S _ihon en
zĳn land aan u over te leveren.
Begin zĳn land in bezit te nemen.’r
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DEUTERONOMIUM 2:23–3:5
32 Toen nu S _ihon uittrok, hĳ en
al zĳn volk, om bĳ Jahaz
tegen
_
ons te strĳden,a 33 leverde Jehovah, onze God, hem voorts aan
ons over,b zodat wĳ hem en zĳn
zonen en al zĳn volk versloegen.c
34 En wĳ gingen er toentertĳd
toe over al zĳn steden in te nemen
en elke stad aan de vernietiging
prĳs te geven,d mannen en vrouwen en kleine kinderen. Wĳ lieten niemand in leven. 35 Alleen
de huisdieren namen wĳ als roofgoed voor onszelf mee, alsook de
buit uit de steden die wĳ ingeno¨
men hadden.e 36 Van Aro
_ er f af,
dat aan de oever van het stroomdal van de Arnon
ligt, en de stad
_
die in het stroomdal ligt, tot aan
G _ilead, bleek er geen stad te zĳn
die ons te hoog lag.g Jehovah, onze
God, leverde ze alle aan ons over.
37 Alleen tot het land van de zoh de hele oever
nen van Ammon,
_
i
van het stroomdal van de Jabbok,
_
zĳt gĳ niet genaderd, noch tot de
steden van het bergland, noch tot
iets in verband waarmee Jehovah,
onze God, bevel had gegeven.
Daarop wendden wĳ ons en
trokken op langs de weg van
3
Basan.
Toen trok Og, de koning
_
j

van Basan,
uit, hĳ en al zĳn volk,
_
¨
om bĳ Edre_ ı k tegen ons te strĳden. 2 Jehovah zei daarom tot
mĳ: ’Wees niet bevreesd voor
hem,l want ik zal hem en al zĳn
volk en zĳn land stellig in
uw hand geven; en gĳ moet met
hem doen net zoals gĳ met S _ihon, de koning van de Amorieten, hebt gedaan,m die in Hesbon
_
woonde.’ 3 Bĳgevolg gaf Jehovah, onze God, ook Og, de koning
van Basan,
en al zĳn volk in onze
_
hand, en wĳ bleven hem slaan
totdat hĳ geen overlevende meer
over had.n 4 Voorts namen wĳ
toentertĳd al zĳn steden in. Er
bleek geen stad te zĳn die wĳ
hun niet ontnamen, zestig step
het
den,o heel de streek Argob,
_
q
koninkrĳk van Og in Basan.
_
5 Al die steden waren met een
hoge muur, deuren en grendels
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versterkt, de zeer vele steden van
het platteland niet meegerekend.
6 Wĳ gaven ze echter aan de
vernietiging prĳs,a net zoals wĳ
met S _ihon, de koning van Hes_
bon, hadden gedaan, door elke
stad aan de vernietiging prĳs te
geven, mannen, vrouwen en kleine kinderen.b 7 En alle huisdieren en de buit van de steden namen wĳ als roofgoed voor onszelf
mee.c
8 Vervolgens namen wĳ toentertĳd het land uit de hand van
de beide koningen der Amorietend
die in de Jordaanstreek waren,
e
van het stroomdal van de Arnon
_
f
af tot aan de berg Hermon
9 (de
_
¨
Sidoniers plachten de Hermon
S _ir_
jong te noemen, en de Amorieten
h
plachten hem Senir
te noemen),
_
10 alle steden van de hoogvlakte en heel G _ilead en heel Basan
_
¨
i en Edreı j toe, de
tot aan Salcha
_
_
steden van het koninkrĳk van Og
in Basan.
11 Want alleen Og, de
_
koning van Basan,
was overgeble_
ven van ¨ wat er nog over was van
k Zie! Zĳn baar was
de Refaıeten.
een baar van ĳzer. Bevindt die
l
zich niet in [de stad] Rabba
van
_
de zonen van Ammon?
Negen el is
_
haar lengte, en vier el haar breedte, volgens de el van een man.
12 En wĳ namen dit land toen¨
tertĳd in bezit; van Aro
er m af,
_
dat aan het stroomdal van de Ar_
non ligt, met de helft van het
bergland van G _ilead, en zĳn steden, heb ik [het] aan de Rubenieten en de Gadieten gegeven.n
13 En de rest van G _ileado en heel
p van het koninkrĳk van
Basan
_
Og heb ik aan de halve stam Manasse
gegeven. De hele streek
_
q van heel Basan, wordt die
Argob
_
_
¨
niet het land van de Refaıetenr
genoemd?
¨
14 Ja_ ır,s de zoon van Manasse,
_
t tot
nam de hele streek Argob
_
aan de grens van de Gesurietenu
¨
en de Maachathieten,v en noemde die dorpen van Basan
ver_
volgens naar zĳn eigen naam,
¨ w
Havvoth-J
a_ ır, tot op deze dag.
_

Gilead en Basan veroverd
HFDST. 3
a Le 27:29
b Le 18:25
De 2:34
Ez 9:6
c De 2:35
Joz 8:27
d Nu 32:33
e Joz 12:2
Joz 13:9
f Joz 11:3
Hgl 4:8
g Ps 29:6
h 1Kr 5:23
Ez 27:5
i Joz 12:5
Joz 13:11
j Nu 21:33
Joz 13:12
k Ge 14:5
l 2Sa 12:26
Jer 49:2
m Nu 32:34
De 4:48
Joz 12:2
n Nu 32:33
o Ge 31:21
Nu 32:39
Joz 13:31
Re 10:4
p Joz 13:30
1Kr 5:23
q 1Kon 4:13
r Ge 15:20
s 1Kr 2:22
t De 3:4
u Joz 13:13
2Sa 3:3
v Joz 12:5
w Nu 32:41

2e kolom
a Ge 50:23
Joz 17:1
b Nu 32:39
c Nu 32:33
d De 3:8
Joz 22:9
e Nu 21:24
Joz 12:2
f Nu 34:11
g Ge 14:3
Nu 34:12
Joz 12:3
h De 34:1
i Nu 32:20
j Joz 1:14
k Joz 1:15
Joz 22:4
Joz 22:8
l Nu 11:28
Nu 14:30
Nu 27:18
m Joz 10:25
n Ex 14:14
Ex 15:3
Nu 21:34
De 1:30
De 20:4
Joz 10:42
o Ex 34:6
De 11:2
Ps 145:3
Jer 32:18
p Ex 15:16
Ps 44:3
q Ex 15:11
2Sa 7:22
1Kon 8:23
Ps 71:19
Ps 86:8
Jer 10:6
Jer 49:19

242

a
heb ik G _ilead
15 En aan Machir
_
gegeven.b 16 En aan de Rubec
nieten en de Gadieten heb ik gegeven van G _ileadd af tot aan het
stroomdal van de Arnon
— het
_
midden van het stroomdal vormde de grens — en tot aan de Jab_
bok, het stroomdal dat de grens
e
vormt van de zonen van Ammon;
_
17 alsook de Araba
en de Jorda_ an
_
_
en het aangrenzende gebied, van
K _innerethf tot aan de zee van de
Araba,
de Zoutzee,g aan de voet
_
van de hellingen van de P _isgah tegen de opgang [der zon].
18 Daarom gebood ik ulieden
toentertĳd en zei: ’Jehovah, UW
God, heeft U dit land gegeven om het in bezit´ ´ te nemen.
GIJ zult toegerust voor UW broe¨
ders, de zonen van Isra
el, uit naar
_
de overkant trekken, alle dappere mannen.i 19 Alleen UW vrouwen en UW kleinen en UW vee
(ik weet heel goed dat GIJ veel
vee hebt) zullen in UW steden blĳven wonen, die ik U heb gegeven,j
20 totdat Jehovah UW broeders,
evenals U, rust geeft en ook zĳ
het land in bezit hebben genomen dat Jehovah, UW God, hun
aan de overkant van de Jorda_ an
_
geeft, waarna GIJ moet terugkeren, ieder naar zĳn bezitting die
ik U gegeven heb.’k
l
21 En ik gebood Jozua
toen_
tertĳd en zei: ’Uw ogen zien alles
wat Jehovah, UW God, met deze
twee koningen heeft gedaan. Zo
zal Jehovah ook doen met alle
koninkrĳken waarheen gĳ overtrekt.m 22 Gĳlieden moogt niet
bevreesd zĳn voor hen, want Jehovah, UW God, is het die voor U
strĳdt.’n
23 Voorts smeekte ik Jehovah
toentertĳd om gunst en zei:
24 ’O Soevereine Heer Jehovah,
gĳzelf zĳt begonnen uw knecht
uw grootheido en uw sterke armp
te laten zien, want wie is een god
in de hemel of op de aarde die
werken doet als de uwe en machtige daden als de uwe? q 25 Laat
mĳ alstublieft naar de overkant
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Mozes maant tot gehoorzaamheid

trekken en het goede landa zien
dat aan de overkant van de Jorda_ an
ligt, dat goede berglandb
_
en de L _ibanon.’c 26 En Jehovah
bleef vanwege U verbolgen op mĳd
en luisterde niet naar mĳ; maar
Jehovah zei tot mĳ: ’Nu is het genoeg! Spreek mĳ nooit meer over
deze zaak. 27 Beklim de top van
de P _isgae en sla uw ogen op naar
het westen en noorden en zuiden
en oosten en zie met uw ogen,
want gĳ zult deze Jorda_ an
_ niet
overtrekken.f 28 En draag het
en moebevel over g aan Jozua
_
dig hem aan en sterk hem, want
´´
hıj zal voor dit volk uit naar de
´´
overkant trekkenh en hıj zal hen
¨
het land doen beerven dat gĳ zult
zien.’i 29 Al die tĳd woonden
wĳ in het dal tegenover Bethj
Peor.
_
¨
Nu dan, o Isra
el, luister naar
_
de voorschriften en de rechterlĳke beslissingen die ik U leer
om [ze] te volbrengen, opdat GIJ
moogt levenk en het land dat Jehovah, de God van UW voorvaders,
U geeft, inderdaad moogt binnengaan en in bezit moogt nemen.
2 GIJ moogt niets toevoegen aan
het woord dat ik U gebied, noch
er iets van afnemen,l opdat GIJ
de geboden van Jehovah, UW God,
die ik U gebied, onderhoudt.
3 Met eigen ogen hebt GIJ gezien wat Jehovah gedaan heeft in
¨
m
het geval van de Ba_ al van P¨ eor,
_
dat iedere man die de Ba_ al van
Peor
achternaliep, door Jehovah,
_
uw God, uit uw midden werd
verdelgd.n 4 Maar GIJ, die Jehovah, UW God, aanhangt,o zĳt allen
heden nog in leven. 5 Ziet, ik
heb U voorschriftenp en rechterlĳke beslissingen geleerd,q juist
zoals Jehovah, mĳn God, mĳ geboden heeft, opdat GIJ aldus doet
in het midden van het land waarheen GIJ gaat om het in bezit te
nemen. 6 En GIJ moet ze onderhouden en volbrengen, want dit
is wĳsheidr van UW zĳde en verstands van UW zĳde voor de ogen
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DEUTERONOMIUM 3:26–4:14
van de volken die van al deze
voorschriften zullen horen, en zĳ
zullen stellig zeggen: ’Deze grote
natie is ongetwĳfeld een wĳs en
verstandig volk.’a 7 Want welke grote natie b is er die goden
heeft welke haar zo nabĳ zĳn als
Jehovah, onze God, zo dikwĳls
wĳ hem aanroepen? c 8 En welke grote natie is er die zulke
rechtvaardige voorschriften en
rechterlĳke beslissingen heeft als
heel deze wet die ik U heden voorleg? d
9 Alleen hoed u en geef goed
acht op uw ziel,e dat gĳ de dingen die uw ogen hebben gezien,
niet vergeetf en dat ze al de dagen van uw leven niet uit uw hart
wĳken; g en gĳ moet ze aan uw
zonen en uw kleinzonen bekendmaken,h 10 de dag waarop gĳ
in Horeb
voor het aangezicht van
_
Jehovah, uw God, stondt,i toen Jehovah tot mĳ zei: ’Roep het volk
tot mĳ samen, dat ik hun mĳn
woorden moge doen horen,j opdat zĳ mogen leren mĳ te vrezenk
alle dagen dat zĳ op de aardbodem leven en opdat zĳ hun zonen
mogen onderwĳzen.’l
11 Gĳlieden zĳt dus naderbĳ
gekomen en aan de voet van
de berg gaan staan, en de berg
brandde van vuur tot aan het
midden van de hemel; er was
duisternis, een wolkgevaarte
en dikke donkerheid.m 12 Toen
sprak Jehovah tot U midden uit
het vuur.n Een geluid van woorden hebt GIJ toen gehoord, maar
geen gedaante o gezien — niets
dan een stem.p 13 Voorts deelde hĳ U zĳn verbond mee,q dat
hĳ U gebood te volbrengen —
de Tien Woorden,r waarna hĳ ze
op twee stenen tafelen schreef.s
´´
14 En aan mıj gebood Jehovah
toentertĳd U voorschriften en
k Ex 20:20; De 5:29; 1Sa 12:24; Lu 1:50; l Sp 22:6;
Ef 6:4; m Ex 19:18; De 5:23; Heb 12:18; n De
9:10; De 10:4; o De 4:15; Jes 40:18; Jo 1:18; Jo
4:24; p Ex 20:22; Heb 12:19; q Ex 19:5; De 5:2; De
9:9; Heb 9:20; r Ex 20:1; Ex 34:28; De 10:4; s Ex
24:12; Ex 31:18; Ex 32:19; Ex 34:1.

DEUTERONOMIUM 4:15-32
rechterlĳke beslissingen te leren,
opdat GIJ ze volbrengt in het land
waarheen GIJ overtrekt om het in
bezit te nemen.a
15 En GIJ moet goed acht geven op UW ziel,b want GIJ hebt
generlei gedaante gezienc op de
dag dat Jehovah in Horeb
midden
_
uit het vuur tot U sprak, 16 opdat GIJ niet verderfelĳk handeltd
en U niet werkelĳk een gesneden beeld maakt, de gedaante van
enig symbool, de afbeelding van
een man of een vrouw,e 17 de afbeelding van enig dier dat op de
aarde is,f de afbeelding van enig
gevleugeld gevogelte dat aan de
hemel vliegt,g 18 de afbeelding
van iets wat zich op de aardbodem beweegt, de afbeelding van
enige vis h die in de wateren onder de aarde is; 19 en dat gĳ uw
ogen niet naar de hemel opslaat en
inderdaad de zon en de maan en
de sterren, heel het heerleger van
de hemel, ziet en u werkelĳk laat
verleiden en u ervoor neerbuigt
en ze dient,i die Jehovah, uw God,
aan alle volken onder de ganse hemel heeft toebedeeld.j 20 Maar
´
U heeft Jehovah genomen opdat
hĳ U uit de ĳzersmeltoven,k uit
Egypte,
zou kunnen leiden, om
_
een volk te worden tot zĳn persoonlĳk eigendom,l zoals op deze
dag.
21 En Jehovah werd vanwege U
vertoornd op mĳ,m zodat hĳ zwoer
dat ik niet de Jorda_ an
_ zou overtrekken, noch het goede land zou
binnengaan dat Jehovah, uw God,
u als erfdeel geeft.n 22 Want ik
sterf in dit land.o Ik trek de Jorda_ an
niet over, maar GIJ trekt
_
[er]over, en GIJ moet dat goede
land in bezit nemen. 23 Neemt
U in acht dat GIJ het verbond van
Jehovah, UW God, dat hĳ met U
gesloten heeft,p niet vergeet en
dat GIJ geen gesneden beeld voor
U maakt, de gedaante van iets
in verband waarmee Jehovah,
uw God, u bevel heeft gegeven.q
24 Want Jehovah, uw God, is een
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verterend vuur,a een God die exclusieve toewĳding eist.b
25 Wanneer gĳ vader wordt
van zonen en kleinzonen en GIJ
lange tĳd in het land hebt vertoefd en werkelĳk verderfelĳk
handeltc en inderdaad een gesneden beeld maakt,d een gedaante
van wat ook, en werkelĳk kwaad
bedrĳft in de ogen van Jehovah,
uw God,e om hem te krenken,
26 zo neem ik heden waarlĳk de
hemel en de aarde tegen U tot getuigenf dat GIJ beslist vlug zult
vergaan uit het land dat GIJ aan
de overzĳde van de Jorda_ an
_ in bezit gaat nemen. GIJ zult UW dagen daarin niet verlengen, want
GIJ zult beslist verdelgd worden.g
27 En Jehovah zal U stellig onder de volken verstrooien,h en er
zullen er van U inderdaad slechts
weinigeni in getal overblĳven on¨
der de natien waarheen Jehovah
U zal verdrĳven. 28 En daar zult
GIJ goden moeten dienen,j het product van mensenhanden, hout en
steen,k die zien noch horen noch
eten noch ruiken kunnen.l
29 Indien GIJ Jehovah, uw God,
vandaar werkelĳk zoekt, zult gĳ
hem ook stellig vinden,m want
gĳ zult met heel uw hart en met
heel uw ziel naar hem vragen.n
30 Wanneer gĳ erg in benauwdheid verkeert en al deze woorden
u op het einde der dagen hebben
getroffen, dan zult gĳ tot Jehovah,
uw God, moeten terugkereno en
naar zĳn stem moeten luisteren.p
31 Want Jehovah, uw God, is een
barmhartige God.q Hĳ zal u niet in
de steek laten, noch u in het verderf storten, noch het verbond
van uw voorvaders vergeten,r dat
hĳ hun onder ede bevestigd heeft.
32 Vraag nu alstublieft aangaande de vroegere dagen,s die
´ ´
er voor u bleken te zĳn, van de
dag af dat God de mens op de
o De
34:6;
54:7;
1:72;

30:10; 2Kr 33:13; Ne 1:9; p Jer 7:23; q Ex
De 30:3; 2Kr 30:9; Ne 9:31; Ps 86:15; Jes
Jes 55:7; 2Kor 1:3; r Le 26:42; Ps 105:8; Lu
s Ps 44:1.
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DEUTERONOMIUM 4:33–5:3

Drie toevluchtssteden

aarde schiep,a en van het ene einde van de hemel helemaal tot
het andere einde van de hemel:
Werd er ooit zo iets groots tot
stand gebracht of werd er ooit
zo iets gehoord? b 33 Heeft enig
ander volk de stem van God midden uit het vuur horen spre´´
ken, zoals gıj die hebt gehoord,
en het leven behouden? c 34 Of
heeft God gepoogd te komen om
zich een natie uit het midden
van een andere natie te nemen
met beproevingen,d met tekenene
en met wonderenf en met oorlog g
en met een sterke handh en met
een uitgestrekte armi en met grote vreeswekkendheid,j zoals Jehovah, UW God, dit alles in Egyp_
te ten aanschouwen van uw ogen
voor U heeft gedaan? 35 U — u
is het getoond, opdat gĳ weet dat
Jehovah de [ware] God is; k er is
geen ander buiten hem.l 36 Uit
de hemel heeft hĳ u zĳn stem
doen horen, om u te corrigeren;
en op de aarde heeft hĳ u zĳn grote vuur doen zien, en zĳn woorden hebt gĳ midden uit het vuur
gehoord.m
37 En [toch blĳft gĳ in leven],
omdat hĳ uw voorvaders heeft
liefgehad, zodat hĳ hun zaad na
hen heeft verkozenn en u voor zĳn
ogen met zĳn grote kracht uit
Egypte
heeft geleid,o 38 om na¨ _
tien, groter en machtiger dan gĳ,
van voor uw aangezicht te verdrĳven, ten einde u naar binnen te leiden, om u hun land als erfdeel te
geven, zoals op deze dag.p 39 En
gĳ weet heden heel goed, en gĳ
moet het in uw hart terugroepen,
dat Jehovah de [ware] God is in de
hemel daarboven en op de aarde
hier beneden.q Er is geen ander.r
40 En gĳ moet zĳn voorschriftens
en zĳn geboden die ik u heden gebied, onderhouden, opdat het u en
uw zonen na u goed moge gaant en
opdat gĳ uw dagen moogt verlengen op de bodem die Jehovah, uw
God, u geeft,u voor altĳd.”
41 Voorts zonderde Mozes
in
_
die tĳd drie steden af aan de zĳde
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van de Jorda_ an
_ tegen de opgang
der zon,a 42 waarheen de doodslager zou kunnen vluchten die
zonder het te weten zĳn naaste
doodt,b terwĳl hĳ hem voordien
niet haatte; c en hĳ moet naar een
van deze steden vluchten en lee in de
ven,d 43 namelĳk Bezer,
_
wildernis, op de hoogvlakte, voor
f
in G _ide Rubenieten, en Ramoth
_
lead voor de Gadieten, en Golan,
_ g
in Basan,
voor de Manassieten.h
_
44 Dit nu is de weti die Mo_
¨
zes de zonen van Isra
el voorhield.
_
j en
45 Dit zĳn de getuigenissen
de voorschriftenk en de rechterlĳke beslissingenl die Mozes
tot
_
¨
de zonen van Isra
el sprak bĳ hun
_
uittocht uit Egypte,
46 in de
_
Jordaanstreek, in het dal tegenm
in het land van
over Beth-Peor,
_
S _ihon, de koning der Amorieten,
n woonde, die door
die in Hesbon
_
¨
Mozes
en de zonen van Isra
el bĳ
_
_
hun uittocht uit Egypte
versla_
gen was.o 47 Voorts namen zĳ
zĳn land en het land van Og,p de
koning van Basan,
de beide ko_
ningen der Amorieten die zich
in de Jordaanstreek tegen de opgang der zon bevonden, in bezit,
¨
48 van Aro
_ er af,q dat aan de oever
van het stroomdal van de Arnon
_
ligt, tot aan de berg S _ion, dat wil
r
49 en heel de
zeggen Hermon,
_
Araba
_ s in de Jordaanstreek tegen
het oosten, en tot aan de zee van
de Araba
_ t aan de voet van de hellingen van de P _isga.u
¨
Voorts riep Mozes
heel Isra
elv
_
_
¨
en zei tot hen: „Hoor, o Isra
el,
_
de voorschriften en de rechterlĳke beslissingenw die ik heden
ten aanhoren van U spreek, en
GIJ moet ze leren en ervoor zorgen ze te volbrengen.x 2 Jehovah, onze God, heeft in Horeb
_
een verbond met ons gesloy
3 Niet met onze voorvaten.
ders heeft Jehovah dit verbond

5

r De 3:9; Joz 11:3; s De 1:7; Joz 12:3; t Ge 14:3;
De 3:17; u De 34:1; HFDST. 5 v De 1:1; De
29:10; w De 4:5; x De 4:1; y Ex 19:5; De 4:23; Heb
9:19.

DEUTERONOMIUM 5:4-24
gesloten, maar met ons, wĳ die
hier heden allen in leven zĳn.
4 Van aangezicht tot aangezicht
heeft Jehovah op de berg midden
uit het vuur met U gesproken.a
5 Ik stond toentertĳd tussen Jehovah en U,b om U het woord van
Jehovah mee te delen (want GIJ
waart bevreesd wegens het vuur
en hebt de berg niet beklommen),c hetwelk luidde:
6 ’Ik ben Jehovah, uw God,d die
u uit het land Egypte
heb geleid,
_
uit het slavenhuis.e 7 Gĳ moogt
nooit enige andere goden tegen
mĳn persoon in hebben.f
8 Gĳ moogt u geen gesneden
beeld maken,g enige gedaante h gelĳkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of
wat in de wateren onder de aarde is. 9 Gĳ moogt u voor die niet
buigen, noch u ertoe laten brengen ze te dienen,i want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewĳding eist,j die straf
voor de dwaling van vaders brengt
over zonen en over het derde geslacht en over het vierde geslacht,
wanneer het hen betreft die mĳ
haten,k 10 maar die liefderĳke
goedheid betracht jegens het duizendste geslacht wanneer het hen
betreft die mĳ liefhebben en mĳn
geboden onderhouden.l
11 Gĳ moogt de naam van Jehovah, uw God, niet op onwaardige wĳze opnemen,m want Jehovah
zal niemand ongestraft laten die
zĳn naam op onwaardige wĳze opneemt.n
12 Ter onderhouding van de
sabbatdag, om die heilig te houden, juist zoals Jehovah, uw God,
u geboden heeft,o 13 dient gĳ
zes dagen dienst te verrichten
en moet gĳ [daarop] al uw werk
doen.p 14 Maar de zevende dag
is een sabbat voor Jehovah, uw
God.q Gĳ moogt generlei werk
doen,r gĳ, noch uw zoon, noch uw
dochter, noch uw slaaf, noch uw
slavin, noch uw stier, noch uw
ezel, noch enig huisdier van u,
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noch uw inwonende vreemdeling
die binnen uw poorten is,a opdat
uw slaaf en uw slavin mogen rusten, evenals gĳ.b 15 En gĳ moet
eraan denken dat gĳ slaaf werdt
c
en dat Jehoin het land Egypte
_
vah, uw God, u toen met sterke
hand en uitgestrekte arm vandaar
heeft uitgeleid.d Daarom heeft Jehovah, uw God, u geboden de sabbatdag te vieren.e
16 Eer uw vader en uw moeder,f juist zoals Jehovah, uw God,
u geboden heeft; opdat uw dagen
lang mogen blĳken te zĳn en het
u goed moge gaang op de grond
die Jehovah, uw God, u geeft.
17 Gĳ moogt niet moorden.h
18 Ook moogt gĳ geen overspel
plegen.i
19 Ook moogt gĳ niet stelen.j
20 Ook moogt gĳ geen leugenachtig getuigenis tegen uw naaste afleggen.k
21 Ook moogt gĳ de vrouw van
uw naaste niet begeren.l Noch
moogt gĳ zelfzuchtig een sterke
begeerte hebben naar het huis van
uw naaste, naar zĳn veld of zĳn
slaaf of zĳn slavin, zĳn stier of zĳn
ezel of iets wat uw naaste toebehoort.’m
22 Deze Woorden heeft Jehovah tot heel UW gemeente gesproken op de berg, midden uit het
vuur,n de wolk en de dikke donkerheid, met luide stem, en hĳ
voegde er niets aan toe; waarna hĳ ze op twee stenen tafelen
schreef en die aan mĳ gaf.o
23 Nu geschiedde het dat zodra GIJ de stem midden uit de
duisternis hadt gehoord, terwĳl
de berg brandde van vuur,p GIJ
voorts op mĳ zĳt toegetreden,
alle hoofden van UW stammen en
UW oudere mannen.
24 Toen
hebt GIJ gezegd: ’Zie, Jehovah,
j Ex 20:15; Le 19:11; Sp 30:9; 1Kor 6:10; Ef
4:28; k Ex 20:16; Ex 23:1; Le 19:16; De 19:16;
Sp 6:19; Sp 19:5; l 2Sa 11:3; Mt 5:28; m Ex 20:17;
1Kon 21:4; Lu 12:15; Ro 7:7; n Ex 19:9; Ex 19:18;
De 4:12; o Ex 24:12; Ex 31:18; De 4:13; p Ex
20:18; Heb 12:18.
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Jehovah liefhebben

onze God, heeft ons zĳn heerlĳkheid en zĳn grootheid getoond,
en wĳ hebben zĳn stem gehoord
midden uit het vuur.a Heden hebben wĳ gezien dat God met een
mens kan spreken en deze werkelĳk in leven kan blĳven.b 25 Nu
dan, waarom zouden wĳ sterven,
want dit grote vuur verteert ons
misschien wel? c Indien wĳ de stem
van Jehovah, onze God, nog eens
weer horen, dan zullen wĳ stellig
sterven.d 26 Want wie is er van
alle vlees die de stem van de levende Gode midden uit het vuur
heeft horen spreken, zoals wĳ, en
toch in leven blĳft? 27 Treedt
´´
gıj nader en hoor al wat Jeho´´
vah, onze God, zal zeggen; en gıj
zult tot ons spreken al wat Jehovah, onze God, tot u spreken zal,f
en wĳ zullen stellig luisteren en
[het] doen.’
28 Jehovah dan hoorde de stem
van UW woorden, toen GIJ tot mĳ
hadt gesproken, en Jehovah zei
vervolgens tot mĳ: ’Ik heb de stem
van de woorden van dit volk gehoord, die zĳ tot u gesproken hebben. Zĳ hebben goed gedaan aan
alles wat zĳ gesproken hebben.g
29 Zouden zĳ dat hart van hen
maar ontwikkelen om mĳ te vrezenh en al mĳn geboden steeds
te onderhouden,i opdat het hun
en hun zonen tot onbepaalde tĳd
goed mocht gaan! j 30 Ga, zeg
tot hen: „Keert terug naar UW
tenten.” 31 En gĳ, blĳf hier bĳ
mĳ staan, en laat mĳ tot u spreken heel het gebod en de voorschriften en de rechterlĳke beslissingen waarin gĳ hen dient
te onderwĳzenk en die zĳ moeten
volbrengen in het land dat ik hun
geef om het in bezit te nemen.’
32 En gĳlieden moet ervoor zorgen dat GIJ doet juist zoals Jehovah, UW God, U geboden heeft.l
GIJ moogt noch naar rechts noch
naar links afwĳken.m 33 Heel
de weg die Jehovah, UW God, U geboden heeft, dient GIJ te bewandelen,n opdat GIJ moogt leven en

HFDST. 5
a Ex 19:18
Ex 24:17
De 4:36
b De 4:33
c Heb 12:29
d Ex 20:19
De 18:16
Han 7:38
Ga 3:19
e De 4:33
De 5:5
Ps 29:4
1Th 1:9
f Ex 20:19
Heb 12:19
g De 18:17
h De 10:12
Job 28:28
Sp 1:7
Mt 10:28
1Pe 2:17
i Sp 4:4
Sp 7:2
Pr 12:13
Jes 48:18
1Jo 5:3
j Ps 19:11
Jak 1:25
k De 4:45
De 6:1
Ez 20:11
Mal 4:4
Ga 3:19
l De 6:3
De 6:25
De 8:1
m De 12:32
Joz 1:7
Sp 4:27
n De 10:12
Jer 7:23

2e kolom
a De 4:40
De 12:28
Sp 19:16
Ro 10:5

HFDST. 6
b De 4:1
De 4:10
c Ex 20:20
Joz 24:14
Job 28:28
Ps 111:10
Ps 128:1
d Ge 18:19
De 4:9
e De 5:16
Sp 3:2
f De 5:32
2Kon 21:8
g Pr 8:12
Jes 3:10
h Ge 13:16
i De 5:7
Jes 42:8
Za 14:9
Mr 12:29
1Kor 8:6
j De 10:12
Mt 22:37
k De 11:13
De 30:6
l Mr 12:30
Lu 10:27
m De 11:18
Sp 7:3
n Ge 18:19
De 4:9
De 11:19
Sp 22:6
Ef 6:4

het U goed moge gaana en GIJ inderdaad UW dagen moogt verlengen in het land dat GIJ in bezit
zult nemen.
Dit nu zĳn het gebod, de voorschriften en de rechterlĳke be6
slissingen die Jehovah,
God,
UW

geboden heeft U te leren,b opdat
GIJ ze volbrengt in het land waarheen GIJ overtrekt om het in bezit te nemen; 2 opdat gĳ Jehovah, uw God, vreestc door al zĳn
inzettingen en zĳn geboden die
ik u gebied, te onderhouden, gĳ
en uw zoon en uw kleinzoon,d al
de dagen van uw leven, en opdat
uw dagen lang mogen blĳken te
zĳn.e 3 En gĳ moet luisteren,
¨
o Isra
el, en ervoor zorgen [ze] te
_
volbrengen,f opdat het u goed
moge gaang en GIJ tot zeer velen
moogt worden, juist zoals Jehovah, de God van uw voorvaders, u
aangaande het land vloeiende van
melk en honing heeft beloofd.h
¨
4 Luister, o Isra
el: Jehovah,
´ ´ _
onze God, is een Jehovah.i 5 En
gĳ moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hartj en
geheel uw zielk en geheel uw levenskracht.l 6 En deze woorden
die ik u heden gebied, moeten op
uw hart blĳken te zĳn; m 7 en gĳ
moet ze uw zoon inscherpenn en
erover spreken wanneer gĳ in uw
huis zit en wanneer gĳ op de weg
gaat en wanneer gĳ neerligto en
wanneer gĳ opstaat. 8 En gĳ
moet ze als een teken op uw hand
binden,p en ze moeten tot een
voorhoofdsband tussen uw ogen
dienen; q 9 en gĳ moet ze op de
deurposten van uw huis en op uw
poorten schrĳven.r
10 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah, uw God, u in
het land zal brengen dat hĳ uw
¨
voorvaders Abraham,
Isa
_
_ ak en Ja_
kob onder ede beloofd heeft u
s
te geven, grote en mooie steden
die gĳ niet hebt gebouwd,t 11 en
o Sp 6:22; p Sp
13:16; De 11:18;
24:13; Ps 105:44.

3:3; Sp 7:3; q Ex 13:9; Ex
r De 11:20; s Ge 15:18; t Joz
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huizen vol met allerlei goede dingen die gĳ niet hebt gevuld, en uitgehouwen regenbakken die gĳ
niet hebt uitgehouwen, wĳngaarden en olĳfbomen die gĳ niet hebt
geplant, en gĳ gegeten zult hebben en verzadigd zĳt geworden,a
12 neem u dan in acht dat gĳ
Jehovah niet vergeet,b die u uit
het land Egypte,
uit het slaven_
huis, heeft geleid. 13 Jehovah,
uw God, dient gĳ te vrezen,c en
hem behoort gĳ te dienen,d en bĳ
zĳn naam dient gĳ te zweren.e
14 GIJ moogt geen andere goden
achternalopen, welke goden ook
van de volken die rondom U zĳnf
15 (want Jehovah, uw God, die in
uw midden is, is een God die exclusieve toewĳding eistg), opdat
de toorn van Jehovah, uw God,
niet tegen u ontbrandth en hĳ u
van de oppervlakte van de aardbodem moet verdelgen.i
16 GIJ moogt Jehovah, UW God,
niet op de proef stellen,j zoals GIJ
hem bĳ Massa
op de proef hebt ge_
steld.k 17 GIJ dient zonder mankeren de geboden van Jehovah,
UW God, te onderhoudenl en zĳn
getuigenissenm en zĳn voorschriftenn die hĳ u geboden heeft.o
18 En gĳ moet doen wat recht en
goed is in Jehovah’s ogen, opdat
het u goed moge gaanp en gĳ het
goede land dat Jehovah uw voorvaders onder ede beloofd heeft,q
inderdaad moogt binnengaan en
in bezit moogt nemen, 19 door
al uw vĳanden van voor uw aangezicht uit te stoten, juist zoals
Jehovah heeft beloofd.r
20 Ingeval uw zoon u op een
toekomstige dag vraagts en zegt:
’Wat betekenen de getuigenissen en de voorschriften en de
rechterlĳke beslissingen die Jehovah, onze God, U geboden heeft?’,
21 dan moet gĳ uw zoon zeggen:
’Wĳ werden slaven van Farao
in Egypte,
maar toen heeft Je_
hovah ons met sterke hand uit
Egypte
geleid.t 22 Jehovah dan
_
bleef voor onze ogen tekenen en
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wonderena doen, groot en rampspoedig, aan Egypte,
aan Farao
_
en aan heel zĳn huis.b 23 En
hĳ heeft ons vandaar weggevoerd om ons hierheen te brengen, ten einde ons het land te
geven dat hĳ onze voorvaders onder ede beloofd had.c 24 Daarom heeft Jehovah ons geboden
al deze voorschriften te volbrengend [en] Jehovah, onze God, te
vrezen, ons altĳd ten goede,e opdat wĳ in leven zouden blĳven,
zoals op deze dag.f 25 En het
zal rechtvaardigheid voor ons
betekenen,g wanneer wĳ zorgen
heel dit gebod te volbrengen voor
het aangezicht van Jehovah,
onze God, juist zoals hĳ ons geboden heeft.’h
Wanneer Jehovah, uw God, u
7
ten slotte in het land brengt
waarheen gĳ gaat om het in bezit te nemen,i dan moet hĳ volk¨
rĳke natien van voor uw aangezicht verdrĳven,j de Hethietenk en
de Girgasietenl en de Amorietenm
¨
en de Kanaanietenn en de Ferezieteno en de Hevietenp en de Je¨
busieten,q zeven natien, volkrĳker
en machtiger dan gĳ.r 2 En Jehovah, uw God, zal ze stellig aan
u overleveren, en gĳ moet ze verslaan.s Gĳ dient ze zonder mankeren aan de vernietiging prĳs te geven.t Gĳ moogt geen verbond met
hen sluiten noch hun ook maar
enige gunst betonen.u 3 En gĳ
moogt geen echtverbintenis met
hen aangaan. Uw dochter moogt
gĳ niet aan zĳn zoon geven, en
zĳn dochter moogt gĳ niet voor
uw zoon nemen.v 4 Want hĳ zal
uw zoon van het volgen van mĳ afkeren, en zĳ zullen stellig andere
goden dienen; w en Jehovah’s toorn
zal inderdaad tegen U ontbranden,
en hĳ zal u stellig weldra verdelgen.x
5 Integendeel, dit dient GIJ met
hen te doen: Hun altaren dient
u Ex 23:32; Ex 34:15; De 20:16; Re 2:2; v Joz
23:12; 1Kon 11:2; Ezr 9:2; Ne 10:30; w Ex 34:16;
1Kon 11:4; x De 6:15.
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¨
Israel uitgekozen. Gods zegeningen

af te breken,a en hun heilige zuilen dient GIJ aan stukken
te breken,b en hun heilige palenc
dient GIJ om te hakken,d en hun
gehouwen beelden dient GIJ met
vuur te verbranden.e 6 Want gĳ
zĳt een heilig
´ volk voor Jehovah,
uw God.f U heeft Jehovah, uw
God, uitgekozen om zĳn volk te
worden, een speciaal bezit, uit alle
volken die op de oppervlakte van
de aardbodem zĳn.g
7 Niet omdat GIJ het volkrĳkste waart van alle volken heeft
Jehovah genegenheid voor U getoond, zodat hĳ U heeft uitgekozen,h want GIJ waart het geringste van alle volken.i 8 Maar
omdat Jehovah U liefhad,j en om¨
dat hĳ zich hield aan de beedigde
verklaring die hĳ UW voorvaders
gezworen had,k daarom heeft Jehovah U met sterke hand uitgeleid,l om u los te kopen uit het slavenhuis,m uit de hand van Farao,
de koning van Egypte.
9 En gĳ
_
weet heel goed dat Jehovah, uw
God, de [ware] God is,n de getrouwe God,o die het verbond en
de liefderĳke goedheid in acht
neemtp in het geval van hen die
hem liefhebben en hen die zĳn
geboden onderhouden, tot in duizend geslachten,q 10 maar die
het degene die hem haat, in diens
aangezicht vergeldt door hem te
verdelgen.r Hĳ zal niet aarzelen
tegenover degene die hem haat;
hĳ zal het hem in zĳn aangezicht
vergelden. 11 En gĳ moet het
gebod en de voorschriften en de
rechterlĳke beslissingen die ik u
heden gebied, onderhouden door
ze te volbrengen.s
12 En het moet geschieden dat,
omdat GIJ naar deze rechterlĳke beslissingen blĳft luisteren en
ze werkelĳk onderhoudt en volbrengt,t Jehovah, uw God, jegens
u het verbond en de liefderĳke
goedheid in acht moet nemenu
ten aanzien waarvan hĳ uw voorvaders [een eed] gezworen heeft.v
13 En hĳ zal u stellig liefhebben
GIJ
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DEUTERONOMIUM 7:6-21
en u zegenena en u vermenigvuldigenb en de vrucht van uw buikc
en de vrucht van uw bodem zegenen,d uw koren en uw nieuwe
wĳn en uw olie, de jongen van uw
koeien en de teelt van uw kleinvee,e op de bodem die hĳ uw voorvaders onder ede beloofd heeft
u te geven.f 14 Het meest gezegend van alle volken zult gĳ worden.g Er zal bĳ u geen man of
vrouw zonder nageslacht blĳken
te zĳn, noch onder uw huisdieren.h 15 En Jehovah zal stellig iedere ziekte van u wegnemen; en wat alle boze kwalen van
Egypte
betreft die gĳ hebt ge_
kend,i hĳ zal ze niet op u leggen,
en hĳ zal ze inderdaad brengen
over allen die u haten. 16 En
gĳ moet alle volken die Jehovah,
uw God, u geeft, verteren.j Uw
oog mag geen leed over hen gevoelen; k en gĳ moogt hun goden
niet dienen,l want dat zal een strik
voor u zĳn.m
17 Ingeval gĳ in uw hart zegt:
¨
’Deze natien zĳn te volkrĳk voor
mĳ. Hoe zal ik ze kunnen verdrĳven?’n — 18 gĳ moogt niet
bevreesd voor ze zĳn.o Gĳ dient
vooral te denken aan wat Jehovah,
uw God, met Farao en heel Egyp_
te heeft gedaan,p 19 de grote
beproevingen die uw ogen hebben
gezien,q en de tekenen en de wonderenr en de sterke hands en de
uitgestrekte armt waarmee Jehovah, uw God, u heeft uitgeleid.u
Zo zal Jehovah, uw God, doen
met alle volken voor wie gĳ bevreesd zĳt.v 20 En Jehovah, uw
God, zal ook het gevoel van verslagenheidw over hen zenden, totdat
degenen die overgebleven warenx
en die zich voor u verborgen, zĳn
vergaan. 21 Gĳ moogt niet van
angst ineenkrimpen wegens hen,
want Jehovah, uw God, is in uw
l Ex 20:3; m Ex 23:33; De 12:30; Re 2:3; Ps
106:36; n Nu 13:31; o De 1:29; De 31:6; Ps 27:1;
Jes 41:10; p Ex 14:13; Ps 105:27; Ps 135:8; Han
13:17; q De 29:3; Ne 9:11; r Ne 9:10; Jer 32:20;
s Ex 13:3; t De 11:2; u De 4:34; v Ex 23:28; Joz
3:10; w De 2:25; Joz 2:9; Joz 24:12; x Ex 23:29.
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midden,a een grote en vrees inboezemende God.b
22 En Jehovah, uw God, zal
¨
deze natien stellig langzamerhand
van voor uw aangezicht uitstoten.c Gĳ zult ze niet snel uit de
weg mogen ruimen, opdat de wilde
dieren van het veld zich niet tegen u vermenigvuldigen. 23 En
Jehovah, uw God, zal ze inderdaad
aan u overleveren en ze in grote wanorde op de vlucht drĳven,
totdat ze verdelgd zĳn.d 24 En
hĳ zal hun koningen stellig in uw
hand geven,e en gĳ moet hun namen van onder de hemel doen vergaan.f Niemand zal zich krachtig
tegen u staande kunnen houden,g
totdat gĳ hen hebt uitgeroeid.h
25 De gehouwen beelden van hun
goden dient gĳ in het vuur te verbranden.i Het zilver en het goud
daaraan moogt gĳ niet begeren,j
noch het daadwerkelĳk voor uzelf
nemen,k opdat gĳ er niet door
wordt verstrikt; l want het is iets
verfoeilĳks m voor Jehovah, uw
God. 26 En gĳ moogt niet iets
verfoeilĳks in uw huis brengen
en in feite net zo’n aan de vernietiging prĳsgegeven voorwerp
worden. Gĳ dient er een grondige
afschuw van te hebben en het absoluut te verfoeien,n want het is
iets wat aan de vernietiging prĳsgegeven is.o
Elk gebod dat ik u heden gebied, dient GIJ zorgvuldig te
onderhouden,p opdat GIJ moogt
blĳven levenq en U inderdaad
moogt vermenigvuldigen en het
land dat Jehovah UW voorvaders
onder ede beloofd heeft,r ook
moogt binnengaan en in bezit
moogt nemen. 2 En gĳ moet
denken aan heel de weg die Jehovah, uw God, u deze veertig jaar
in de wildernis heeft doen gaan,s
om u te vernederen,t om u op de
proef te stellenu ten einde te weten wat er in uw hart was,v of
gĳ zĳn geboden zoudt onderhouden of niet. 3 Hĳ vernederde u
dus en liet u honger lĳdenw en
voedde u met het manna,x dat gĳ
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Niet van brood alleen
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niet hadt gekend en ook uw vaderen niet hadden gekend, ten einde u te doen weten dat de mens
niet leeft van brood alleen, maar
dat de mens leeft van elke uiting
uit Jehovah’s mond.a 4 Uw mantel is aan u niet versleten, en uw
voet niet gezwollen in deze veertig jaar.b 5 En gĳ weet heel goed
in uw hart dat net zoals een man
zĳn zoon corrigeert, Jehovah, uw
God, u corrigeerde.c
6 En gĳ moet de geboden van
Jehovah, uw God, onderhouden
door zĳn wegen te bewandelend en
door hem te vrezen.e 7 Want Jehovah, uw God, brengt u in een
goed land,f een land van met water gevulde stroomdalen, bronnen
en waterdiepten, die in de valleivlakte g en in het bergland ontspringen, 8 een land van tarwe
en gerst en wĳnstokken en vĳgen en granaatappels,h een land
van olie[rĳke] olĳven en honing,i
9 een land waarin gĳ niet met
schaarsheid brood zult eten,
waarin het u aan niets zal ontbreken, een land waarvan de stenen
ĳzer zĳn en waar gĳ uit de bergen
koper zult delven.
10 Wanneer gĳ gegeten en u
verzadigd hebt,j dan moet gĳ Jehovah, uw God, zegenenk wegens het goede land dat hĳ u
gegeven heeft.l 11 Neem u in
acht dat gĳ Jehovah, uw God,
niet vergeetm door zĳn geboden
en zĳn rechterlĳke beslissingen
en zĳn inzettingen die ik u heden
gebied, niet te onderhouden; n
12 uit vrees dat gĳ eet en u inderdaad verzadigt, en goede huizen bouwt en ze ook bewoont,o
13 en uw rund- en uw kleinvee
zich vermeerdert, en zilver en
goud zich voor u vermeerderen,
en alles wat van u is, zich vermeerdert, 14 en uw hart zich
inderdaad verheftp en gĳ Jehovah, uw God, inderdaad vergeet,
die u uit het land Egypte,
uit
_
het slavenhuis, heeft geleid,q
p De 9:4; 1Kor 4:7; q Ps 106:21.
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God tot toorn verwekt

15 die u deed gaan door de grote
en vrees inboezemende wildernis,a met giftige slangenb en schorpioenen en met een dorstige bodem die geen water heeft, die
uit de rots van vuursteen water
voor u te voorschĳn deed komen,c
16 die u in de wildernis met manna voedde,d dat uw vaderen niet
hadden gekend, om u te vernederene en om u op de proef te stellen ten einde u in uw latere dagen
goed te doen,f 17 en gĳ werkelĳk in uw hart zegt: ’Mĳn eigen
kracht en de volle macht van mĳn
eigen hand hebben mĳ dit vermogen verworven.’g 18 En gĳ
moet aan Jehovah, uw God, denken, want hĳ is het die u kracht
geeft om vermogen te verwerven,h ten einde zĳn verbond gestand te doen dat hĳ uw voorvaders onder ede bevestigd heeft,
zoals op deze dag.i
19 En het moet geschieden dat
indien gĳ Jehovah, uw God, toch
vergeet en gĳ werkelĳk andere
goden achternaloopt en ze dient
en u voor ze neerbuigt, zo leg ik
heden waarlĳk getuigenis tegen
U af dat gĳlieden absoluut zult
¨
vergaan.j 20 Gelĳk de natien
die Jehovah van voor UW aangezicht verdelgt, zo zult GIJ vergaan, omdat GIJ niet zult luisteren naar de stem van Jehovah,
UW God.k
¨
Hoor, o Isra
el, gĳ trekt heden
_
l om binnen
de Jorda_ an
_ over
¨
te trekken en natien uit hun bezit te verdrĳven, groter en machtiger dan gĳ,m [met] steden, groot
en tot aan de hemel versterkt,n
2 een volk, groot en rĳzig, de zonen van de Enakieten,o van wie gĳ
zelf hebt geweten en zelf hebt horen zeggen: ’Wie kan zich voor de
zonen van Enak
krachtig staan_
de houden?’ 3 En gĳ weet heden
zeer goed dat Jehovah, uw God,
voor u uit naar de overzĳde trekt.p
Een verterend vuur is hĳ.q Hĳ zal
hen verdelgen,r en hĳzelf zal hen
voor uw aangezicht onderwerpen;
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en gĳ moet hen uit hun bezit verdrĳven en hen snel vernietigen,
juist zoals Jehovah tot u gesproken heeft.a
4 Wanneer Jehovah, uw God,
hen van voor uw aangezicht uitstoot, zeg dan in uw hart niet:
´´
’Om mıjn rechtvaardigheid heeft
Jehovah mĳ binnengebracht om
dit land in bezit te nemen’,b aangezien het om ¨ de goddeloosheid
van deze natien is dat Jehovah
ze van voor uw aangezicht verdrĳft.c 5 Niet om uw rechtvaardigheidd of om de oprechtheid van uw harte gaat gĳ binnen
om hun land in bezit te nemen;
in feite is het om de
¨ goddeloosheid van deze natien dat Jehovah, uw God, ze van voor uw
aangezicht verdrĳft,f en ten einde het woord gestand te doen
dat Jehovah aan
¨ uw voorvaders,
g Isaakh
i geAbraham,
en Jakob,
_
_
_
zworen heeft. 6 En gĳ moet
weten dat het niet om uw rechtvaardigheid is dat Jehovah, uw
God, u dit goede land geeft om
het in bezit te nemen; want gĳ
zĳt een hardnekkig volk.j
7 Denk eraan: Vergeet niet
hoe gĳ Jehovah, uw God, in de
wildernis tot toorn hebt verwekt.k Van de dag af dat gĳ uit
het land Egypte
zĳt getrokken
_
tot UW aankomst op deze plaats
hebt GIJ er blĳk van gegeven
weerspannig te zĳn in UW gedrag ten opzichte van Jehovah.l
8 Zelfs in Horeb
hebt GIJ Jeho_
vah tot toorn verwekt, zodat Jehovah zo vertoornd op U werd dat
hĳ U wilde verdelgen.m 9 Toen
ik de berg beklom om de stenen
tafelen in ontvangst te nemen,n
de tafelen van het verbond dat
Jehovah met U had gesloten,o
en ik veertig dagen en veertig
nachten op de berg bleef vertoevenp (brood at ik niet en water dronk ik niet), 10 toen gaf
Jehovah mĳ de twee stenen
l Ex 17:2; Nu 11:4; Nu 16:2; Nu 25:2; De
31:27; De 32:5; Ne 9:16; m Ex 32:4; Ex 32:10; Ps
106:19; n Ex 24:12; Ex 31:18; Ex 32:16; o Ex 24:7;
Ga 4:24; p Ex 24:18.
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tafelen, die met Gods vinger a waren beschreven; en daarop stonden alle woorden die Jehovah op
de berg midden uit het vuur met U
gesproken had, op de dag der gemeente.b 11 Zo geschiedde het
dat Jehovah mĳ aan het einde van
de veertig dagen en veertig nachten de twee stenen tafelen gaf, de
tafelen van het verbond; c 12 en
vervolgens zei Jehovah tot mĳ:
’Sta op, ga vlug van hier naar beneden, want uw volk, dat gĳ uit
Egypte
hebt geleid, heeft ver_
derfelĳk gehandeld.d Zĳ zĳn vlug
afgeweken van de weg waaromtrent ik hun heb geboden. Zĳ
hebben zich een gegoten beeld
gemaakt.’e 13 En Jehovah zei
verder nog dit tot mĳ: ’Ik heb dit
volk gezien, en zie! het is een
hardnekkig volk.f 14 Laat mĳ
begaan, opdat ik hen moge verdelgeng en hun naam van onder
de hemel moge uitwissen,h en laat
mĳ u tot een natie maken, machtiger en volkrĳker dan zĳ.’i
15 Daarna keerde ik mĳ om
en daalde van de berg af, terwĳl de berg brandde van vuur; j
en de twee tafelen van het verbond waren in mĳn beide handen.k
16 Toen keek ik, en zie, GIJ hadt
gezondigd tegen Jehovah, UW God!
GIJ hadt U een gegoten kalf gemaakt.l GIJ waart vlug afgeweken
van de weg waaromtrent Jehovah
U had geboden.m 17 Toen pakte
ik de twee tafelen en smeet ze
uit mĳn beide handen en verbrĳzelde ze voor UW ogen.n 18 Daarna wierp ik mĳ voor Jehovah neer,
zoals de eerste keer, veertig dagen en veertig nachten. Brood at
ik niet en water dronk ik niet,o wegens al UW zonde die GIJ bedreven
hadt door te doen wat kwaad was
in de ogen van Jehovah, om hem te
krenken.p 19 Want ik was bang
wegens de grimmige toorn waarmee Jehovah zo verontwaardigd
op U was geworden dat hĳ U wilde
verdelgen.q Jehovah luisterde echter ook ditmaal naar mĳ.r
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¨
werd Jehovah
20 Ook op Aaron
_
zo hevig vertoornd dat hĳ hem
a
wilde verdelgen; maar ik zond
toentertĳd
ook ten behoeve van
¨
Aaron
smeekbedenb op. 21 En
_
[het voorwerp van] UW zonde dat
GIJ hadt gemaakt, het kalf,c nam
ik, waarna ik het verbrandde in
het vuur en het aan stukken
sloeg, het grondig vermalend tot
het zo fĳn als stof was geworden; toen wierp ik het stof ervan
in de stroom die van de berg afvloeide.d
¨
22 Voorts hebt GIJ er te Tabee_
f
en te K _ibrothrae en ¨ te Massa
_
Hatt a_ avag blĳk van gegeven
Jehovah telkens tot toorn te verwekken.h 23 En toen Jehovah
U van Kades-Barn
ea
_
_ i uitzond en
zei: ’Trekt op en neemt het land
in bezit dat ik U stellig geven zal!’,
toen hebt GIJ U weerspannig tegen het bevel van Jehovah, UW
God, gedragenj en GIJ hebt geen
geloof geoefendk jegens hem en
niet naar zĳn stem geluisterd.l
24 GIJ hebt er blĳk van gegeven
weerspannig te zĳn in UW gedrag
ten opzichte van Jehovahm van
de dag af dat ik U ken.
25 Ik bleef mĳ dus veertig dagen en veertig nachtenn voor
Jehovah neerwerpen, want ik
wierp mĳ aldus neer omdat Jehovah erover sprak U te verdelgen.o
26 Toen zond ik smeekbedenp tot
Jehovah op en zei: ’O Soevereine
Heer Jehovah, stort uw volk, ja,
uw persoonlĳke eigendom,q dat
gĳ met uw grootheid hebt losgekocht, dat gĳ met sterke handr
uit Egypte
hebt geleid,s niet in
_
het verderf. 27 Denk ¨ aan uw
knechten Abraham,
Isa
_
_ ak en Ja_
kob.t Keer uw aangezicht niet
tot de hardheid van dit volk en
hun goddeloosheid en hun zonde,u
28 opdat het landv waaruit gĳ ons
hebt geleid, niet zegt: „Omdat Jehovah niet in staat was hen in het
land te brengen dat hĳ hun had
beloofd, en omdat hĳ hen haatte, heeft hĳ hen uitgeleid om hen
in de wildernis ter dood te bren-
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Nieuwe tafelen. God vrezen

gen.”a 29 Bovendien zĳn zĳ uw
volk en uw persoonlĳke eigendom,b dat gĳ met uw grote kracht
en uw uitgestrekte arm hebt uitgeleid.’c
Toentertĳd zei Jehovah tot
mĳ: ’Houw u twee stenen
10
tafelen gelĳk de eerste, en klim
d

op tot mĳ op de berg, en gĳ moet u
een ark van hout maken.e 2 En
ik zal op de tafelen de woorden
schrĳven die op de eerste tafelen
voorkwamen, welke gĳ hebt verbrĳzeld, en gĳ moet ze in de ark
leggen.’ 3 Ik maakte dus een
ark van acaciahout en hieuw twee
stenen tafelen gelĳk de eerste f en
besteeg de berg, en de twee tafelen waren in mĳn hand. 4 Toen
schreef hĳ op de tafelen hetzelfde schrift als het eerste,g de Tien
Woorden,h die Jehovah op de berg
midden uit het vuur tot U gesproken had,i op de dag der gemeente,j waarna Jehovah ze aan mĳ
gaf. 5 Daarna keerde ik mĳ om
en daalde van de berg af k en legde de tafelen in de ark die ik gemaakt had, opdat ze daar zouden
blĳven, juist zoals Jehovah mĳ geboden had.l
¨
6 En de zonen van Isra
el ver_
¨
¨
´
trokken van Beeroth
Ben
_
_ e-Ja_ am
naar Mosera.
Daar stierf
kan
_
¨
Aaron
en hĳ werd daar begra_
ging in
ven; n en zĳn zoon Eleazar
_
zĳn plaats als priester optreden.o
7 Vandaar vertrokken zĳ naar
Gudgod,
en van Gudgod
naar Jot_
_
p
een land van met water
batha,
_
gevulde stroomdalen.
8 Toentertĳd zonderde Jehovah
de stam Levi
afq om de ark van
_
Jehovah’s verbond te dragen,r om
voor het aangezicht van Jehovah
te staan ten einde hem te dienens en om in zĳn naam te zegenen tot op deze dag.t 9 Daarom
heeft Levi
_ geen deel noch erfdeelu
gekregen met zĳn broeders. Jehovah is zĳn erfdeel, juist zoals Jehovah, uw God, hem had gezegd.v
10 En ik — ik bleef op de berg gelĳk de eerste dagen, veertig dagen
en veertig nachten,w en Jehovah
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luisterde vervolgens ook bĳ die gelegenheid naar mĳ.a Jehovah wilde u niet in het verderf storten.b
11 Toen zei Jehovah tot mĳ: ’Sta
op, trek voor het volk uit zodat
[zĳ] opbreken, opdat zĳ het land
mogen binnengaan en in bezit mogen nemen dat ik hun voorvaders
onder ede beloofd heb hun te geven.’c
¨
12 En nu, o Isra
el, wat vraagt
_
Jehovah, uw God, anders van ud
dan Jehovah, uw God, te vrezen,e
door al zĳn wegen te bewandelenf en hem lief te hebbeng en Jehovah, uw God, met geheel uw
hart en geheel uw ziel te dienen,h
13 de geboden van Jehovah en
zĳn inzettingen die ik u heden
gebied, te onderhouden,i tot uw
welzĳn? j 14 Zie, aan Jehovah,
uw God, behoren de hemel,k ja,
de hemel der hemelen, de aarde l
en alles wat daarop is. 15 Alleen aan uw voorvaders is Jehovah gehecht geraakt, door hen
lief te hebben, zodat hĳ hun nageslacht na hen, ja U, uit alle volken
heeft uitgekozen,m zoals op deze
dag. 16 En GIJ moet de voorhuid van UW hart besnĳdenn en
UW nek niet langer verharden.o
17 Want Jehovah, UW God, is de
God der godenp en de Heer der
heren,q de grote, sterke en vrees
inboezemende God,r die niemand
partĳdig bejegents noch steekpenningen aanneemt,t 18 die
de vaderloze jongen en de weduwe recht verschaftu en de inwonende vreemdeling liefheeft,v zodat hĳ hem brood en een mantel
geeft. 19 Ook GIJ moet de inwonende vreemdeling liefhebben,w
want GIJ werdt inwonende vreemx
delingen in het land Egypte.
_
20 Jehovah, uw God, dient gĳ
te vrezen.y Hem behoort gĳ te
dienen,z en hem dient gĳ aan te
hangen,a en bĳ zĳn naam dient
o Ex 34:9; De 9:6; De 31:27; p Ex 18:11; 2Kr 2:5;
Ps 97:9; q Ps 136:3; r De 7:21; Ne 1:5; Ne 9:32;
s Job 34:19; Han 10:34; Ro 2:11; Ef 6:9; t 2Kr
19:7; u Ps 68:5; Ps 146:9; Jak 1:27; v Le 19:10; De
24:14; w Le 19:34; x Ex 22:21; y De 6:13; z Lu 4:8;
a De 13:4.
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¨
gĳ beedigde verklaringen af te
leggen.a 21 Hĳ is het die gĳ
dient te loven,b en hĳ is uw God,
die deze grote en vrees inboezemende dingen welke uw ogen hebben gezien, ten aanzien van u
heeft gedaan.c 22 Met zeventig
zielen zakten uw voorvaders af
d
en nu heeft Jehonaar Egypte,
_
vah, uw God, u talrĳk gemaakt
als de sterren aan de hemel.e
En gĳ moet Jehovah, uw
11
God, liefhebben en te allen tĳde uw plicht jegens hem en
f

zĳn inzettingen en zĳn rechterlĳke beslissingeng en zĳn geboden
in acht nemen. 2 En GIJ zĳt heden zeer goed op de hoogte (want
[ik richt mĳ] niet tot UW zonen,
die het strenge onderricht van Jehovah,h UW God, zĳn grootheid,i
zĳn sterke handj en zĳn uitgestrekte armk niet gekend en niet
gezien hebben, 3 noch zĳn tekenen en zĳn daden die hĳ midden
in Egypte
heeft gedaan,l aan Fa_
rao, de koning van Egypte,
en aan
_
heel zĳn land; 4 noch wat hĳ
met de strĳdkrachten van Egyp_
te, zĳn paarden en zĳn strĳdwagens heeft gedaan, over wier aangezicht hĳ de wateren van de
Rode Zee heen deed stromen toen
zĳ hen najoegen,m en waarop Jehovah hen heeft verdelgd tot op deze
dag; n 5 noch wat hĳ voor U in
de wildernis heeft gedaan, totdat
GIJ op deze plaats zĳt gekomen;
6 noch wat hĳ met Dathan
en Ab _i_
ramo heeft gedaan, de zonen van
El _iab, de zoon van Ruben,
toen de
_
aarde haar mond opende en vervolgens hen en hun huisgezinnen
en hun tenten en al het bestaande dat hen op de voet volgde, te
¨
midden van heel Isra
el verzwolg p);
_
7 want GIJ hebt met UW eigen ogen
alle grote daden van Jehovah die
hĳ heeft verricht, gezien.q
8 En GIJ moet heel het gebod
dat ik u heden gebied, onderhouden,r opdat GIJ sterk moogt worden en het land waarheen GIJ overtrekt om het in bezit te nemen,
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werkelĳk moogt binnengaan en in
bezit moogt nemen,a 9 en opdat
GIJ UW dagen moogt verlengenb op
de bodem die Jehovah UW voorvaders onder ede beloofd heeft hun
en hun zaad te geven,c een land
vloeiende van melk en honing.d
10 Want het land waarheen gĳ
gaat om het in bezit te nemen, is
niet als het land Egypte,
waar_
uit GIJ getrokken zĳt, waar gĳ uw
zaad placht te zaaien en het bevloeien met uw voet moest doen,
als een moestuin. 11 Maar het
land waarheen GIJ overtrekt om
het in bezit te nemen, is een land
van bergen en valleivlakten.e Van
de regen des hemels drinkt het
water; 12 een land waar Jehovah, uw God, zorg voor draagt.
De ogenf van Jehovah, uw God,
zĳn er voortdurend op gericht,
van het begin van het jaar tot het
eind van het jaar.
13 En het moet geschieden dat
indien GIJ zonder mankeren mĳn
geboden zult gehoorzameng die ik
U heden gebied, door Jehovah, UW
God, lief te hebben en hem met
geheel UW hart en geheel UW ziel
te dienen,h 14 dan zal ik stellig
regen voor UW land geven op zĳn
bestemde tĳd, i herfstregen en
lenteregen,j en gĳ zult inderdaad
uw koren en uw zoete wĳn en
uw olie inzamelen. 15 En ik zal
stellig plantengroei op uw veld
geven voor uw huisdieren,k en gĳ
zult werkelĳk eten en verzadigd
worden.l 16 Neemt U in acht dat
UW hart zich niet laat verlokkenm
en GIJ werkelĳk afwĳkt en andere
goden aanbidt en U voor ze neerbuigt,n 17 en Jehovah’s toorn
waarlĳk tegen U ontbrandt en hĳ
werkelĳk de hemel sluit, zodat er
geen regen zal komeno en de bodem zĳn opbrengst niet zal geven en GIJ weldra moet vergaan
uit het goede land dat Jehovah U
geeft.p
18 En GIJ moet deze woorden
o De 28:23; 1Kon 8:35; 2Kr 7:13; Am 4:7; p De
4:26; De 8:19; De 30:18; Joz 23:13.
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van mĳ op UW harta en UW ziel leggen en ze als een teken op UW hand
binden, en ze moeten tot een voorhoofdsband tussen UW ogen dienen.b 19 Ook moet GIJ ze UW zonen leren, door erover te spreken
wanneer gĳ in uw huis zit en wanneer gĳ op de weg gaat en wanneer gĳ neerligt en wanneer gĳ
opstaat.c 20 En gĳ moet ze op de
deurposten van uw huis en op uw
poorten schrĳven,d 21 opdat UW
dagen en de dagen van UW zonen
vele mogen zĳne op de bodem die
Jehovah UW voorvaders onder ede
beloofd heeft hun te geven,f als de
dagen van de hemel over de aarde.g
22 Want indien GIJ heel dit gebod dat ik U gebied om het te volbrengen, nauwgezet onderhoudt,h
door Jehovah, UW God, lief te hebben,i al zĳn wegen te bewandelenj
en hem aan te hangen,k 23 dan
¨
moet Jehovah al deze natien ter
wille van U verdrĳven,l en GIJ zult
¨
stellig natien, groter en talrĳker
dan GIJ, uit hun bezit verdrĳven.m
24 Elke plaats die UW voetzool zal
betreden, zal de UWE worden.n Van
de wildernis tot de L _ibanon, van
de Rivier, de rivier de E_ ufraat,
_
tot de westelĳke zee zal UW grens
zich uitstrekken.o 25 Niemand
zal zich krachtig tegen U staande
kunnen houden.p De angst voor U
en de vrees voor U zal Jehovah,
UW God, leggen op de oppervlakte van heel het landq dat GIJ zult
betreden, juist zoals hĳ U beloofd
heeft.
26 Ziet, ik leg U heden zegen
en vervloeking voor: r 27 de zegen, mits GIJ de geboden van Jehovah, UW God, die ik U heden gebied, zult gehoorzamen; s 28 en
de vervloeking,t indien GIJ de geboden van Jehovah, UW God, niet
zult gehoorzamenu en GIJ werkelĳk afwĳkt van de weg waaromtrent ik U heden gebied, door andere goden achterna te lopen, die
GIJ niet hebt gekend.
29 En het moet geschieden
dat wanneer Jehovah, uw God, u
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brengt in het land waarheen gĳ
gaat om het in bezit te nemen,a
dan moet gĳ de zegen geven op de
b en de vervloeking
berg Gerizim
_
c
30 Liggen ze
op de berg Ebal.
_
niet aan de zĳde van de Jorda_ an
in
de
richting
van de on_
dergang der zon, in het land van
¨
de Kanaanieten die in de Ara_
bad wonen, tegenover G _ilgal,e
´ f
naast de grote bomen van Mor
_ e?
31 Want GIJ trekt de Jorda_ an
_
over om het land binnen te gaan
en in bezit te nemen dat Jehovah,
UW God, U geeft, en GIJ moet het
in bezit nemen en daarin wonen.g
32 En GIJ moet ervoor zorgen
alle voorschriften en de rechterlĳke beslissingenh die ik U heden
voorleg, te volbrengen.i
j

Dit zĳn de voorschriften
12
en de rechterlĳke beslissingen die
, al de dagen dat
op
k

GIJ

GIJ

de bodem leeft,l zorgvuldig dient
te volbrengenm in het land dat Jehovah, de God van uw voorvaders,
u stellig in bezit zal laten nemen.
2 GIJ dient absoluut alle plaatsen
¨
te vernietigenn waar de natien die
GIJ uit hun bezit verdrĳft, hun goden hebben gediend, op de hoge
bergen en de heuvels en onder
elke lommerrĳke boom.o 3 En
GIJ moet hun altaren afbrekenp en
hun heilige zuilen verbrĳzelen,q en
GIJ dient hun heilige palen in het
vuur te verbrandenr en de gehouwen beelden van hun goden om te
hakken,s en GIJ moet hun namen
van die plaats doen vergaan.t
4 Zo moogt GIJ niet doen ten
aanzien van Jehovah, UW God,u
5 maar de plaats die Jehovah, UW
God, uit al UW stammen zal uitkiezen om daar zĳn naam te vestigen, om die [daar] te doen verblĳven, die zult GIJ zoeken, en
daarheen moet gĳ gaan.v 6 En
HFDST. 12 j Le 26:46; De 4:5; k Le 19:37;
Le 25:18; l De 4:10; 1Kon 8:40; m De 4:40; De 6:1;
Jak 1:22; n Ex 34:13; o Ez 20:28; p Re 2:2; Re
6:25; q Ex 23:24; 2Kon 18:4; r Ex 34:13; 1Kon
15:13; 2Kon 23:14; 2Kr 14:3; s Nu 33:52; De 7:5;
De 7:25; t Ex 23:13; Joz 23:7; u Le 18:3; De 12:31;
2Kon 17:15; v De 26:2; 2Kr 7:12.
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daar moet GIJ UW brandoffers a en
UW slachtoffers en UW tiendenb
en de bĳdrage van UW handc en
UW gelofteoffers d en UW vrĳwillige gavene en de eerstgeborenen van UW rundvee en van UW
kleinvee brengen.f 7 En daar
moet GIJ eten voor het aangezicht van Jehovah, UW God,g en U
verheugen over alles wat GIJ onderneemt,h GIJ en UW huisgezinnen, omdat Jehovah, uw God, u
heeft gezegend.
8 GIJ moogt niet doen naar alles wat wĳ hier heden doen, een
ieder al wat recht is in zĳn eigen
ogen,i 9 omdat GIJ nog niet op
de rustplaats j zĳt gekomen en in
het erfdeel dat Jehovah, uw God,
u geeft. 10 En GIJ moet de Jorda_ an
_ overtrekkenk en wonen in
het land dat Jehovah, UW God, U
tot een bezitting geeft,l en hĳ zal U
stellig rust geven van al UW vĳanden rondom, en GIJ zult inderdaad
in zekerheid wonen.m 11 En het
moet geschieden dat de plaats n die
Jehovah, UW God, zal uitkiezen om
daar zĳn naam te doen verblĳven,
daarheen zult GIJ alles brengen
wat ik U gebied: UW brandoffers o
en UW slachtoffers, UW tiendenp
en de bĳdrage q van UW hand en
elke keur van UW gelofteoffers r die
GIJ Jehovah plechtig zult beloven.
12 En GIJ moet U verheugen voor
het aangezicht van Jehovah, UW
God,s GIJ en UW zonen en UW dochters en UW slaven en UW slavinnen
en de leviet die binnen UW poorten is, omdat hĳ geen deel noch
erfdeel met U heeft.t 13 Neem u
in acht dat gĳ uw brandoffers niet
brengt op enige andere plaats die
gĳ mocht zien.u 14 Maar op de
plaats die Jehovah in een van uw
stammen zal uitkiezen, daar dient
gĳ uw brandoffers te brengen, en
daar dient gĳ te doen al wat ik u
gebied.v
15 Slechts wanneer uw ziel er
hevig naar verlangt, moogt gĳ
slachten,w en gĳ moet vlees eten
overeenkomstig de zegen van Jehovah, uw God, die hĳ u gegeven

Verheugt u. Vlees eten
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heeft, binnen al uw poorten. De
onreine a en de reine mogen daarvan eten, zoals van de gazelle
en zoals van het hert.b 16 Alleen het bloed moogt GIJ niet
eten.c Gĳ dient het als water op
de aarde uit te gieten.d 17 Het
zal u niet worden toegestaan binnen uw poorten het tiende deel
van uw korene of van uw nieuwe
wĳn of van uw olie te eten, of de
eerstgeborenen van uw rundvee
en van uw kleinvee f of enige van
uw gelofteoffers die gĳ plechtig
zult beloven, of uw vrĳwillige gaveng of de bĳdrage van uw hand.h
18 Maar voor het aangezicht van
Jehovah, uw God, zult gĳ het
eten, op de plaats die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen,i gĳ en uw
zoon en uw dochter en uw slaaf
en uw slavin en de leviet die binnen uw poorten is; en gĳ moet
u verheugenj voor het aangezicht
van Jehovah, uw God, over alles
wat gĳ onderneemt. 19 Neem u
in acht dat gĳ de leviet niet aan
zĳn lot overlaat,k al uw dagen
[dat gĳ verblĳft] op uw bodem.
20 Wanneer Jehovah, uw God,
uw gebied zal uitbreiden,l juist
zoals hĳ u heeft beloofd,m en gĳ
stellig zult zeggen: ’Laat mĳ vlees
eten’, omdat uw ziel er hevig naar
verlangt vlees te eten, moogt gĳ
wanneer uw ziel er hevig naar
verlangt, vlees eten.n 21 Ingeval de plaats die Jehovah, uw God,
zal uitkiezen om er zĳn naam te
vestigen,o ver van u verwĳderd
is, dan moet gĳ van uw rundvee of van uw kleinvee dat Jehovah u gegeven heeft, slachten
juist zoals ik u geboden heb, en
gĳ moet binnen uw poorten eten
wanneer uw ziel er hevig naar
verlangt.p 22 Slechts op de wĳze
waarop de gazelle en het hert gegeten mogen worden,q zo moogt
gĳ ervan eten: de onreine r en de
reine samen mogen ervan eten.
k Nu 18:21; De 14:27; 2Kr 31:4; Ne 10:38; Mal 3:8;
l 1Kon 4:21; m Ge 15:18; Ex 34:24; De 11:24; n Le
11:2; De 14:4; o De 14:23; 2Kr 7:12; p De 12:15;
q De 14:5; De 15:22; r Le 15:3; Le 15:16.
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Geen bloed eten. Valse profeten

23 Wees alleen vastbesloten het
bloed niet te eten,a want het bloed
is de zielb en gĳ moogt niet de
ziel met het vlees eten. 24 Gĳ
moogt het niet eten. Gĳ dient het
als water op de aarde uit te gieten.c 25 Gĳ moogt het niet eten,
opdat het u en uw zonen na u goed
moge gaan,d omdat gĳ zult doen
wat recht is in Jehovah’s ogen.e
26 Louter uw heilige dingen,f die
van u zullen worden, en uw gelofteoffers g dient gĳ mee te nemen, en gĳ moet komen naar de
plaats die Jehovah zal uitkiezen.h
27 En gĳ moet uw brandoffers,i
het vlees en het bloed,j opdragen op het altaar van Jehovah, uw
God; en het bloed van uw slachtoffers dient tegen het altaar van
Jehovah, uw God, te worden uitgegoten,k maar het vlees moogt
gĳ eten.
28 Wees op uw hoede, en gĳ
moet al deze woorden die ik u
gebied, gehoorzamen,l opdat het
u en uw zonen na u tot onbepaalde tĳd goed moge gaan,m omdat
gĳ zult doen wat goed en recht
is in de ogen van Jehovah, uw
God.n
29 Wanneer Jehovah, uw God,
¨
de natien waarheen gĳ gaat om
ze uit hun bezit te verdrĳven,
van voor uw aangezicht zal afsnĳden,o moet gĳ ze ook uit hun
bezit verdrĳven en in hun land
wonen.p 30 Neem u in acht dat
gĳ u er niet toe laat verstrikken
hen te volgen,q nadat ze van voor
uw aangezicht zĳn verdelgd, en
dat gĳ niet naar hun goden informeert, door te zeggen: ’Hoe dien¨
den deze natien hun goden altĳd? En ik, ja, ik zal het stellig
ook zo doen.’ 31 Zo moogt gĳ
niet doen ten aanzien van Jehovah, uw God,r want al wat Jehovah verfoeilĳk is, wat hĳ werkelĳk haat, hebben zĳ voor hun
goden gedaan, want zelfs hun zonen en hun dochters verbranden
zĳ geregeld voor hun goden in
het vuur.s 32 Elk woord dat ik
U gebied, dient GIJ zorgvuldig te
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volbrengen.a GIJ moogt er niets
aan toevoegen, noch er iets van
afnemen.b
Ingeval er in uw midden
een profeet of een dromer
13
van een droom opstaat en hĳ u
c

d

werkelĳk een teken of een wonder aankondigt,e 2 en het teken
of het wonder komt ook uit waarover hĳ tot u gesproken heeft,f
door te zeggen: ’Laten wĳ andere
goden achternalopen, die gĳ niet
hebt gekend, en laten wĳ die dienen’, 3 moogt gĳ niet luisteren
naar de woorden van die profeet
of naar de dromer van die droom,g
want Jehovah, UW God, stelt U op
de proefh om te weten of GIJ Jehovah, UW God, met geheel UW hart
en geheel UW ziel liefhebt.i 4 Jehovah, UW God, dient GIJ te volgen, en hem dient GIJ te vrezen,
en zĳn geboden dient GIJ te onderhouden, en naar zĳn stem dient
GIJ te luisteren, en hem behoort
GIJ te dienen, en hem dient GIJ aan
te hangen.j 5 En die profeetk of
die dromer van de droom dient ter
dood gebracht te worden,l omdat
hĳ gesproken heeft van opstand
tegen Jehovah, UW God, die U uit
het land Egypte
heeft geleid en
_
u uit het slavenhuis heeft losgekocht, om u af te brengen van de
weg die Jehovah, uw God, u geboden heeft te bewandelen; m en gĳ
moet het kwaad uit uw midden
wegdoen.n
6 Ingeval uw broer, de zoon
van uw moeder, of uw zoon of
uw dochter of uw innig geliefde vrouw of uw metgezel die als
uw eigen ziel is,o u in het geheim tracht te verlokken, door te
zeggen: ’Laten wĳ andere goden
gaan dienen’,p die gĳ niet hebt
gekend, gĳ noch uw voorvaders,
7 enige van de goden der volken
die rondom U zĳn, dicht bĳ u of
ver van u af, van het ene einde van het land tot het andere
einde van het land, 8 moogt gĳ
geen gevolg geven aan zĳn wens
en niet naar hem luisteren,q noch
dient uw oog leed over hem te
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gevoelen, noch moogt gĳ mededogen hebben,a noch hem [beschermend] dekken; 9 maar gĳ
dient hem zonder mankeren te
doden.b Uw hand dient het eerst
op hem te komen om hem ter
dood te brengen, en daarna de
hand van heel het volk.c 10 En
gĳ moet hem met stenen stenigen, en hĳ moet sterven,d omdat
hĳ getracht heeft u af te trekken
van Jehovah, uw God, die u uit
het land Egypte,
uit het slaven_
e
11 Dan zal
huis, heeft
¨ geleid.
heel Isra
el het horen en bevreesd
_
worden, en men zal een dergelĳke slechte daad niet meer in uw
midden begaan.f
12 Ingeval gĳ in een van uw
steden, die Jehovah, uw God, u
geeft om er te wonen, hoort zeggen: 13 ’Er zĳn nietswaardige
mannen uit uw midden uitgegaang om te trachten de bewoners van hun stad [van God] af
te trekken,h door te zeggen: „Laten wĳ andere goden gaan dienen”, die gĳ niet hebt gekend’,
14 dan moet gĳ een onderzoek
instellen en navorsen en grondig navraag doen; i en indien de
waarheid van de zaak vaststaat,
dit verfoeilĳke is in uw midden
bedreven, 15 dient gĳ de bewoners van die stad zonder mankeren met de scherpte van het
zwaard te slaan.j Geef haar en alles wat daarin is, en haar huisdieren, door de scherpte van het
zwaard aan de vernietiging prĳs.k
16 En haar gehele buit dient gĳ
midden op haar openbare plein
bĳeen te brengen, en gĳ moet de
stad en heel haar buit in het vuur
verbrandenl als een volledig offer voor Jehovah, uw God, en ze
moet tot onbepaalde tĳd een puinhoop worden.m Ze dient nimmer
herbouwd te worden. 17 En volstrekt niets van wat door de ban
geheiligd is, dient aan uw hand te
kleven,n opdat Jehovah zich van
zĳn brandende toorn moge afwendeno en u inderdaad barmhartigheid moge bewĳzen en hĳ u stellig
barmhartigheid moge betonenp en
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Rein en onrein voedsel

u moge vermenigvuldigen, juist
zoals hĳ uw voorvaders heeft gezworen.a 18 Want gĳ dient naar
de stem van Jehovah, uw God, te
luisteren door al zĳn geboden die
ik u heden gebied, te onderhouden,b ten einde te doen wat recht
is in de ogen van Jehovah, uw
God.c
Zonen van Jehovah,
God, zĳt
. G moogt
14
om een dode geen insnĳdingen
UW

GIJ

d

IJ

U

toebrengen,e noch kaalheid op UW
voorhoofd aanbrengen.f 2 Want
gĳ zĳt een heilig volkg voor Jehovah, uw God, en Jehovah heeft u
uitgekozen om uit alle volken die
op de oppervlakte van de aardbodem zĳn, zĳn volk te worden,
een speciaal bezit.h
3 Gĳ moogt niets verfoeilĳks,
van welke soort ook, eten.i 4 Dit
is het soort van gedierte dat GIJ
moogt eten: j de stier, het schaap
en de geit, 5 het hert en de gazelle en de reebokk en de wilde
geit en de antilope en het wilde schaap en de gems; 6 en elk
viervoetig dier dat gespleten hoeven heeft en waarvan de beide
hoeven een volledige kloof vertonen en dat herkauwt onder de dieren.l Dat moogt GIJ eten. 7 Alleen dit soort moogt GIJ niet eten
van die welke herkauwen of gespleten, volledig gekloofde hoeven
hebben: de kameelm en de haas n
en de klipdas,o want ze herkauwen wel maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zĳn voor U onrein. 8 Ook het zwĳn,p want het
heeft wel gespleten hoeven maar
is geen herkauwer. Het is voor U
onrein. Niets van hun vlees moogt
GIJ eten, en hun kadavers moogt
GIJ niet aanraken.q
9 Dit soort moogt GIJ eten van
al wat in de wateren is: Al wat
vinnen en schubben heeft, moogt
GIJ eten.r
10 En al wat geen
vinnen en schubben heeft, moogt
GIJ niet eten.s Het is voor U onrein.
11 Elke reine vogel moogt GIJ
eten. 12 Maar deze zĳn het
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Levietendeel. Kwĳtschelding

waarvan GIJ niet moogt eten:
de arend en de beenbreker en
de zwarte gier,a 13 en de rode
wouw en de zwarte wouwb en
de gewone wouw naar zĳn soort;
14 en elke raaf c naar zĳn soort;
15 en de struisvogeld en de uil
en de meeuw en de valk naar zĳn
soort; 16 de steenuil en de ransuile en de zwaan, 17 en de pelikaanf en de gier en de aalscholver, 18 en de ooievaar en de
reiger naar zĳn soort, en de hop
en de vleermuis.g 19 En elk gevleugeld wemelend schepsel is
voor U onrein.h Ze mogen niet gegeten worden. 20 Elk rein vliegend schepsel moogt GIJ eten.
21 GIJ moogt geen enkel lichaam eten dat [reeds] dood is.i
Aan de inwonende vreemdeling
die binnen uw poorten is, moogt
gĳ het geven, en hĳ moet het
eten; of het mag aan een buitenlander worden verkocht, want gĳ
zĳt een heilig volk voor Jehovah,
uw God.
Gĳ moogt een bokje niet in de
melk van zĳn moeder koken.j
22 Gĳ dient zonder mankeren
een tiende te geven van de hele
opbrengst van uw zaad, dat wat
jaar op jaar uit het veld voortkomt.k 23 En voor het aangezicht van Jehovah, uw God, op
de plaats die hĳ zal uitkiezen om
daar zĳn naam te doen verblĳven,
moet gĳ het tiende deel van uw
koren eten,l van uw nieuwe wĳn
en van uw olie, alsook de eerstgeborenen van uw rundvee en van
uw kleinvee; m opdat gĳ moogt leren Jehovah, uw God, altĳd te vrezen.n
24 Ingeval de reis nu te lang
voor u is,o omdat gĳ het niet zult
kunnen vervoeren, daar de plaats
die Jehovah, uw God, zal uitkiezen om daar zĳn naam te vestigen,p te ver van u verwĳderd zal
zĳn (omdat Jehovah, uw God, u zal
zegenenq), 25 dan moet gĳ het
in geld omzetten, en gĳ moet het
geld in uw hand binden en naar
de plaats reizen die Jehovah, uw
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God, zal uitkiezen. 26 Voorts
moet gĳ het geld geven voor alles waarnaar uw ziel hevig mocht
verlangena op het punt van runderen en schapen en geiten en wĳn
en bedwelmende drankb en alles
wat uw ziel van u vragen mocht;
en gĳ moet daar voor het aangezicht van Jehovah, uw God, eten
en u verheugen,c gĳ en uw huisgezin. 27 En de leviet die binnen
uw poorten is, moogt gĳ niet aan
zĳn lot overlaten,d want hĳ heeft
geen deel noch erfdeel met u.e
28 Na verloop van drie jaar zult
gĳ het gehele tiende deel van
uw opbrengst in dat jaar uitbrengen,f en gĳ moet het binnen uw
poorten neerleggen. 29 En de
leviet,g omdat hĳ geen deel noch
erfdeel met u heeft, en de inwonende vreemdeling h en de vaderloze jongen en de weduwe i die
binnen uw poorten zĳn, moeten
komen, en zĳ moeten eten en zich
verzadigen; opdat Jehovah, uw
God, u moge zegenenj in al het
werkk van uw hand dat gĳ zult
verrichten.
Na verloop van elke zeven
jaar dient gĳ een kwĳt15
schelding te doen. 2 En de
kwĳtschelding zal op deze wĳze
geschieden: l er zal van de zĳde
van iedere schuldeiser een kwĳtschelding zĳn van de schuld
die hĳ zĳn naaste mocht laten
maken. Hĳ dient bĳ zĳn naaste of zĳn broeder niet op betaling aan te dringen,m omdat men
een kwĳtschelding voor Jehovah
moet afkondigen.n 3 Bĳ de buitenlander o moogt gĳ op betaling
aandringen; maar wat van het
uwe bĳ uw broeder mocht blĳken te zĳn, late uw hand schieten. 4 Niemand onder u dient
echter arm te worden, want Jehovah zal u zonder mankeren zegenenp in het land dat Jehovah,
uw God, u als erfdeel geeft om
het in bezit te nemen,q 5 indien
gĳ slechts zonder mankeren naar
de stem van Jehovah, uw God,
zult luisteren door heel dit gebod

DEUTERONOMIUM 15:6-23
dat ik u heden gebied, zorgvuldig te volbrengen.a 6 Want Jehovah, uw God, zal u inderdaad
zegenen, juist zoals hĳ u heeft
beloofd, en
gĳ zult stellig aan
¨
vele natien op onderpand lenen,b
terwĳl gĳzelf van niemand zult
lenen;
en gĳ moet over vele na¨
tien heersen, terwĳl zĳ niet over
u zullen heersen.c
7 Ingeval iemand van uw broeders arm wordt onder u in een
van uw steden, in uw land dat Jehovah, uw God, u geeft, moogt
gĳ uw hart niet verharden, noch
uw hand voor uw arme broeder gesloten houden.d 8 Want gĳ dient
uw hand met mildheid voor hem
te openene en hem in elk geval
zoveel hĳ nodig heeft, waaraan
het hem ontbreekt, op onderpand
te lenen. 9 Neem u in acht dat
niet in uw hart een laag woord
opkomt,f doordat gĳ zegt: ’Het zevende jaar, het jaar van de kwĳtschelding, is genaderd’,g en uw
oog inderdaad onedelmoedig jegens uw arme broeder wordt,h en
gĳ hem niets geeft, en hĳ tegen u
tot Jehovah moet roepeni en het
van uw zĳde een zonde is geworden.j 10 Gĳ dient hem in elk geval te geven,k en uw hart dient
niet gierig te zĳn wanneer gĳ aan
hem geeft, want Jehovah, uw God,
zal u daarvoor zegenen in al uw
werk en in alles wat gĳ onderneemt.l 11 Want aan armen zal
het nooit ontbreken in het midden van het land.m Daarom gebied ik u aldus: ’Gĳ dient uw hand
met mildheid te openen voor uw
ellendige en arme broeder in uw
land.’n
12 ¨ Ingeval uw broeder, een Hebreeer of een Hebreeuwse, aan
u wordt verkocht,o en hĳ u zes
jaar heeft gediend, dan dient gĳ
hem in het zevende jaar als vrĳgelatene van u heen te zenden.p
13 En ingeval gĳ hem als vrĳgelatene van u heenzendt, moogt gĳ
hem niet met lege handen heenzenden.q 14 Gĳ dient hem beslist toe te rusten met iets van
uw kleinvee en uw dorsvloer en
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uw olie- en wĳnpers. Naarmate
Jehovah, uw God, u heeft gezegend, dient gĳ hem te geven.a
15 En gĳ moet eraan denken dat
gĳ slaaf werdt in het land Egypte
_
en dat Jehovah, uw God, u toen
heeft losgekocht.b Daarom gebied ik u heden deze zaak.
16 En het moet geschieden dat
ingeval hĳ tot u zegt: ’Ik zal niet
uit uw gezelschap weggaan!’, omdat hĳ u en uw huisgezin werkelĳk liefheeft, daar hĳ het goed bĳ
u heeft gehad,c 17 dan moet gĳ
een priem nemen en die door zĳn
oor in de deur steken, en hĳ moet
tot onbepaalde tĳd uw slaaf worden.d En met uw slavin dient gĳ
hetzelfde te doen. 18 Het dient
niet zwaar te zĳn in uw ogen wanneer gĳ hem als vrĳgelatene uit
uw gezelschap heenzendt; e want
voor de dubbele waarde van een
loonarbeider f heeft hĳ u zes jaar
gediend, en Jehovah, uw God,
heeft u gezegend in al wat gĳ
deedt.g
19 Elk eerstgeboren mannetje
dat bĳ uw rundvee en bĳ uw
kleinvee geboren zal worden,
dient gĳ aan Jehovah, uw God,
te heiligen.h Gĳ moogt met het
eerstgeborene van uw stier geen
dienst verrichten, noch het eerstgeborene van uw kleinvee scheren.i 20 Voor het aangezicht
van Jehovah, uw God, dient gĳ
het jaar op jaar te eten op de
plaats die Jehovah zal uitkiezen,j
gĳ en uw huisgezin. 21 En ingeval er een gebrek aan blĳkt
te zĳn, wanneer het kreupel is
of blind, welk lelĳk gebrek maar
ook, moogt gĳ het niet aan Jehovah, uw God, ten slachtoffer
brengen.k 22 Binnen uw poorten dient gĳ ervan te eten, de onreine en de reine samen,l zoals
van de gazelle en zoals van het
hert.m 23 Alleen het bloed ervan moogt gĳ niet eten.n Gĳ dient
het als water op de aarde uit te
gieten.o
m De 14:5; 1Kon 4:23; n Ge 9:4; Le 7:26; Le
17:10; 1Sa 14:33; Han 15:20; o Le 17:13; De 12:16.

261

Pascha. 3 jaarlijkse feesten

a
Laat de maand Abib
onder_
houden worden, en gĳ moet
het Pascha vieren voor Jehovah,
uw God,b want in de maand Abib
_
heeft Jehovah, uw God, u ’s nachts
c
uit Egypte
geleid.
2
En
gĳ
moet
_
het Pascha slachten voor Jehovah, uw God,d uit het kleinvee en
uit het rundvee,e op de plaats die
Jehovah zal uitkiezen om er zĳn
naam te doen verblĳven.f 3 Gĳ
moogt daarbĳ zeven dagen lang
niets gezuurds eten.g Gĳ dient
daarbĳ ongezuurde broden, het
brood der ellende, te eten, want
overhaast zĳt gĳ uit het land
Egypte
getrokken,h opdat gĳ al de
_
dagen van uw leven de dag van
uw uittocht uit het land Egyp_
te moogt gedenken.i 4 En zeven
dagen lang dient er bĳ u in heel
uw gebied geen zuurdeeg te worden gezien,j noch dient iets van
het vlees dat gĳ in de avond op
de eerste dag zult slachten, de
nacht over te blĳven tot de morgen.k 5 Gĳ zult het Pascha niet
mogen slachten in een van uw steden die Jehovah, uw God, u geeft.
6 Maar op de plaats die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen om er zĳn
naam te doen verblĳven,l dient
gĳ in de avond, zodra de zon ondergaat, het Pascha te slachten,m
op de bestemde tĳd van uw uittocht uit Egypte.
7 En gĳ moet
_
het koken en etenn op de plaats
die Jehovah, uw God, zal uitkiezen,o en in de morgen moet gĳ u
omkeren en naar uw eigen tenten
gaan. 8 Zes dagen dient gĳ ongezuurde broden te eten; en op de
zevende dag zal er een plechtige
vergadering zĳn voor Jehovah, uw
God.p Gĳ moogt geen werk verrichten.
9 Zeven weken dient gĳ u te tellen. Van het ogenblik af dat de sikkel voor het eerst in het staande koren wordt geslagen, zult gĳ
zeven weken beginnen te tellen.q
10 Dan moet gĳ het wekenfeest
vieren voor Jehovah, uw God,r
naar de vrĳwillige gave van uw
hand die gĳ zult geven, naarmate
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DEUTERONOMIUM 16:1-18
Jehovah, uw God, u mocht zegenen.a 11 En gĳ moet u verheugen voor het aangezicht van Jehovah, uw God,b gĳ en uw zoon
en uw dochter en uw slaaf en
uw slavin en de leviet die binnen uw poorten is en de inwonende vreemdeling c en de vaderloze jongend en de weduwe e die in
uw midden zĳn, op de plaats die
Jehovah, uw God, zal uitkiezen
om er zĳn naam te doen verblĳven.f 12 En gĳ moet eraan deng
ken dat gĳ slaaf werdt in Egypte,
_
en gĳ moet deze voorschriften onderhouden en volbrengen.h
13 Het loofhuttenfeesti dient
gĳ u zeven dagen te vieren wanneer gĳ inzameling houdt van
uw dorsvloer en uw olie- en wĳnpers. 14 En gĳ moet u verheugen gedurende uw feest,j gĳ en
uw zoon en uw dochter en uw
slaaf en uw slavin en de leviet
en de inwonende vreemdeling en
de vaderloze jongen en de weduwe die binnen uw poorten zĳn.
15 Zeven dagen zult gĳ het feest
vierenk voor Jehovah, uw God, op
de plaats die Jehovah zal uitkiezen, want Jehovah, uw God, zal u
zegenenl in al uw opbrengst en in
al het werk van uw hand, en gĳ
moet alleen maar verheugdm worden.
16 Driemaal in het jaar dient al
wat mannelĳk onder u is voor het
aangezicht van Jehovah, uw God,
te verschĳnen op de plaats die hĳ
zal uitkiezen: n op het feest der ongezuurde brodeno en op het wekenfeestp en op het loofhuttenfeest,q en niemand dient met lege
handen voor het aangezicht van
Jehovah te verschĳnen.r 17 Het
geschenk van ieders hand dient
evenredig te zĳn aan de zegen van
Jehovah, uw God, die hĳ u geschonken heeft.s
18 Gĳ dient rechters t en beambtenu voor u aan te stellen
binnen al uw poorten die Jehovah, uw God, u geeft, naar uw
q De 16:13; r Ex 23:15; Ex 34:20; Ps 96:8;
s De 16:10; 2Kor 8:12; t Ex 18:26; De 1:16; 2Kr
19:5; u Nu 11:16; 1Kr 23:4.

DEUTERONOMIUM 16:19–17:14
stammen, en zĳ moeten het volk
met een rechtvaardig oordeel berechten. 19 Gĳ moogt het recht
niet buigen.a Gĳ moogt niet partĳdig zĳn,b noch steekpenningen
aannemen, want steekpenningen
verblinden de ogen der wĳzenc
en verdraaien de woorden der
rechtvaardigen. 20 Gerechtigheid — gerechtigheid dient gĳ
na te streven,d opdat gĳ in leven
moogt blĳven en het land dat Jehovah, uw God, u geeft, werkelĳk
in bezit moogt nemen.e
21 Gĳ moogt geen boom, van
welke soort ook, als heilige paal
voor u planten naast het altaar
van Jehovah, uw God, dat gĳ voor
u zult maken.f
22 Noch dient gĳ een heilige
zuil voor u op te richten,g iets
wat Jehovah, uw God, werkelĳk
haat.h
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Gĳ moogt Jehovah, uw
17
God, geen stier of schaap
ten slachtoffer brengen waar-
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aan een gebrek blĳkt te zĳn, wat
maar ook dat slecht is; want dit
is iets verfoeilĳks voor Jehovah,
uw God.i
2 Ingeval in uw midden, in een
van uw steden die Jehovah, uw
God, u geeft, een man of een
vrouw wordt gevonden die mocht
beoefenen wat kwaad is in de ogen
van Jehovah, uw God, door zĳn
verbond te overtreden,j 3 en hĳ
zou andere goden gaan aanbidden
en zich voor ze neerbuigen of voor
de zon of de maan of heel het
heerleger des hemels,k iets wat ik
niet heb geboden,l 4 en het is
u meegedeeld en gĳ hebt het gehoord en een grondig onderzoek
ingesteld, en zie! de waarheid van
de zaak staat vast,m dit verfoeilĳ¨
ke is in Isra
el bedreven! 5 dan
_
moet gĳ die man of die vrouw
die deze slechte zaak heeft gedaan, uitbrengen naar uw poorten, ja, de man of de vrouw, en gĳ
moet zo iemand met stenen stenigen, en zo iemand moet sterven.n
6 Op de verklaring van twee ge-
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Twee of drie getuigen
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tuigen of van drie getuigena dient
degene die sterven moet ter dood
gebracht te worden. Op de ver´ ´
klaring van een getuige zal hĳ
niet ter dood gebracht worden.b
7 De hand van de getuigen dient
het eerst op hem te komen om
hem ter dood te brengen, en daarna de hand van heel het volk; c en
gĳ moet het kwaad uit uw midden wegdoen.d
8 Ingeval een zaak die een rechterlĳke beslissing vereist te ongewoon voor u is,e zoals [een zaak]
waarbĳ bloed is vergoten,f waarbĳ een wettelĳke aanspraak is
ingediendg of een gewelddaad is
bedreven, geschilpuntenh binnen
uw poorten, dan moet gĳ opstaan
en optrekken naar de plaats die
Jehovah, uw God, zal uitkiezen,i
9 en gĳ moet gaan naar de priesters,j de levieten, en naar de rechter k die in die dagen dienst zal
doen, en gĳ moet inlichtingen
inwinnen, en zĳ moeten u het
woord van de rechterlĳke beslissing meedelen.l 10 Gĳ moet dan
handelen overeenkomstig het
woord dat zĳ u van die plaats welke Jehovah zal uitkiezen, zullen
meedelen; en gĳ moet zorgvuldig
handelen naar alles waaromtrent
zĳ u onderrichten. 11 Overeenkomstig de wet die zĳ aan u zullen uiteenzetten, en volgens de
rechtsbeslissing die zĳ u zullen
bekendmaken, dient gĳ te handelen.m Gĳ moogt niet afwĳken van
het woord dat zĳ u zullen meedelen, noch naar rechts noch naar
links.n 12 En de man die zich
overmoedig zal gedragen door
niet te luisteren naar de priester die daar staat om Jehovah,
uw God, te dienen, of naar de
rechter,o die man moet sterven; p
¨
en gĳ moet het kwaad uit Isra
el
_
wegdoen.q 13 En heel het volk
zal het horen en bevreesd worden,r en zĳ zullen niet meer overmoedig handelen.
14 Wanneer gĳ ten slotte in
het land komt dat Jehovah, uw
God, u geeft, en gĳ het in bezit
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Wet voor koning. Spiritisme

hebt genomen en erin hebt gewoond,a en gĳ hebt gezegd: ’Laat
mĳ een koning over mĳ aanstel¨
len, zoals alle natien die rondom mĳ zĳn’,b 15 dient gĳ zonder mankeren een koning over u
aan te stellen die Jehovah, uw
God, zal uitkiezen.c Uit het midden van uw broeders dient gĳ
een koning over u aan te stellen. Gĳ zult geen buitenlander,
die niet uw broeder is, over u mogen aanstellen. 16 Alleen dient
hĳ voor zich geen paarden te vermeerderen,d noch het volk naar
Egypte
te doen terugkeren om
_
paarden te vermeerderen,e aangezien Jehovah tot U heeft gezegd: ’GIJ moogt nooit meer langs
deze weg terugkeren.’ 17 Ook
dient hĳ zich geen menigte vrouwen te nemen, opdat zĳn hart
niet afwĳkt; f evenmin dient hĳ
voor zich zilver en goud zeer
sterk te doen toenemen.g 18 En
het moet geschieden dat wanneer hĳ zĳn plaats inneemt op
de troon van zĳn koninkrĳk, hĳ
voor zich in een boek een afschrift moet maken van deze wet,
van die welke aan de zorg van de
priesters, de levieten, is toevertrouwd.h
19 En hĳ moet het voortdurend bĳ zich hebben, en hĳ moet
er alle dagen van zĳn leven in lezen,i opdat hĳ moge leren Jehovah, zĳn God, te vrezen, om alle
woorden van deze wet en deze
voorschriften te onderhouden
door ze te volbrengen; j 20 opdat zĳn hart zich niet verheft boven zĳn broeders k en hĳ niet afwĳkt van het gebod, noch naar
rechts noch naar links,l opdat hĳ
zĳn dagen moge verlengen in zĳn
koninkrĳk,m hĳ en zĳn zonen in
¨
het midden van Isra
el.
_
De priesters, de levieten,
18
heel de stam Levi,
dienen
_
geen deel noch erfdeel te verkrĳ-

¨
gen met Isra
el.n Van de vuurof_
fers van Jehovah, ja, van zĳn erfdeel, dienen zĳ te eten.o 2 Hĳ
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dient dus geen erfdeel te verkrĳgen in het midden van zĳn
broeders. Jehovah is zĳn erfdeel,a
juist zoals hĳ tot hem gesproken
heeft.
3 Dit nu dient de priesters rechtens te blĳven toekomen van de
zĳde van het volk, van hen die een
offerdier slachten, hetzĳ een stier
of een schaap: Men moet aan de
priester het schouderstuk en de
kaken en de maag geven. 4 De
eerstelingen van uw koren, uw
nieuwe wĳn en uw olie en de eerstelingen van de geschoren wol
van uw kleinvee dient gĳ hem te
geven.b 5 Want hem heeft Jehovah, uw God, uit al uw stammen
uitgekozen om te staan en dienst
te doen in de naam van Jehovah,
hĳ en zĳn zonen, altĳd door.c
6 En ingeval de leviet komt uit
een van uw steden van heel Is_
¨
rael, waar hĳ een poosje had verd en hĳ wegens enige sterke
toefd,
begeerte van zĳn ziel werkelĳk
komt naar de plaats die Jehovah
zal uitkiezen,e 7 moet hĳ ook
dienst doen in de naam van Jehovah, zĳn God, evenals al zĳn
broeders, de levieten, die daar
voor het aangezicht van Jehovah staan.f 8 Een gelĳk aandeel dient hĳ te eten,g afgezien
van wat hĳ krĳgt uit hetgeen hĳ
verkoopt van zĳn voorvaderlĳk
goed.
9 Wanneer gĳ in het land zĳt
gekomen dat Jehovah, uw God, u
geeft, moogt gĳ niet leren doen
naar de verfoeilĳkheden van die
¨
natien.h 10 Er dient onder u
niemand te worden gevonden die
zĳn zoon of zĳn dochter door het
vuur laat gaan,i niemand die aan
waarzeggerĳ doet,j geen beoefenaar van magie,k noch iemand die
voortekens zoekt,l noch een tovenaar,m 11 noch iemand die anderen door een banspreuk bindt,n
noch iemand die een geestenmediumo of beroepsvoorzegger van
gebeurtenissen raadpleegt,p noch
o Le 20:27; 1Kr 10:13; p Le 19:31; 2Kr 33:6.
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iemand die de doden ondervraagt.a 12 Want iedereen die
deze dingen doet, is iets verfoeilĳks voor Jehovah, en wegens
deze verfoeilĳkheden verdrĳft
Jehovah, uw God, hen van voor
uw aangezicht.b 13 Gĳ dient u
onberispelĳk te betonen tegenover Jehovah, uw God.c
¨
14 Want deze natien die gĳ uit
hun bezit verdrĳft, plachten te
luisteren naar hen die magie
beoefenend en naar hen die waarzeggen; e maar wat u aangaat, Jehovah, uw God, heeft u iets dergelĳks niet gegeven.f 15 Een
profeet uit uw eigen midden, uit
uw broeders, gelĳk mĳ, zal Jehovah, uw God, voor u verwekken
— naar hem dient gĳlieden te
luistereng — 16 in antwoord op
alles wat gĳ in Horeb,
op de dag
_
der gemeente,h van Jehovah, uw
God, hebt gevraagd, door te zeggen: ’Laat mĳ de stem van Jehovah, mĳn God, niet weer horen,
en laat mĳ dit grote vuur niet
meer zien, opdat ik niet sterf.’i
17 Daarop zei Jehovah tot mĳ:
’Zĳ hebben er goed aan gedaan te
spreken zoals zĳ gesproken hebben.j 18 Een profeet zal ik voor
hen verwekken uit het midden
van hun broeders, gelĳk gĳ; k en
ik zal inderdaad mĳn woorden in
zĳn mond leggen,l en hĳ zal stellig tot hen spreken alles wat ik
hem gebieden zal.m 19 En het
moet geschieden dat de man die
niet zal luisteren naar mĳn woorden die hĳ in mĳn naam zal spreken, van hem zal ikzelf rekenschap eisen.n
20 Maar de profeet die zich aanmatigt in mĳn naam een woord te
spreken dat ik hem niet geboden
heb te spreken,o of die in de naam
van andere goden spreekt,p die
profeet moet sterven.q 21 En ingeval gĳ in uw hart zegt: „Hoe
zullen wĳ weten welk woord Jehovah niet heeft gesproken?”r —
22 wanneer de profeet in de naam
van Jehovah spreekt en het woord
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geschiedt niet of komt niet uit,
dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken.a Gĳ moogt niet verschrikt
voor hem worden.’b
Wanneer Jehovah, uw God,
¨
de natien wier land Jeho19
vah, uw God, u geeft, afsnĳdt en
c

gĳ hen uit hun bezit hebt verdreven en in hun steden en hun huizen zĳt gaan wonen,d 2 zult gĳ
drie steden voor u afzonderen in
het midden van uw land, dat Jehovah, uw God, u geeft om het in
bezit te nemen.e 3 Gĳ zult u de
weg bereiden, en gĳ moet het gebied van uw land, dat Jehovah, uw
God, u dan tot bezitting geeft, in
drie delen verdelen, en het moet
zĳn opdat iedere doodslager daarheen kan vluchten.f
4 Dit nu is het geval van de
doodslager die daarheen mocht
vluchten en in leven moet blĳven:
Wanneer hĳ zĳn naaste slaat zonder het te weten en hĳ hem voordien geen haat toedroeg; g 5 of
wanneer hĳ met zĳn naaste het
bos ingaat om hout te hakken, en
zĳn hand is opgeheven om met de
bĳl te slaan om de boom te kappen, en het ĳzer is van de houten
steel losgeschoten,h en het heeft
zĳn naaste getroffen en hĳ is gestorven, dient hĳzelf naar een van
deze steden te vluchten en moet
hĳ in leven blĳven.i 6 Anders
kan het zĳn dat de bloedwreker,j
omdat zĳn hart verhit is, de doodslager achtervolgt en hem werkelĳk inhaalt, daar de weg lang is;
en hĳ zou zĳn ziel inderdaad kunnen doodslaan, terwĳl hem geen
doodvonnis wacht,k aangezien hĳ
hem voordien geen haat toedroeg.
7 Daarom gebied ik u aldus: ’Drie
steden zult gĳ voor u afzonderen.’l
8 En indien Jehovah, uw God,
uw gebied uitbreidt, naar hĳ uw
voorvaders heeft gezworen,m en
hĳ u heel het land heeft gegeven
l De 19:2; m Ge 15:18; Ex 23:31; De 11:24.
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Procedure bĳ bloedschuld

dat hĳ beloofd heeft aan uw voorvaders te geven,a 9 omdat gĳ
heel dit gebod dat ik u heden gebied, zult onderhouden door het
te volbrengen, [namelĳk] Jehovah, uw God, lief te hebben en
altĳd zĳn wegen te bewandelen,b
dan moet gĳ voor u nog drie andere steden bĳ deze drie voegen,c 10 opdat er geen onschuldig bloedd wordt vergoten in het
midden van uw land, dat Jehovah, uw God, u als erfdeel geeft,
en er geen bloedschuld op u hoeft
te komen.e
11 Maar ingeval er nu een man
is die zĳn naaste haat,f en hĳ op
hem heeft geloerd en tegen hem
is opgestaan en zĳn ziel dodelĳk
heeft getroffen en hĳ gestorven
is,g en de man naar een van deze
steden is gevlucht, 12 dan moeten de oudere mannen van zĳn
stad hem vandaar laten weghalen, en zĳ moeten hem uitleveren
in de hand van de bloedwreker,
en hĳ moet sterven.h 13 Uw oog
dient geen leed over hem te gevoelen,i en gĳ moet de schuld voor on¨
schuldig bloed uit Isra
el wegdoen,j
_
opdat het u goed moge gaan.
14 Gĳ moogt de grenstekens
van uw naaste niet verzetten,k
wanneer de voorouders de grenzen zullen hebben vastgesteld in
uw erfdeel, dat gĳ zult erven in
het land dat Jehovah, uw God, u
geeft om het in bezit te nemen.
´
15 Een enkele getuige dient
niet tegen een man op te treden
ter zake van enige dwaling of enige zonde,l in het geval van welke zonde ook die hĳ mocht begaan. Op de verklaring van twee
getuigen of op de verklaring van
drie getuigen dient de zaak vast
te staan.m 16 Ingeval een getuige die gewelddaad beraamt,
tegen een man optreedt om een
beschuldiging van opstand tegen hem in te brengen,n 17 dan
moeten de twee mannen
´ ´ die het
geschil hebben, ´ zich
voor Jeho´
vah plaatsen, voor de priesters
en de rechters die in die da-
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gen dienst zullen doen.a 18 En
de rechters moeten een grondig
onderzoek instellen,b en indien
de getuige een valse getuige is
en hĳ een valse beschuldiging
tegen zĳn broeder heeft ingebracht, 19 dan moet GIJ hem
doen net zoals hĳ beraamd had
zĳn broeder te doen,c en gĳ moet
het kwaad uit uw midden wegdoen.d 20 Dan zullen de overigen het horen en bevreesd zĳn,
en zĳ zullen nooit meer een dergelĳk kwaad in uw midden doen.e
21 En uw oog dient geen leed te
gevoelen: f ziel voor ziel, oog voor
oog, tand voor tand, hand voor
hand, voet voor voet.g
Ingeval gĳ tegen uw vĳanden ten strĳde trekt en
20
gĳ werkelĳk paarden en strĳdwagens ziet,h een volk talrĳker
dan gĳ, moogt gĳ niet bevreesd
voor hen zĳn; want Jehovah, uw
God, die u uit het land Egyp_
te heeft opgevoerd,i is met u.j
2 En het moet geschieden dat
wanneer GIJ tot de strĳd genaderd zĳt, de priester ook naar voren moet treden en het volk moet
toespreken.k 3 En hĳ moet tot
¨
hen zeggen: ’Hoor, o Isra
el, GIJ
_
staat heden vlak voor de strĳd tegen UW vĳanden. Laat UW hart
niet versaagd worden.l Weest niet
bevreesd en gaat niet in paniek
op de loop en siddert niet wegens
hen,m 4 want Jehovah, UW God,
trekt met U op om voor U te strĳden tegen UW vĳanden, ten einde
U te redden.’n
5 Ook de beambteno moeten
het volk toespreken en zeggen:
’Wie is de man die een nieuw huis
heeft gebouwd en het nog niet
heeft ingewĳd? Laat hĳ heengaan en naar zĳn huis terugkeren, opdat hĳ niet in de strĳd
sterft en een andere man het zou
inwĳden.p 6 En wie is de man
die een wĳngaard heeft geplant
en hem nog niet in gebruik heeft
n Ex 14:14; De 32:30; Joz 23:10; o Nu 31:14; De
16:18; p Pr 2:24.

DEUTERONOMIUM 20:7–21:4
genomen? Laat hĳ heengaan en
naar zĳn huis terugkeren, opdat
hĳ niet in de strĳd sterft en een
andere man hem in gebruik zou
nemen.a 7 En wie is de man die
zich met een vrouw heeft verloofd en haar nog niet tot zich
heeft genomen? Laat hĳ heengaan en naar zĳn huis terugkeren,b opdat hĳ niet in de strĳd
sterft en een andere man haar
zou nemen.’ 8 En de beambten
moeten het volk nog verder toespreken en zeggen: ’Wie is de man
die vreesachtig en week van hart
is? c Laat hĳ heengaan en naar
zĳn huis terugkeren, opdat hĳ
het hart van zĳn broeders niet
doet versmelten zoals zĳn eigen
hart.’d 9 En het moet geschieden dat wanneer de beambten
¨ hun
toespraak tot het volk beeindigd
hebben, zĳ ook legeroversten aan
het hoofd van het volk moeten
stellen.
10 Ingeval gĳ een stad nadert
om ertegen te strĳden, dan moet
gĳ haar vredesvoorwaarden aankondigen.e 11 En het moet geschieden dat indien ze u een vredelievend antwoord geeft en zich
voor u geopend heeft, ja, het moet
geschieden dat de gehele bevolking die zich daarin bevindt, van u
dient te worden voor [het verrichten van] dwangarbeid, en zĳ moeten u dienen.f 12 Maar indien ze
geen vrede met u sluit,g en ze werkelĳk oorlog met u voert en gĳ
haar moet belegeren, 13 dan zal
Jehovah, uw God, haar stellig
in uw hand geven, en gĳ moet
iedere manspersoon daarin met de
scherpte van het zwaard slaan.h
14 Alleen de vrouwen en de kleine kindereni en de huisdierenj en
alles wat zich in de stad mocht
bevinden, haar gehele buit, zult
gĳ voor uzelf plunderen; k en gĳ
moet de buit eten van uw vĳanden, die Jehovah, uw God, u gegeven heeft.l
15 Zo zult gĳ doen met alle steden die zeer ver van u verwĳderd
zĳn [en] die niet tot de steden van
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¨
deze natien behoren.´
16 Alleen
van de steden van deze volken die
Jehovah, uw God, u tot erfdeel
geeft, moogt gĳ niets wat adem
heeft in leven laten,a 17 want gĳ
dient hen zonder mankeren aan
de vernietiging prĳs te geven, de
Hethieten
en de Amorieten, de
¨
Kanaanieten en de Ferezieten, de
Hevieten en de Jebusieten,b juist
zoals Jehovah, uw God, u geboden heeft; 18 opdat zĳ U niet leren doen naar al hun verfoeilĳkheden, die zĳ voor hun goden hebben
gedaan, en GIJ in werkelĳkheid
zondigt tegen Jehovah, UW God.c
19 Ingeval gĳ gedurende vele
dagen een stad belegert door ertegen te strĳden om ze in te nemen, moogt gĳ haar bomen niet
vernielen door er een bĳl tegen te
zwaaien; want gĳ dient ervan te
eten, en gĳ moogt ze niet omhakken,d want is het geboomte van
het veld een mens, dat het door u
belegerd moet worden? 20 Alleen een boom waarvan gĳ weet
dat het geen boom voor voedsel
is, die dient gĳ te vernielen, en gĳ
moet hem omhakken en belegeringswerktuigen bouwene tegen
de stad die oorlog met u voert,
totdat ze valt.
Ingeval op de bodem die Jehovah, uw God, u geeft om
21
hem in bezit te nemen, een verslagene wordt aangetroffen, gevallen op het veld, en het niet bekend
geworden is wie hem doodgeslagen heeft,f 2 dan moeten uw oudere mannen en uw rechters g uitgaan en [de afstand] meten naar
de steden die rondom de verslagene liggen; 3 en het moet de
stad blĳken te zĳn die het dichtst
bĳ de verslagene ligt. En de oudere mannen van die stad moeten een jonge koe uit het rundvee nemen waarmee nog niet is
gewerkt, die nog niet in een juk
heeft getrokken; 4 en de oudere mannen van die stad moeten
de jonge koe naar een stroomdal brengen waarin water vloeit
[en] dat gewoonlĳk niet bewerkt
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Onhandelbare zoon

noch bezaaid werd, en daar in het
stroomdal moeten zĳ de nek van
de jonge koe breken.a
5 En de priesters, de zonen van
Levi,
moeten naar voren treden,
_
want zĳ zĳn door Jehovah, uw
God, uitgekozen om hem te dienenb en in de naam van Jehovah te
zegenen,c en naar hun uitspraak
dient elk geschil betreffende elke
gewelddaad beslecht te worden.d
6 Vervolgens dienen alle oudere mannen van die stad, die het
dichtst bĳ de verslagene zĳn, hun
handen te wassene boven de jonge koe waarvan in het stroomdal de nek gebroken werd; 7 en
zĳ moeten het woord nemen en
zeggen: ’Onze handen hebben dit
bloed niet vergoten, noch hebben
onze ogen gezien [dat het vergoten werd].f 8 Reken het uw
¨
volk Isra
el, dat gĳ hebt losge_
kocht,g o Jehovah, niet aan, en
leg niet de schuld voor onschuldig bloedh in het midden van uw
¨
volk Isra
el.’ En de bloedschuld
_
moet hun niet worden aangerekend. 9 En gĳ — gĳ zult de
schuld voor onschuldig bloed uit
uw midden wegdoen,i want gĳ zult
doen wat recht is in Jehovah’s
ogen.j
10 Ingeval gĳ tegen uw vĳanden ten strĳde trekt en Jehovah,
uw God, hen in uw hand heeft
gegevenk en gĳ hen gevankelĳk
hebt weggevoerd; l 11 en gĳ onder de gevangenen een vrouw,
schoon van gestalte, hebt gezien
en gĳ aan haar gehecht zĳt geraaktm en haar tot vrouw hebt
genomen, 12 dan moet gĳ haar
binnen in uw huis brengen. Zĳ
moet nu haar hoofd kaalscherenn en haar nagels verzorgen,
13 en de mantel van haar gevangenschap van zich afleggen en
in uw huis wonen en gedurende een volle maanmaand haar vader en haar moeder bewenen; o
en daarna dient gĳ betrekkingen
met haar te hebben, en gĳ moet
haar als uw bruid in bezit nemen,
en zĳ moet uw vrouw worden.
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14 En het moet geschieden dat
indien gĳ geen behagen in haar
hebt gevonden, gĳ haar dan, naar
het haar eigen ziel belieft, moet
wegzenden; a maar gĳ moogt haar
in geen geval voor geld verkopen.
Gĳ moogt haar niet op tirannieke
wĳze behandelenb nadat gĳ haar
vernederd hebt.
15 Ingeval een man in het bezit komt van twee vrouwen, de
ene bemind en de andere gehaat,
en zĳ, de beminde en de gehate,
hem zonen hebben gebaard, en de
eerstgeborene de zoon van de gehate is geworden,c 16 dan moet
het geschieden dat hĳ op de dag
dat hĳ aan zĳn zonen tot erfdeel
geeft wat hĳ mocht bezitten, de
zoon van de beminde niet tot zĳn
eerstgeborene zal mogen maken
ten koste van de zoon van de gehate, de eerstgeborene.d 17 Want
hĳ dient de zoon van de gehate als
eerstgeborene te erkennen door
hem twee delen te geven van al
wat in zĳn bezit gevonden wordt,e
daar deze het begin van zĳn voortplantingsvermogenf is. Hem behoort het recht op de positie van
de eerstgeborene.g
18 Ingeval een man een zoon
blĳkt te hebben die onhandelbaar
en weerspannig is,h die niet naar
de stem van zĳn vader of de stem
van zĳn moeder luistert,i en zĳ
hem hebben gecorrigeerd maar
hĳ niet naar hen wil luisteren,j
19 dan moeten zĳn vader en zĳn
moeder hem grĳpen en hem naar
de oudere mannen van zĳn stad
en naar de poort van zĳn plaats
brengen,k 20 en zĳ moeten tot
de oudere mannen van zĳn stad
zeggen: ’Deze zoon van ons is onhandelbaar en weerspannig; hĳ
luistert niet naar onze stem,l hĳ
is een veelvraatm en een dronkaard.’n 21 Dan moeten alle mannen van zĳn stad hem met stenen
stenigen, en hĳ moet sterven. Zo
moet gĳ het kwaad uit uw mid¨
den wegdoen, en heel Isra
el zal
_
het horen en werkelĳk bevreesd
worden.o

DEUTERONOMIUM 21:22–22:17
22 En ingeval op een man een
zonde komt [te rusten] waarop het
doodvonnis staat, en hĳ ter dood
gebracht is,a en gĳ hem aan een
paal hebt gehangen,b 23 dient
zĳn dode lichaam niet de hele
nacht aan de paal te blĳven hangen; c maar gĳ dient hem in elk
geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets
wat door God vervloekt is; d en gĳ
moogt uw bodem, die Jehovah, uw
God, u tot erfdeel geeft, niet verontreinigen.e
Wanneer gĳ de stier van
uw broeder of zĳn schaap
22
ziet ronddwalen, moogt gĳ u er
niet moedwillig aan onttrekken.f
Gĳ dient ze in elk geval naar uw
broeder terug te brengen.g 2 En
indien uw broeder niet in uw nabĳheid is en hĳ u niet bekend is,
dan moet gĳ het [dier] naar uw
huis, binnen in uw huis, brengen,
en het moet bĳ u blĳven totdat uw
broeder ernaar heeft gezocht. En
gĳ moet het aan hem teruggeven.h
3 Zo zult gĳ ook doen met zĳn
ezel, en zo zult gĳ doen met zĳn
mantel, en zo zult gĳ doen met al
het verlorene van uw broeder dat
van hem verloren raakt en dat gĳ
hebt gevonden. Gĳ zult u er niet
aan mogen onttrekken.
4 Wanneer gĳ de ezel van uw
broeder of zĳn stier op de weg ziet
vallen, moogt gĳ u er niet moedwillig aan onttrekken. Gĳ dient
hem in ieder geval te helpen ze
overeind te krĳgen.i
5 De kleding van een fysiek
sterke man dient geen vrouw te
worden aangetrokken, noch dient
een fysiek sterke man de mantel
van een vrouw te dragen; j want
een ieder die deze dingen doet, is
iets verfoeilĳks voor Jehovah, uw
God.
6 Ingeval een vogelnest zich
´ ´
toevallig voor u op de weg bevindt, in een boom of op de grond,
met jongenk of eieren, terwĳl
de moeder op de jongen of op
de eieren zit, moogt gĳ niet de
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moeder tegelĳk met het nageslacht wegnemen.a 7 Gĳ dient
de moeder in elk geval weg te
zenden, maar gĳ moogt het nageslacht voor u nemen; opdat het u
goed moge gaan en gĳ uw dagen
werkelĳk moogt verlengen.b
8 Ingeval gĳ een nieuw huis
bouwt, moet gĳ ook een borstwering om uw dakc maken, opdat
gĳ geen bloedschuld over uw huis
brengt, want iemand die valt, zou
eraf kunnen vallen.
9 Gĳ moogt uw wĳngaard niet
met twee soorten zaad bezaaien,d
opdat niet de gehele opbrengst
van het zaad dat gĳ mocht zaaien
en de opbrengst van de wĳngaard
aan het heiligdom vervalt.
10 Gĳ moogt niet ploegen met
een stier en een ezel te zamen.e
11 Gĳ moogt niet iets dragen
van gemengde stof, wol en linnen
dooreen.f
12 Gĳ dient u kwasten te maken aan de vier uiteinden van uw
kleding waarmee gĳ u bedekt.g
13 Ingeval een man een vrouw
neemt en hĳ werkelĳk betrekkingen met haar heeft en haar is
gaan haten,h 14 en hĳ haar van
geruchtmakende daden heeft beschuldigd en een slechte naami
over haar heeft gebracht en heeft
gezegd: ’Dit is de vrouw die ik heb
genomen, en ik ben vervolgens
tot haar genaderd en ik heb geen
bewĳs van maagdelĳkheid aan
haar gevonden’,j 15 dan moeten
de vader van het meisje en haar
moeder het bewĳs van de maagdelĳkheid van het meisje nemen en
dat naar de oudere mannen van de
stad bĳ de stadspoort brengen; k
16 en de vader van het meisje
moet tot de oudere mannen zeggen: ’Ik heb mĳn dochter aan deze
man tot vrouw gegeven en hĳ is
haar gaan haten.l 17 En zie, nu
beschuldigt hĳ haar van geruchtmakende daden,m door te zeggen:
„Ik heb bevonden dat uw dochter geen bewĳs van maagdelĳkheid heeft.”n Welnu, hier is het
bewĳs van de maagdelĳkheid van
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mĳn dochter.’ En zĳ moeten de
mantel voor de oudere mannen
van de stad uitspreiden. 18 En
de oudere mannena van die stad
moeten de man nemen en hem
streng onderrichten.b 19 En zĳ
moeten hem een geldboete opleggen van honderd zilveren sikkelen en die aan de vader van
het meisje geven, omdat hĳ een
slechte naam over een maagd van
¨
Isra
el heeft gebracht; c en zĳ zal
_
zĳn vrouw blĳven. Hĳ zal haar gedurende al zĳn dagen niet door
echtscheiding mogen ontslaan.
20 Indien deze zaak echter
waar is gebleken [en] het bewĳs
van maagdelĳkheid niet aan het
meisje werd gevonden,d 21 dan
moeten zĳ het meisje naar de ingang van het huis van haar vader
brengen, en de mannen van haar
stad moeten haar met stenen
werpen, en zĳ moet sterven, omdat zĳ een schandelĳke dwaas¨
heid in Isra
el heeft begaane door
_
prostitutie in het huis van haar
vader te bedrĳven.f Zo moet gĳ
het kwaad uit uw midden wegdoen.g
22 Ingeval een man wordt gevonden terwĳl hĳ bĳ een vrouw
ligt die een eigenaar toebehoort,h
dan moeten beiden te zamen
sterven, zowel de man die bĳ de
vrouw ligt als de vrouw.i Zo moet
¨
gĳ het kwaad uit Isra
el wegdoen.j
_
23 Ingeval het zou gebeuren
dat een maagdelĳk meisje met
een man verloofd is,k en een man
haar inderdaad in de stad heeft
aangetroffen en bĳ haar heeft
gelegen,l 24 dan moet GIJ hen
beiden naar de poort van die
stad brengen en hen met stenen werpen, en zĳ moeten sterven, het meisje omdat zĳ niet geschreeuwd heeft in de stad, en
de man omdat hĳ de vrouw van
zĳn naaste vernederd heeft.m Zo
moet gĳ het kwaad uit uw midden wegdoen.n
25 Indien de man het verloofde meisje echter in het veld heeft
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aangetroffen, en de man haar
heeft vastgegrepen en bĳ haar
heeft gelegen, dan moet de man
die bĳ haar heeft gelegen, alleen
sterven, 26 en het meisje moogt
gĳ niets doen. Het meisje heeft
geen zonde waarop de dood staat,
want deze zaak is precies hetzelfde als wanneer een man tegen
zĳn naaste opstaat en hem werkelĳk vermoordt,a ja, een ziel [vermoordt]. 27 Want hĳ heeft haar
in het veld aangetroffen. Het verloofde meisje heeft geschreeuwd,
maar er was niemand om haar te
hulp te komen.
28 Ingeval een man een meisje aantreft, een maagd die niet
verloofd is, en hĳ haar werkelĳk
grĳpt en bĳ haar ligt,b en zĳ betrapt zĳn,c 29 dan moet de man
die bĳ haar heeft gelegen, de vader van het meisje vĳftig zilveren sikkelen geven,d en zĳ zal zĳn
vrouw worden, ten gevolge van
het feit dat hĳ haar vernederd
heeft. Hĳ zal haar gedurende al
zĳn dagen niet door echtscheiding mogen ontslaan.e
30 Geen man dient de vrouw
van zĳn vader te nemen, opdat
hĳ niet de zoom [van het kleed]
van zĳn vader oplicht.f
Geen man die gecastreerd
23
is doordat de teelballen
verbrĳzeld zĳn of hem het mang

h

nelĳk lid is afgesneden, mag in de
gemeente van Jehovah komen.
2 Geen onwettige i zoon mag
in de gemeente van Jehovah komen. Zelfs tot het tiende geslacht
mag niemand van hem in de gemeente van Jehovah komen.
3 Geen Ammoniet noch Moabiet mag in de gemeente van
Jehovah komen.j Zelfs tot het
tiende geslacht mag tot onbepaalde tĳd niemand van hen in
de gemeente van Jehovah komen, 4 omdat zĳ U bĳ UW uitk
onderweg niet
tocht uit Egypte
_
met brood en water te hulp zĳn
gekomen,l en omdat zĳ B _ileam,
de zoon van Beor,
uit Pethor
in
_
_

DEUTERONOMIUM 23:5-24
¨
Mesopotami
e, tegen u hebben ge_
huurd om kwaad over u af te smeken.a 5 En Jehovah, uw God,
heeft niet naar B _ileam willen luisteren; b maar Jehovah, uw God,
heeft ten behoeve van u de vervloeking in een zegen veranderd,c
omdat Jehovah, uw God, u liefhad.d 6 Gĳ moogt gedurende al
uw dagen, tot onbepaalde tĳd,
hun vrede en hun voorspoed niet
bevorderen.e
7 Gĳ moogt een Edomiet niet
verfoeien, want hĳ is uw broeder.f
Gĳ moogt een Egyptenaar niet
verfoeien, want gĳ werdt een
inwonende vreemdeling in zĳn
land.g 8 De zonen die hun als
het derde geslacht geboren mochten worden, mogen zelf [wel] in de
gemeente van Jehovah komen.
9 Ingeval gĳ u in een legerplaats bevindt om tegen uw vĳanden uit te trekken, dan moet gĳ
u van al wat slecht is onthouden.h
10 Ingeval er onder u een man
mocht zĳn die ten gevolge van
een nachtelĳke zaaduitstorting
niet rein blĳft,i dan moet hĳ buiten de legerplaats gaan. Hĳ mag
niet binnen de legerplaats komen.j
11 En het moet geschieden dat hĳ
zich bĳ het vallen van de avond
met water dient te wassen, en bĳ
zonsondergang mag hĳ binnen de
legerplaats komen.k 12 En een
afgezonderde plaats dient u ten
dienste te staan buiten de legerplaats, en daarheen moet gĳ naar
buiten gaan. 13 En bĳ uw uitrusting dient u een pin ten dienste
te staan, en het moet geschieden
dat wanneer gĳ buiten neerhurkt,
gĳ dan daarmee een gat moet
graven en u moet omkeren en
uw uitwerpselen moet bedekken.l
14 Want Jehovah, uw God, wandelt rond in uw legerplaats om u te
bevrĳdenm en om uw vĳanden aan
u over te leveren; n en uw legerplaats moet werkelĳk heilig zĳn,o
opdat hĳ niets onwelvoeglĳks bĳ u
ziet en zich er stellig van afwendt
u te vergezellen.p
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15 Gĳ moogt een slaaf die van
zĳn meester naar u toe vlucht,
niet aan zĳn meester uitleveren.a
16 Hĳ zal bĳ u, in uw midden,
blĳven wonen op de plaats die hĳ
in een van uw steden mocht uitkiezen,b waar het hem bevalt. Gĳ
moogt hem niet slecht behandelen.c
17 ¨ Geen van de dochters van
Isra
el mag een tempelprostituee
_
worden,d ¨ en ook geen der zonen
van
el mag een tempelprosti_
´ Isra
tue worden.e 18 Gĳ moogt geen
hoerenloonf noch hondenprĳs g in
het huis van Jehovah, uw God,
brengen voor enige gelofte, want
die zĳn iets verfoeilĳks voor Jehovah, uw God, ja, die beide.
19 Gĳ moogt uw broeder geen
rente laten betalen,h rente van
geld, rente van voedsel,i rente
van iets waarvoor men rente kan
vragen. 20 Een buitenlander j
moogt gĳ rente laten betalen,
maar uw broeder moogt gĳ geen
rente laten betalen; k opdat Jehovah, uw God, u moge zegenen in
alles wat gĳ onderneemt in het
land waarheen gĳ gaat om het in
bezit te nemen.l
21 Ingeval gĳ aan Jehovah, uw
God, een gelofte doet,m moogt gĳ
er niet mee talmen die te betalen,n want Jehovah, uw God, zal
ze zonder mankeren van u eisen,
en het zou van uw zĳde werkelĳk
een zonde worden.o 22 Maar ingeval gĳ nalaat een gelofte te
doen, zal het van uw zĳde geen
zonde worden.p 23 De uitlating
van uw lippen dient gĳ na te komen,q en gĳ moet doen juist zoals
gĳ Jehovah, uw God, als een vrĳwillige gave plechtig beloofd hebt,
waarvan gĳ met uw mond gesproken hebt.r
24 Ingeval gĳ in de wĳngaard
van uw naaste komt, moet gĳ
slechts zoveel druiven eten als
genoeg voor u is tot verzadiging
van uw ziel, maar gĳ moogt niets
in een vergaarbak van u doen.s
r Re 11:35;
13:10.

1Sa

14:24;

Mt

5:33;

s Mt

6:11;

Ro
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25 Ingeval gĳ in het staande
koren van uw naaste komt, moet
gĳ alleen de rĳpe aren met uw
hand afplukken, maar de sikkel
moogt gĳ niet over het staande
koren van uw naaste zwaaien.a
Ingeval een man een vrouw
neemt en haar werkelĳk
24
als echtgenote tot zĳn bezit
maakt, dan moet het geschieden
dat indien zĳ geen gunst in zĳn
ogen zou vinden, omdat hĳ iets
onwelvoeglĳks van haar zĳde
heeft ontdekt,b hĳ in dat geval
voor haar een echtscheidingscertificaat c moet uitschrĳven
en haar dat ter hand moet stellen en haar uit zĳn huis moet
wegzenden.d 2 En zĳ moet zĳn
huis verlaten en heengaan en [de
vrouw] van een andere man worden.e 3 Indien de laatste man
haar is gaan haten en hĳ voor
haar een echtscheidingscertificaat heeft uitgeschreven en haar
dat ter hand heeft gesteld en
haar uit zĳn huis heeft weggezonden, of ingeval de laatste man
die haar tot vrouw heeft genomen sterft, 4 zal de eerste eigenaar van haar, die haar heeft
weggezonden, haar niet weer mogen terugnemen om hem tot
vrouw te worden, nadat zĳ verontreinigd is; f want dat is iets
verfoeilĳks voor het aangezicht
van Jehovah, en gĳ moogt het
land dat Jehovah, uw God, u tot
erfdeel geeft, niet doen zondigen.
5 Ingeval een man een nieuwe
vrouw neemt,g dient hĳ niet in het
leger uit te trekken, noch dient
hem iets anders te worden opgelegd. Een jaar lang dient hĳ vrĳgesteld thuis te blĳven, en hĳ moet
zĳn vrouw die hĳ genomen heeft,
verheugen.h
6 Niemand dient een handmolen of de bovenste molensteen
daarvan tot pand te nemen,i want
dan neemt hĳ een ziel tot pand.
7 Ingeval een man erop wordt
betrapt dat hĳ een ziel van zĳn
broeders, van de zonen van Is_
¨
rael, ontvoert,j en hĳ hem op ti-
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rannieke wĳze behandeld heeft en
hem verkocht heeft,a dan moet die
ontvoerder sterven. En gĳ moet
het kwaad uit uw midden wegdoen.b
8 Wees bĳ de plaag der melaatsheidc op uw hoede dat gĳ
goed oppast en alles doet waarin de priesters, de levieten, U zullen onderrichten.d Juist zoals ik
hun geboden heb, dient GIJ zorgvuldig e te doen. 9 Er dient gedacht te worden aan wat Jehovah, uw God, bĳ UW uittocht uit
Egypte
onderweg met M _irjam
_
heeft gedaan.f
10 Ingeval gĳ aan uw naaste
iets leent, ongeacht wat het is,g
moogt gĳ zĳn huis niet binnengaan om het door hem verpande
van hem weg te nemen.h 11 Gĳ
dient buiten te blĳven staan, en
de man die gĳ een lening verstrekt, dient het pand buiten bĳ
u te brengen. 12 En indien de
man in moeilĳkheden verkeert,
moogt gĳ niet met zĳn pand naar
bed gaan.i 13 Gĳ dient hem het
pand in elk geval terug te geven
zodra de zon ondergaat,j en hĳ
moet in zĳn kleed naar bed gaan,k
en hĳ moet u zegenen; l en het zal
voor u rechtvaardigheid betekenen voor het aangezicht van Jehovah, uw God.m
14 Gĳ moogt een loonarbeider
die in moeilĳkheden verkeert en
arm is, niet te kort doen, ongeacht of hĳ [een] van uw broeders is of [een] van uw inwonende vreemdelingen die zich in uw
land, binnen uw poorten, bevinden.n 15 Op zĳn dag dient gĳ
hem zĳn loon te geven,o en de
zon dient daarover niet onder te
gaan, want hĳ verkeert in moeilĳkheden en heft zĳn ziel op naar
zĳn loon; opdat hĳ niet tegen u
tot Jehovah roeptp en het van uw
zĳde zonde moet worden.q
16 Vaders dienen niet ter dood
gebracht te worden wegens kinderen, en kinderen dienen niet
ter dood gebracht te worden wegens vaders.r Ieder dient om zĳn

DEUTERONOMIUM 24:17–25:11
eigen zonde ter dood gebracht te
worden.a
17 Gĳ moogt het recht van de
inwonende vreemdeling b of van de
vaderloze jongen niet buigen,c en
gĳ moogt het kleed van een weduwe niet tot pand nemen.d 18 En
gĳ moet eraan denken dat gĳ slaaf
werdt in Egypte,
en dat Jehovah,
_
uw God, u toen daaruit heeft lose Daarom gebied ik u deze
gekocht.
zaak te doen.
19 Ingeval gĳ uw oogst op uw
veld binnenhaalt,f en gĳ een
schoof op het veld hebt vergeten,
moogt gĳ niet teruggaan om die te
halen. Voor de inwonende vreemdeling, voor de vaderloze jongen
en voor de weduwe dient ze achter te blĳven; g opdat Jehovah, uw
God, u moge zegenen in al het
werk van uw hand.h
20 Ingeval gĳ [de vruchten van]
uw olĳfboom afslaat, moogt gĳ nadat gĳ dit hebt gedaan, zĳn grote
takken niet verder afzoeken. Voor
de inwonende vreemdeling, voor
de vaderloze jongen en voor de weduwe dient dit achter te blĳven.i
21 Ingeval gĳ de druiven van
uw wĳngaard inzamelt, moogt gĳ
nadat gĳ dit hebt gedaan, de restanten niet inzamelen. Voor de
inwonende vreemdeling, voor de
vaderloze jongen en voor de weduwe dienen die achter te blĳven. 22 En gĳ moet eraan denken dat gĳ slaaf werdt in het land
j Daarom gebied ik u deze
Egypte.
_
zaak te doen.k
Ingeval er tussen mannen
een geschil rĳst, en zĳ voor
25
het gerecht zĳn verschenen,
l

m

moet men ook rechtspreken over
hen en de rechtvaardige rechtvaardig verklaren en de goddeloze goddeloos verklaren.n 2 En
het moet geschieden dat indien
de goddeloze slagen verdient,o de
rechter hem dan moet doen neerliggen en hem in zĳn tegenwoordigheid een aantal slagen moet
laten toedienenp overeenkomstig
zĳn goddeloze daad. 3 Veertig

Mededogen. Zwagerhuwelĳk
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slagen mag hĳ hem toedienen.
Hĳ dient er geen aan toe te voegen, opdat hĳ hem niet boven dit
[getal] met vele slagen blĳft slaana
en uw broeder in feite in uw ogen
te schande wordt gemaakt.
4 Gĳ moogt een stier bĳ het
dorsen niet muilbanden.b
5 Ingeval broers te zamen wonen en een van hen gestorven is
zonder een zoon te hebben, dient
de vrouw van de overledene niet
aan een vreemde man buiten [de
familie] te gaan toebehoren. Haar
zwager dient tot haar te komen,
en hĳ moet haar tot vrouw nemen
en een zwagerhuwelĳk met haar
sluiten.c 6 En het moet geschieden dat op de eerstgeborene die zĳ
zal baren, de naam van zĳn gestorven broer dient over te gaan,d op¨
dat zĳn naam niet uit Isra
el wordt
_
uitgewist.e
7 Indien nu de man geen lust
heeft om de weduwe van zĳn
broer te nemen, dan moet de weduwe van zĳn broer naar de poort
tot de oudere mannen gaanf en
zeggen: ’De broer van mĳn echtgenoot heeft geweigerd de naam
¨
van zĳn broer in Isra
el in stand te
_
houden. Hĳ heeft er niet mee ingestemd een zwagerhuwelĳk met
mĳ te sluiten.’ 8 En de oudere
mannen van zĳn stad moeten hem
roepen en tot hem spreken, en
hĳ moet staan en zeggen: ’Ik heb
er geen lust in gehad haar te nemen.’g 9 Dan moet de weduwe
van zĳn broer voor de ogen van
de oudere mannen op hem toetreden en hem de sandaal van zĳn
voet trekkenh en hem in het gezicht spuweni en antwoorden en
zeggen: ’Zo dient de man gedaan
te worden die het huisgezin van
zĳn broer niet zal opbouwen.’j
¨
10 En zĳn naam moet in Isra
el
_
genoemd worden: ’Het huis van
degene wiens sandaal werd uitgetrokken.’
11 Ingeval mannen met elkaar
vechten, en de vrouw van de een
erbĳ gekomen is om haar man te
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bevrĳden uit de hand van degene die hem slaat, en zĳ haar hand
heeft uitgestoken en hem bĳ zĳn
schaamdelen heeft vastgegrepen,a
12 dan moet gĳ haar hand amputeren. Uw oog mag geen leed gevoelen.b
13 Gĳ nu moogt niet twee soorten gewichten in uw buidel hebben,c een groot en een klein.
14 Voorts moogt gĳ niet twee
soorten efa’s in uw huis hebben,d
een grote en een kleine. 15 Gĳ
dient steeds een nauwkeurig en
zuiver gewicht te hebben. Gĳ
dient steeds een nauwkeurige en
zuivere efa te hebben, opdat uw
dagen lang mogen worden op de
bodem die Jehovah, uw God, u
geeft.e 16 Want een ieder die
deze dingen doet, ieder die onrecht doet, is iets verfoeilĳks voor
Jehovah, uw God.f
17 Er dient gedacht te worden
aan wat Amalek
u bĳ UW uittocht
_
uit Egypte
onderweg heeft aange_
g
daan, 18 hoe hĳ u onderweg tegemoet ging en vervolgens in uw
achterhoede allen die zich moeizaam achter u aan voortsleepten,
sloeg, terwĳl gĳ uitgeput en afgemat waart; en hĳ vreesde God
niet.h 19 En het moet geschieden dat wanneer Jehovah, uw
God, u rust heeft gegeven van al
uw vĳanden rondom in het land
dat Jehovah, uw God, u tot erfdeel geeft om het in bezit te nemen,i gĳ de vermelding van Ama_
lek van onder de hemel dient uit
j Gĳ moogt het niet verte wissen.
geten.
En het moet geschieden
dat wanneer gĳ ten slot26
te in het land komt dat Jehovah,
uw God, u tot erfdeel geeft, en
gĳ het in bezit hebt genomen en
erin hebt gewoond,k 2 gĳ vervolgens een gedeelte moet nemen van de eerstelingenl van alle
vruchten van de bodem die gĳ
zult inzamelen van uw land, dat
Jehovah, uw God, u geeft, en gĳ
moet ze in een mand leggen en
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naar de plaats gaan die Jehovah,
uw God, zal uitkiezen om daar
zĳn naam te doen verblĳven.a
3 En gĳ moet tot de priester
gaanb die in die dagen dienst zal
doen en tot hem zeggen: ’Ik moet
Jehovah, uw God, heden melden
dat ik in het land ben gekomen
dat Jehovah onze voorvaders onder ede beloofd heeft ons te geven.’c
4 En de priester moet de mand
uit uw hand nemen en die voor
het altaar van Jehovah, uw God,
neerzetten. 5 En gĳ moet voor
het aangezicht van Jehovah, uw
God, het woord nemen en zeg¨
gen: ’Mĳn vader was een Syrier
die op het punt stond [van honger] om te komen; d en hĳ zake en verte voorts af naar Egypte
_
toefde daar als vreemdeling met
een zeer klein aantal; f maar hĳ
werd daar tot een grote, machtige
en talrĳke natie.g 6 De Egyptenaren nu behandelden ons slecht
en kwelden ons en legden ons harde slavenarbeid op.h 7 Toen riepen wĳ luid tot Jehovah, de God
van onze voorvaders,i waarop Jehovah naar onze stem luisterde j
en onze ellende en onze moeite en
onze verdrukking zag.k 8 Ten
slotte heeft Jehovah ons uit Egyp_
te geleid met een sterke handl en
een uitgestrekte armm en met grote vreeswekkendheidn en met tekenen en wonderen.o 9 Vervolgens heeft hĳ ons naar deze plaats
gebracht en ons dit land gegeven,
een land vloeiende van melk en
honing.p 10 Nu dan, hier heb ik
de eerstelingen gebracht van de
vruchten van de grond die Jehovah mĳ gegeven heeft.’q
Gĳ moet ze dan voor het aangezicht van Jehovah, uw God, neerzetten en u neerbuigen voor Jehovah, uw God.r 11 En gĳ moet
u verheugens over al het goede dat
Jehovah, uw God, u en uw huisgezin gegeven heeft, gĳ en de leviet
en de inwonende vreemdeling die
in uw midden is.t
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12 Wanneer gĳ in het derde
jaar,a het jaar van de tiende, gereed zĳt met het heffen van de
hele tiende b van uw opbrengst,
dan moet gĳ die geven aan de leviet, de inwonende vreemdeling,
de vaderloze jongen en de weduwe, en zĳ moeten die binnen uw
poorten eten en zich verzadigen.c
13 En gĳ moet voor het aangezicht van Jehovah, uw God, zeggen: ’Ik heb het heilige uit het
huis weggedaan en ook heb ik het
gegeven aan de leviet en de inwonende vreemdeling, de vaderloze
jongen en de weduwe,d overeenkomstig heel uw gebod dat gĳ mĳ
geboden hebt. Ik heb uw geboden niet overschreden noch vergeten.e 14 Ik heb er niet van gegeten tĳdens mĳn rouw, noch heb
ik er iets van weggebracht terwĳl
ik onrein was, noch heb ik iets
daarvan voor een dode gegeven.
Ik heb geluisterd naar de stem
van Jehovah, mĳn God. Ik heb gedaan naar alles wat gĳ mĳ geboden hebt. 15 Zie toch neer vanuit uw heilige woning,f de hemel,
¨
en zegen uw volk Isra
elg en de bo_
dem die gĳ ons hebt gegeven, juist
zoals gĳ aan onze voorvaders hebt
gezworen,h het land vloeiende van
melk en honing.’i
16 Heden gebiedt Jehovah, uw
God, u, deze voorschriften en rechterlĳke beslissingen te volbrengen; j en gĳ moet ze met geheel uw
hartk en geheel uw ziel onderhouden en volbrengen.l 17 Gĳ hebt
Jehovah heden laten zeggen dat
hĳ uw God zal worden, terwĳl gĳ
zĳn wegen bewandelt en zĳn voorschriftenm en zĳn gebodenn en zĳn
rechterlĳke beslissingeno onderhoudt en naar zĳn stem luistert.p
18 Wat Jehovah betreft, hĳ heeft
u heden laten zeggen dat gĳ zĳn
volk zult worden, een speciaal bezit,q juist zoals hĳ u heeft beloofd,r
en dat gĳ al zĳn geboden zult onderhouden, 19 en dat hĳ u hoog
¨
boven alle andere natien die hĳ
heeft gemaakt, zal verheffen,s tot
lof en roem en luister, terwĳl gĳ u

Speciaal bezit. Stenen altaar
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een heilig volk voor Jehovah, uw
God, betoont,a juist zoals hĳ heeft
beloofd.”
Voorts gebood Mozes
te za_
men met de oudere mannen
27
¨
van Isra
el het volk en zei: „Elk ge_
bod dat ik U heden gebied, dient
onderhouden te worden.b 2 En
het moet geschieden dat op de dag
waarop GIJ de Jorda_ an
_ zult overtrekkenc naar het land dat Jehovah, uw God, u geeft, gĳ u ook
grote stenen moet oprichten en
ze met kalk moet witten. 3 En
gĳ moet daarop alle woorden van
deze wet schrĳven,d wanneer gĳ
zĳt overgetrokken,e opdat gĳ het
land moogt binnengaan dat Jehovah, uw God, u geeft, een land
vloeiende van melk en honing,
overeenkomstig hetgeen Jehovah,
de God van uw voorvaders, tot u
gesproken heeft.f 4 En het moet
geschieden dat wanneer GIJ de Jorda_ an
_ zĳt overgetrokken, GIJ deze
stenen dient op te richten, juist
zoals ik U heden gebied, op de
g en gĳ moet ze met
berg Ebal,
_
kalk witten.h 5 Gĳ moet daar
ook een altaar voor Jehovah, uw
God, bouwen, een altaar van stenen. Gĳ moogt er geen ĳzeren
werktuig over zwaaien.i 6 Met
hele stenen dient gĳ het altaar
van Jehovah, uw God, te bouwen,
en gĳ moet daarop brandoffers
voor Jehovah, uw God, brengen.j
7 En gĳ moet gemeenschapsoffers k slachten en die daar eten,l
en gĳ moet u verheugen voor
het aangezicht van Jehovah, uw
God.m 8 En gĳ moet op de stenen alle woorden van deze wet
schrĳven,n ze goed duidelĳk makend.”o
9 Toen spraken Mozes
en de
_
priesters, de levieten, tot heel Is_
¨
rael en zeiden: „Bewaar het
¨ stilzwĳgen en luister, o Isra
el. He_
den zĳt gĳ het volk van Jehovah,
p
10 En gĳ
uw God, geworden.
moet naar de stem van Jehovah,
uw God, luisteren en zĳn gebodenq en zĳn voorschriften volbrengen,r die ik u heden gebied.”
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Vervloekingen; zegeningen

11 Voorts gebood Mozes
het
_
volk op die dag en zei: 12 „De
volgende [personen] zullen op de
berg Gerizim
staan om het volk
_
te zegenen,a wanneer GIJ de Jorda_ an
_ zĳt overgetrokken: S _imeon
en L evi
en Juda
en Issaschar
_
_
_
en Jozef
en Benjamin.
13 En
_
_
de volgende [personen] zullen op
b
staan voor de verde berg Ebal
_
vloeking: c Ruben,
Gad en Aser
_
_
en Zebulon,
Dan en Naftali.
_
_
14 En de levieten moeten het
woord nemen en met stemver¨
heffing tot iedere man van Isra
el
_
zeggen: d
15 ’Vervloekt is de man die
een gesnedene of gegoten beeld
maakt,f iets verfoeilĳks voor Jehovah,g het maaksel der handen
van een hout- en metaalbewerker,h en die het in een schuilplaats heeft neergezet.’ (En heel
het volk moet antwoorden en zeggen: ’Amen!’i)
16 ’Vervloekt is hĳ die zĳn vader of zĳn moeder met verachting bejegent.’j (En heel het volk
moet zeggen: ’Amen!’)
17 ’Vervloekt is hĳ die het
grensteken van zĳn naaste verzet.’k (En heel het volk moet zeggen: ’Amen!’)
18 ’Vervloekt is hĳ die een
blinde doet dwalen op de weg.’l
(En heel het volk moet zeggen:
’Amen!’)
19 ’Vervloekt is hĳ die het
rechtm van een inwonende vreemdeling,n een vaderloze jongen en
een weduweo buigt.’p (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)
20 ’Vervloekt is hĳ die bĳ de
vrouw van zĳn vader ligt, want
hĳ heeft de zoom [van het
kleed] van zĳn vader opgelicht.’q
(En heel het volk moet zeggen:
’Amen!’)
21 ’Vervloekt is hĳ die bĳ enig
dier ligt.’r (En heel het volk moet
zeggen: ’Amen!’)
22 ’Vervloekt is hĳ die bĳ zĳn
zuster, de dochter van zĳn vader
of de dochter van zĳn moeder,
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ligt.’a (En heel het volk moet zeggen: ’Amen!’)
23 ’Vervloekt is hĳ die bĳ zĳn
schoonmoeder ligt.’b (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)
24 ’Vervloekt is hĳ die vanuit
een schuilplaats zĳn naaste doodslaat.’c (En heel het volk moet zeggen: ’Amen!’)
25 ’Vervloekt is hĳ die steekpenningen aanneemt om een ziel
dood te slaan, wanneer het onschuldig bloed is.’d (En heel het
volk moet zeggen: ’Amen!’)
26 ’Vervloekt is hĳ die de woorden van deze wet niet van kracht
zal doen worden door ze te volbrengen.’e (En heel het volk moet
zeggen: ’Amen!’)
En het moet geschieden
dat indien gĳ zonder man28
keren naar de stem van Jehovah,
uw God, zult luisteren door al
zĳn geboden die ik u heden gebied, zorgvuldig te volbrengen,f
Jehovah, uw God, u ook stellig
¨
hoog boven alle andere natien
der aarde zal verheffen.g 2 En
al deze zegeningen moeten over
u komen en u bereiken,h omdat
gĳ naar de stem van Jehovah, uw
God, blĳft luisteren:
3 Gezegend zult gĳ zĳn in de
stad,i en gezegend zult gĳ zĳn op
het veld.j
4 Gezegend zullen zĳn de
vrucht van uw buikk en de vrucht
van uw bodem en de vrucht van
uw huisdieren,l de jongen van uw
runderen en de teelt van uw kleinvee.m
5 Gezegend zullen zĳn uw
mandn en uw baktrog.o
6 Gezegend zult gĳ zĳn bĳ uw
ingaan, en gezegend zult gĳ zĳn
bĳ uw uitgaan.p
7 Jehovah zal uw vĳanden die
tegen u opstaan, de nederlaag
´ ´
voor u doen lĳden.q Langs een
n De 26:2; o Ex 12:34; Ex 23:25; Ru 1:6; p Nu
27:17; De 31:2; 2Kr 1:10; Ps 91:14; Ps 121:8;
q Le 26:7; De 32:30; Joz 10:11; 2Sa 22:38; Ps
89:23.
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weg zullen zĳ tegen u uittrekken,
maar langs zeven wegen zullen
zĳ voor u vluchten.a 8 Jehovah
zal voor u de zegen verordenen
over uw voorraadruimtenb en over
al wat gĳ onderneemt,c en hĳ zal
u stellig zegenen in het land dat
Jehovah, uw God, u geeft. 9 Jehovah zal u als een heilig volk
voor zich bevestigen,d juist zoals
hĳ u heeft gezworen,e omdat gĳ
de geboden van Jehovah, uw God,
blĳft onderhoudenf en zĳn wegen hebt bewandeld. 10 En alle
volken der aarde zullen moeten
zien dat Jehovah’s naam over u
is uitgeroepen,g en zĳ zullen inderdaad bevreesd voor u zĳn.h
11 Ook zal Jehovah u inderdaad in overvloedige mate voorspoed schenken met betrekking
tot de vrucht van uw buiki en de
vrucht van uw huisdieren en de
vrucht van uw bodem,j op de bodem die Jehovah uw voorvaders
onder ede beloofd heeft u te geven.k 12 Jehovah zal zĳn goede schatkamer, de hemel, voor u
openen, om op de juiste tĳd ervoor de regen op uw land te gevenl en al het werk van uw hand
te zegenen; m en gĳ zult stellig
¨
aan vele natien lenen, terwĳl
gĳ zelf van niemand zult lenen.n
13 En Jehovah zal u inderdaad
tot kop maken en niet tot staart;
en gĳ moet alleen maar bovenaan komen te staan,o en gĳ zult
niet onderaan komen te staan,
omdat gĳ de gebodenp van Jehovah, uw God, blĳft gehoorzamen,
die ik u heden gebied om [ze] te
onderhouden en te volbrengen.
14 En gĳ moogt niet afwĳken
van alle woorden die ik U heden
gebied, noch naar rechts noch
naar links,q ten einde andere goden achterna te lopen om die te
dienen.r
15 En het moet geschieden dat
indien gĳ niet naar de stem van
Jehovah, uw God, zult luisteren
door er zorg voor te dragen al
zĳn geboden en zĳn inzettingen
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die ik u heden gebied, te volbrengen, al deze vervloekingen ook
over u moeten komen en u moeten bereiken: a
16 Vervloekt zult gĳ zĳn in de
stad,b en vervloekt zult gĳ zĳn op
het veld.c
17 Vervloekt zullen zĳn uw
mandd en uw baktrog.e
18 Vervloekt zullen zĳn de
vrucht van uw buikf en de vrucht
van uw bodem,g de jongen van
uw runderen en de teelt van uw
kleinvee.h
19 Vervloekt zult gĳ zĳn bĳ uw
ingaan, en vervloekt zult gĳ zĳn
bĳ uw uitgaan.i
20 Jehovah zal de vloek,j verwarring k en bestraffing over u
zendenl in al wat gĳ onderneemt,
dat gĳ tracht te volvoeren, totdat gĳ verdelgd en snel vergaan
zĳt, wegens de slechtheid van uw
praktĳken, omdat gĳ mĳ hebt
verlaten.m 21 Jehovah zal de
pestilentie aan u doen kleven,
totdat hĳ u uitgeroeid heeft van
de bodem waarheen gĳ gaat om
die in bezit te nemen.n 22 Jehovah zal u slaan met tuberculose o en brandende koorts
en ontsteking en koortshitte en
het zwaardp en [koren]brandq en
meeldauw,r en die zullen u stellig achtervolgen totdat gĳ zĳt
vergaan. 23 Ook moet uw hemel die boven uw hoofd is, koper worden, en de aarde die onder u is, ĳzer.s 24 Jehovah zal
stuifzand en stof als de regen
voor uw land geven. Van de hemel
zal het op u neerdalen, totdat gĳ
verdelgd zĳt. 25 Jehovah zal u
de nederlaag doen lĳden voor uw
´ ´
vĳanden.t Langs een weg zult
gĳ tegen hen uittrekken, maar
langs zeven wegen zult gĳ voor
hen vluchten; en gĳ moet voor
alle koninkrĳken der aarde een
schrikbeeld worden.u 26 En uw
p Le 26:33; Jer 16:4; q 1Kon 8:37; r 2Kr 6:28;
Am 4:9; Hag 2:17; s Le 26:19; De 11:17; 1Kon
8:35; 1Kon 17:1; Jer 14:4; Am 4:7; t Le 26:17;
De 32:30; u Jer 24:9; Jer 29:18; Ez 23:46; Lu
21:24.
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Consequenties van ontrouw

dode lichaam moet tot voedsel
worden voor elk vliegend schepsel des hemels en voor het gedierte van het veld, zonder dat
iemand [ze] doet beven.a
27 Jehovah zal u slaan met
Egyptische zwerenb en met aambeien en eczeem en huiduitslag,
waarvan gĳ niet genezen zult
kunnen worden. 28 Jehovah zal
u slaan met waanzinc en verlies
van het gezichtd en verbĳstering
des harten.e 29 En gĳ zult inderdaad iemand worden die op de
middag rondtast, net zoals een
blinde in het donker rondtast,f
en gĳ zult uw wegen niet succesvol maken; en gĳ moet slechts
iemand worden die altĳd te kort
gedaan en beroofd wordt, zonder
dat iemand u redt.g 30 Gĳ zult u
met een vrouw verloven, maar een
andere man zal haar verkrachten.h Gĳ zult een huis bouwen,
maar gĳ zult er niet in wonen.i
Gĳ zult een wĳngaard planten,
maar gĳ zult hem niet in gebruik
nemen.j 31 Uw stier zo voor uw
ogen geslacht — maar gĳ zult
er niets van eten. Uw ezel van
voor uw aangezicht weggeroofd
— maar hĳ zal niet tot u terugkeren. Uw schapen aan uw
vĳanden gegeven — maar gĳ zult
geen redder hebben.k 32 Uw zonen en uw dochters aan een ander volk gegeven,l terwĳl gĳ het
met eigen ogen aanziet en steeds
naar hen smacht — maar uw handen zullen geen kracht hebben.m
33 Een volk dat gĳ niet hebt gekend, zal de vrucht van uw bodem
en uw hele opbrengst eten; n en gĳ
moet iemand worden die te allen
tĳde alleen maar te kort gedaan
en verbrĳzeld wordt.o 34 En gĳ
zult stellig waanzinnig worden
bĳ de aanblik van wat gĳ met uw
ogen zult zien.p
35 Jehovah zal u slaan met
kwaadaardige
zweren aan bei¨
de knieen en beide benen, waarvan gĳ niet genezen zult kunnen
worden, van uw voetzool af tot
uw schedel toe.q 36 Jehovah
zal ur en uw koning s die gĳ over
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DEUTERONOMIUM 28:27-48
u zult aanstellen, naar een natie
voeren die gĳ niet hebt gekend,
gĳ noch uw voorvaders; en daar
zult gĳ andere goden moeten
dienen, van hout en van steen.a
37 En gĳ moet een voorwerp van
ontzetting,b een spreekwoordc en
een spotrede worden onder alle
volken waar Jehovah u zal heenvoeren.
38 Veel zaad zult gĳ naar het
veld brengen, maar gĳ zult weinig
inzamelen,d want de sprinkhaan
zal het verslinden.e 39 Wĳngaarden zult gĳ planten en stellig bewerken, maar gĳ zult geen
wĳn drinken en niets inzamelen,f
want de worm zal het verteren.g
40 Gĳ zult olĳfbomen krĳgen in
heel uw gebied, maar gĳ zult u
niet met olie inwrĳven, want uw
olĳven zullen afvallen.h 41 Zonen en dochters zult gĳ voortbrengen, maar zĳ zullen de uwe
niet blĳven, want zĳ zullen in
gevangenschap gaan.i 42 Al uw
bomen en de vrucht van uw bodem zullen gonzende insecten in
bezit nemen. 43 De inwonende
vreemdeling die in uw midden is,
zal al hoger en hoger boven u uitstĳgen, en gĳ — gĳ zult´ ´ al lager
en lager afdalen.j 44 Hıj zal aan
u lenen, en gĳ — gĳ zult niet aan
hem lenen.k Hĳ zal de kop worden, en gĳ — gĳ zult de staart
worden.l
45 En al deze vervloekingenm
zullen stellig over u komen en u
achtervolgen en u bereiken, totdat gĳ verdelgd zĳt,n omdat gĳ
niet hebt geluisterd naar de stem
van Jehovah, uw God, door zĳn
geboden en zĳn inzettingen die
hĳ u geboden heeft, te onderhouden.o 46 En ze moeten tot onbepaalde tĳd als een teken en
een wonder op u en uw nageslacht blĳven rusten,p 47 ten
gevolge van het feit dat gĳ Jehovah, uw God, niet met verheuging en vreugde q des harten hebt
gediend wegens de overvloed
van alles.r 48 En gĳ zult uw
q Ne 8:10;
9:35.

Ps 100:2;

r De 12:7;

De 32:15;

Ne

DEUTERONOMIUM 28:49-64
vĳanden moeten dienen,a die Jehovah op u zal afzenden, met honger b en dorst en naaktheid en gebrek aan alles; en hĳ zal u stellig
een ĳzeren juk op uw hals leggen,
totdat hĳ u verdelgd heeft.c
49 Jehovah zal een verre natie, van het einde der aarde, tegen u verwekken,d net zoals een
arend neerschiet,e een natie waarvan gĳ de taal niet zult verstaan,f
50 een natie met bars gelaat,g die
geen consideratie zal hebben met
een grĳsaard, noch gunst zal betonen aan een jongeling.h 51 En
zĳ zullen stellig de vrucht van
uw huisdieren en de vrucht van
uw bodem opeten, totdat gĳ verdelgd zĳt,i en zĳ zullen u geen
koren, nieuwe wĳn of olie, geen
jongen van uw runderen of teelt
van uw kleinvee overlaten, totdat
zĳ u hebben vernietigd.j 52 En
zĳ zullen u inderdaad binnen al
uw poorten belegeren, totdat uw
hoge en versterkte muren waarop
gĳ vertrouwt, in heel uw land vallen, ja, zĳ zullen u stellig belegeren binnen al uw poorten in heel
uw land, dat Jehovah, uw God,
u gegeven heeft.k 53 Dan zult
gĳ de vrucht van uw buik moeten eten, het vlees van uw zonen
en uw dochters,l die Jehovah, uw
God, u gegeven heeft, wegens de
beklemming en benardheid waarmee uw vĳand u zal insluiten.
54 Wat de zeer verwekelĳkte
en verwende man onder u betreft, zĳn oog m zal kwalĳk gezind zĳn jegens zĳn broeder en
zĳn innig geliefde vrouw en het
overschot van zĳn zonen, die hĳ
nog overgehouden heeft, 55 zodat hĳ aan geen van hen iets zal
geven van het vlees van zĳn zonen dat hĳ zal eten, omdat hem
niets anders overgebleven is wegens de beklemming en benardheid waarmee uw vĳand u binnen al uw poorten zal insluiten.n
56 Wat de verwekelĳkte en verwende vrouw onder u betreft, die
van verwendheid en wekelĳkheid
nooit beproefd heeft haar voet-
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zool op de aarde te zetten,a haar
oog zal kwalĳk gezind zĳn jegens
haar innig geliefde echtgenoot
en haar zoon en haar dochter,
57 ja, zelfs jegens haar nageboorte die van tussen haar benen te
voorschĳn komt, en jegens haar
zonen die zĳ ging baren,b want bĳ
gebrek aan alles zal zĳ ze in het
geheim eten, wegens de beklemming en benardheid waarmee uw
vĳand u binnen uw poorten zal
insluiten.c
58 Indien gĳ er geen zorg voor
zult dragen alle woorden van deze
wet die in dit boek geschreven
zĳn, te volbrengend door deze glorierĳke e en vrees inboezemende f
naam, ja, Jehovah,g uw God, te
vrezen, 59 dan zal Jehovah stellig uw plagen en de plagen van uw
nageslacht buitengewoon zwaar
maken, grote en aanhoudende plagen,h en kwaadaardige en aanhoudende ziekten.i 60 En hĳ zal inderdaad alle kwalen van Egypte,
_
waarvoor gĳ zo bang zĳt geworden, weer over u brengen, en ze
zullen stellig aan u vastkleven.j
61 Ook eventuele ziekten en plagen die niet in het boek van deze
wet beschreven zĳn, [ook] die zal
Jehovah over u brengen, totdat gĳ
verdelgd zĳt. 62 En GIJ zult inderdaad met een zeer klein aantal
overblĳven,k ofschoon GIJ zo talrĳk zĳt geworden als de sterren
aan de hemel,l omdat gĳ niet hebt
geluisterd naar de stem van Jehovah, uw God.
63 En het moet geschieden dat
net zoals Jehovah uitbundige
vreugde over U had om U goed te
doen en U te vermenigvuldigen,m
zo zal Jehovah uitbundige vreugde over U hebben om U te vernietigen en U te verdelgen; n en GIJ zult
eenvoudig weggerukt worden van
de bodem waarheen gĳ gaat om
die in bezit te nemen.o
64 En Jehovah zal u stellig onder alle volken verstrooien, van
het ene einde der aarde tot het
andere einde der aarde,p en daar
zult gĳ andere goden moeten die-
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Verbond in Moab. Plechtige eed

nen, die gĳ niet hebt gekend, gĳ
noch uw voorvaders, [goden van]
hout en steen.a 65 En onder die
¨
natien zult gĳ geen rust vinden,b
noch zal er enige rustplaats voor
uw voetzool blĳken te zĳn; en Jehovah zal u daar inderdaad een
bevend hartc en verzwakking der
ogend en een door wanhoop gekwelde ziel geven. 66 En gĳ zult
stellig in het grootste gevaar voor
uw leven verkeren en nacht en
dag in angst zitten, en gĳ zult uw
leven niet zeker zĳn.e 67 ’s Morgens zult gĳ zeggen: ’Was het
maar avond!’, en ’s avonds zult gĳ
zeggen: ’Was het maar morgen!’,
om de angst van uw hart waarmee gĳ in angst zult verkeren, en
om de aanblik van wat gĳ met
uw ogen zult zien.f 68 En Jehovah zal u stellig op schepen naar
Egypte
terugbrengen, langs de
_
weg waarvan ik tot u heb gezegd:
’Gĳ zult die nooit meer zien’,g en
daar zult GIJ U als slaven en dienstmaagden aan uw vĳanden moeten
verkopen,h maar er zal geen koper
zĳn.”
Dit zĳn de woorden van
het verbond dat Jehovah
29
Mozes
gebood met de zonen van
_

¨
Isra
el te sluiten in het land Moab,
_
_
afgezien van het verbond dat hĳ
met hen in Horeb
gesloten had.i
_
¨
2 Nu riep Mozes
heel Isra
el
_
_
bĳeen en zei tot hen: „GIJ waart
het die alles hebt gezien wat Jehovah voor UW ogen in het land
Egypte
met Farao en al zĳn die_
naren en heel zĳn land heeft gedaan,j 3 de grote beproevingen
die gĳ met eigen ogen hebt gezien,k die grote tekenenl en wonderen.m 4 En toch heeft Jehovah U tot heden toe geen hart
gegeven om te verstaan en geen
ogen om te zien en geen oren om
te horen.n 5 ’Terwĳl ik U veertig jaar lang in de wildernis bleef
leiden,o zĳn UW kleren aan U niet
versleten, en uw sandaal aan uw
voet is niet versleten.p 6 Brood
hebt GIJ niet gegeten,q en wĳn en
bedwelmende drank hebt GIJ niet
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gedronken, opdat GIJ zoudt weten dat ik Jehovah, UW God, ben.’
7 Ten slotte zĳt GIJ op deze plaats
gekomen, waarna S _ihon, de koa en Og,b de koning van Hesbon,
_
ning van Basan,
tegen ons ten
_
strĳde uittrokken, maar wĳ verc
sloegen hen. 8 Vervolgens namen wĳ hun land en gaven het
als erfdeel aan de Rubenieten en
de Gadieten en de halve stam
der Manassieten.d 9 GIJ moet de
woorden van dit verbond dus onderhouden en ze volbrengen, opdat GIJ alles wat GIJ zult doen, tot
een goed einde moogt brengen.e
10 GIJ staat heden allen voor
het aangezicht van Jehovah, UW
God: de hoofden van UW stammen, UW oudere mannen en UW
¨
beambten, iedere man van Isra
el,f
_
11 UW kleinen, UW vrouweng en
uw inwonende vreemdeling h die
in het midden van uw legerplaats
is, van uw houthakker af tot uw
waterputter toe,i 12 om toe te
treden tot het verbondj van Jehovah, uw God — en zĳn eed —
dat Jehovah, uw God, heden met u
sluit; k 13 met het doel u heden
als zĳn volk te bevestigenl en opdat hĳ zich als uw God kan doen
kennen,m juist zoals hĳ u beloofd
heeft en juist zoals hĳ
¨ uw voorvan Isaako en Jakob p
ders Abraham,
_
_
_
gezworen heeft.
14 Niet alleen met U ga ik nu
dit verbond en deze eed aan,q
15 maar met degene die hier heden met ons voor het aangezicht
van Jehovah, onze God, staat en
met hen die hier heden niet bĳ
ons zĳnr 16 (want GIJ weet zelf
heel goed hoe wĳ in het land
Egypte
hebben gewoond en
hoe
_
¨
wĳ midden door de natien zĳn
getrokken waar GIJ doorheen
zĳt getrokken.s 17 En GIJ hebt
toen vaak hun walgelĳkheden
gezien en hun drekgoden,t [van]
hout en steen, zilver en goud,
die bĳ hen waren); 18 opdat er
onder U geen man of vrouw of
familie of stam moge zĳn die zĳn
q De 5:3; Ez 16:60; r Jer 32:39; s De 2:4;
25:2; Ez 20:8.

t Nu
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hart heden afwendt van Jehovah, onze
¨ God, om de goden van
die natien te gaan dienen; a opdat
er onder U geen wortel moge zĳn
die een giftige plant en alsem als
vrucht draagt.b
19 En het moet geschieden dat
wanneer iemand de woorden van
deze eed heeft gehoord,c en hĳ
zich in zĳn hart heeft gezegend,
door te zeggen: ’Ik zal vrede
genieten,d hoewel ik in de verstoktheid van mĳn hart zal wandelen’,e met de bedoeling de goedgelaafde met de dorstigen weg
te vagen, 20 Jehovah hem niet
zal willen vergeven,f maar dan
zullen Jehovah’s toorng en zĳn
vurige ĳver h tegen die man roken,i en heel de vloek die in dit
boek beschreven staat,j zal stellig op hem rusten, en Jehovah
zal zĳn naam inderdaad van onder de hemel uitwissen. 21 Zo
zal Jehovah hem tot rampspoed
k uit alle stammoeten afzonderen
¨
men van Isra
el, overeenkomstig
_
heel de vloek van het verbond
die in dit wetboek beschreven
staat.
22 En het toekomstige geslacht, UW zonen die na U zullen
opstaan, zal stellig zeggen, ook de
buitenlander die uit een ver land
zal komen, ja, [wanneer] zĳ de plagen van dat land hebben gezien
en zĳn kwalen waarmee Jehovah
het ziek gemaakt heeft,l 23 zwavel en zoutm en brand,n zodat zĳn
gehele land niet bezaaid zal worden en niets zal doen ontspruiten
en er geen plantengroei in zal opschieten, gelĳk de omkering van
o Admap
en ZeSodom
en Gomorra,
_
_
_¨
_
boım,q die Jehovah in zĳn toorn
en in zĳn gramschap ondersteboven gekeerd
heeftr — 24 ja,
¨
alle natien zullen stellig zeggen:
’Waarom heeft Jehovah zo met
dit land gedaan? s Waarom deze
grote, laaiende toorn?’ 25 Dan
zal men moeten zeggen: ’Omdat
zĳ het verbond van Jehovah, de
God van hun voorvaders, hebben
verzaakt,t dat hĳ met hen had gesloten toen hĳ hen uit het land
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Egypte
leidde.a 26 En zĳ zĳn
_
andere goden gaan dienen en
zich voor die gaan neerbuigen,
goden die zĳ niet hadden gekend
en die hĳ hun niet had toebedeeld.b 27 Toen is Jehovah’s
toorn tegen dat land ontbrand
om er heel de vervloeking over te
brengen die in dit boek staat beschreven.c 28 Daarom heeft Jehovah hen in toorn en woede en
grote verontwaardiging uit hun
bodem weggeruktd en hen in een
ander land geworpen, zoals op
deze dag.’e
29 De verborgenf dingen behoren aan Jehovah, onze God, maar
de geopenbaarde g dingen behoren tot onbepaalde tĳd aan ons
en aan onze zonen, opdat wĳ alle
woorden van deze wet mogen volbrengen.h
En het moet geschieden
dat wanneer al deze woor30
den over u zullen komen, de zegeni en de vervloeking,j die ik u
heb voorgelegd, en ¨ gĳ ze te midden van alle natien waarheen
Jehovah, uw God, u heeft verdreven,k weer ter harte hebt genomen,l 2 en gĳ tot Jehovah,
uw God, zĳt teruggekeerdm en
naar zĳn stem hebt geluisterd
overeenkomstig alles wat ik u
heden gebied, gĳ en uw zonen,
met geheel uw hart en geheel uw
ziel,n 3 Jehovah, uw God, ook
uw gevangenen moet terugvoereno en u barmhartigheid moet
betonenp en u weer moet bĳeenbrengen uit alle volken waarheen
Jehovah, uw God, u heeft verstrooid.q 4 Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel,
Jehovah, uw God, zal u vandaar
bĳeenbrengen en u vandaar halen.r 5 Jehovah, uw God, zal u
inderdaad in het land brengen
dat uw vaderen in bezit hebben
genomen, en gĳ zult het stellig in
j De 11:28; De 28:15; k 2Kon 17:6; 2Kon 17:23;
2Kon 25:26; 2Kr 36:20; l 1Kon 8:47; Ne 1:9; Ez
¨
18:28; Joe 2:13; m Jes 55:7; Ho 3:5; 1Jo 1:9; n De
4:29; o Jer 29:14; p Klg 3:22; q Ezr 1:3; Ps 147:2;
Jes 56:8; Jer 32:37; Ez 34:13; r De 28:64; Jes
11:11; Ze 3:20; Za 8:7.
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Keuze tussen leven en dood

bezit nemen; en hĳ zal u inderdaad weldoen en u nog meer vermenigvuldigen dan uw vaderen.a
6 En Jehovah, uw God, zal uw
hart en het hart van uw nageslachtb moeten besnĳden,c opdat
gĳ Jehovah, uw God, met geheel
uw hart en geheel uw ziel moogt
liefhebben ter wille van uw leven.d 7 En Jehovah, uw God, zal
stellig al deze vervloekingen op
uw vĳanden leggen en op hen die
u haten, die u vervolgd hebben.e
8 Wat u aangaat, gĳ zult u omkeren en stellig naar de stem van
Jehovah luisteren en al zĳn geboden die ik u heden gebied, volbrengen.f 9 En Jehovah, uw God, zal
inderdaad maken dat gĳ meer
dan genoeg hebt in al het werk
van uw hand,g in de vrucht van
uw buik en de vrucht van uw
huisdierenh en de vrucht van uw
bodem,i met voorspoed als resultaat; j want Jehovah zal weer uitbundige vreugde over u hebben
ten goede, juist zoals hĳ uitbundige vreugde over uw voorvaders
heeft gehad; k 10 want gĳ zult
naar de stem van Jehovah, uw
God, luisteren door zĳn geboden
en zĳn inzettingen die in dit wetboek staan beschreven, te onderhouden,l omdat gĳ met geheel uw
hart en geheel uw ziel tot Jehovah, uw God, zult terugkeren.m
11 Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilĳk voor
u, noch is het ver weg.n 12 Het
is niet in de hemel, zodat men kan
zeggen: ’Wie zal voor ons tot in de
hemel opstĳgen en het voor ons
halen, dat hĳ het ons moge doen
horen opdat wĳ het mogen volbrengen?’o 13 Ook is het niet
aan de overkant van de zee, zodat
men kan zeggen: ’Wie zal voor ons
oversteken naar de andere kant
van de zee en het voor ons halen, dat hĳ het ons moge doen horen opdat wĳ het mogen volbrengen?’ 14 Want het woord
is zeer dicht bĳ u, in uw eigen
mond en in uw eigen hart,p opdat
gĳ het moogt volbrengen.q
15 Zie, ik leg u heden waarlĳk
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DEUTERONOMIUM 30:6–31:3
het leven en het goede, en de
dood en het kwade voor.a 16 [Indien gĳ zult luisteren naar de geboden van Jehovah, uw God,] die
ik u heden gebied, door Jehovah,
uw God, lief te hebben,b zĳn wegen
te bewandelen en zĳn gebodenc en
zĳn inzettingen en zĳn rechterlĳke beslissingen te onderhouden,d
dan zult gĳ stellig blĳven levene
en u vermenigvuldigen, en Jehovah, uw God, moet u zegenen in
het land waarheen gĳ gaat om het
in bezit te nemen.f
17 Maar indien uw hart zich afwendt en gĳ niet luistert,g en gĳ
u werkelĳk laat verleiden en u
voor andere goden neerbuigt en ze
dient,h 18 waarlĳk, ik zeg U heden dat GIJ beslist zult vergaan.i
GIJ zult UW dagen niet verlengen
op de bodem die gĳ aan de overkant van de Jorda_ an
_ in bezit gaat
nemen. 19 Waarlĳk, ik neem heden de hemel en de aarde tegen U
tot getuigen,j dat ik u het leven
en de dood heb voorgelegd,k de
zegenl en de vervloeking; m en gĳ
moet het leven kiezen, opdat gĳ
moogt blĳven leven,n gĳ en uw nageslacht,o 20 door Jehovah, uw
God, lief te hebben,p door naar zĳn
stem te luisteren en door hem aan
te hangen; q want hĳ is uw leven
en de lengte uwer dagen,r opdat
gĳ moogt wonen op de bodem die
Jehovah
uw voorvaders Abraham,
_
¨
Isa
onder ede beloofd
_ ak en Jakob
_
heeft hun te geven.”s
Toen ging Mozes
heen en
_
sprak
deze woorden tot
31
¨
heel Isra
el 2 en zei tot hen: „Ik
_
ben heden honderd twintig jaar
oud.t Ik zal niet meer mogen uiten ingaan,u daar Jehovah tot mĳ
heeft gezegd: ’Gĳ zult deze Jorda_ an
_ niet overtrekken.’v 3 Jehovah, uw God, is het die voor
u uit naar de overkant
trekt.w
¨
Hĳzelf zal deze natien van voor
uw aangezicht verdelgen, en gĳ
is het
moet ze verdrĳven.x Jozua
_
die voor u uit naar de overkant
HFDST. 31 t Ex 7:7; De 34:7; Han 7:23; u Nu
27:17; v Nu 20:12; De 3:27; De 4:21; w De 9:3;
x Ps 44:2.

DEUTERONOMIUM 31:4-20
trekt,a juist zoals Jehovah heeft
gesproken. 4 En Jehovah zal
stellig met hen doen net zoals hĳ
met S _ihonb en Og,c de koningen
der Amorieten, en met hun land
heeft gedaan, toen hĳ hen heeft
verdelgd.d 5 En Jehovah heeft
hen aan U overgeleverd,e en GIJ
moet met hen doen overeenkomstig heel het gebod dat ik U geboden heb.f 6 Weest moedig en
sterk.g Weest niet bevreesd en
krimpt niet van angst ineen voor
hen,h want Jehovah, uw God, zelf
trekt met u mee. Hĳ zal u niet in
de steek laten, noch u geheel en
al verlaten.”i
7 Toen riep Mozes
Jozua
en zei
_
_
tot hem
voor de ogen van heel
¨
Isra
el: „Wees moedig en sterk,j
_
want gĳ — gĳ zult dit volk in het
land brengen dat Jehovah hun
voorvaders onder ede´ ´ beloofd
heeft hun te geven, en gıj zult het
hun tot erfdeel geven.k 8 En Jehovah zelf trekt voor u uit. Hĳzelf zal met u blĳven.l Hĳ zal u
niet in de steek laten, noch u geheel en al verlaten. Wees niet bevreesd, noch verschrikt.”m
9 Vervolgens schreef Mozes
_
deze wet op n en gaf ze aan de
o
priesters, de zonen van L evi,
_
de dragers van de ark van Jehovah’s verbond,p en aan
¨ alle oudere mannen van Isra
el. 10 En
_
Mozes
gebood hun verder en zei:
_
„Na verloop van elke zeven jaar,
op de bestemde tĳd van het jaar
der kwĳtschelding,q op het loofr
huttenfeest,
11 wanneer heel
¨
Isra
el komt om het aangezicht
_
van Jehovah, uw God, te ziens op
de plaats die hĳ zal uitkiezen,t
zult gĳ deze ¨ wet in het bĳzĳn
van heel Isra
el en ten aanhoren
_
van hen voorlezen.u 12 Roep
het volk bĳeen,v de mannen en de
vrouwen en de kleinen en uw inwonende vreemdeling die binnen
uw poorten is, opdat zĳ mogen
luisteren en opdat zĳ mogen leren,w daar zĳ Jehovah, UW God,
moeten vrezenx en er zorg voor
moeten dragen alle woorden van
deze wet te volbrengen. 13 En

Mozes bemoedigt volk en Jozua
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hun zonen die er niet van geweten hebben, dienen te luisteren,a
en zĳ moeten Jehovah, UW God,
leren vrezen, al de dagen dat GIJ
leeft op de bodem die GIJ aan de
overzĳde van de Jorda_ an
_ in bezit
gaat nemen.”b
14 Daarna zei Jehovah tot Mo_
zes: „Zie! De dagen zĳn genaderd
c
dat gĳ sterven moet. Roep Jo_
zua, en plaatst U in de tent der
samenkomst, opdat ik hem met
het bevel kan belasten.”d Mozes
_
en Jozua
gingen dus en plaatsten
_
zich in de tent der samenkomst.e
15 Toen verscheen Jehovah bĳ de
tent in de wolkkolom, en de wolkkolom bleef aan de ingang van de
tent staan.f
16 Jehovah zei nu tot Mozes:
_
„Zie! Gĳ legt u bĳ uw voorvag
ders neer; en dit volk zal stellig opstaanh en immorele gemeenschap hebben met buitenlandse
goden van het land waarheen zĳ
gaan,i daar in hun midden, en zĳ
zullen mĳ stellig verlatenj en mĳn
verbond dat ik met hen heb gesloten, verbreken.k 17 Dan zal op
die dag inderdaad mĳn toorn tegen hen ontbranden,l en ik zal hen
stellig verlatenm en mĳn aangezicht voor hen verbergen,n en zĳ
moeten tot iets worden dat verteerd zal worden; en vele rampspoeden en noden moeten hen
treffen,o en zĳ zullen op die dag
stellig zeggen: ’Is het niet omdat onze God niet in ons midden is dat deze rampspoeden ons
hebben getroffen?’p 18 Wat mĳ
aangaat, ik zal op die dag absoluut mĳn aangezicht verbergen
wegens alle slechtheid die zĳ hebben gedaan, omdat zĳ zich tot andere goden hebben gewend.q
19 Nu dan, schrĳft dit liedr voor
UZELF op en leer het de zonen van
¨
Isra
el.s Leg het hun in de mond,
_
opdat dit lied mĳ tot een getuigenis moge dienen tegen de zonen
¨
van Isra
el.t 20 Want ik zal hen
_
o De 31:21; De 32:23; Ne 9:27; Sp 1:27; p Re 6:13;
q Jes 8:17; Jes 59:2; r De 31:30; De 32:44; Kol
3:16; s De 4:9; De 11:19; t De 31:21.
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Jozua aangesteld. Mozes’ lied

brengen naar de bodem die ik
hun voorvaders onder ede beloofd
heb,a die vloeit van melk en honing,b en zĳ zullen stellig etenc
en verzadigd en vet wordend en
zich tot andere goden wenden,e
en zĳ zullen ze inderdaad dienen en mĳ met minachting bejegenen en mĳn verbond verbreken.f
21 En het moet geschieden dat
wanneer vele rampspoeden en noden hen zullen treffen,g dit lied
ook voor hun aangezicht moet
antwoorden tot een getuigenis,
want het dient niet vergeten te
worden uit de mond van hun nageslacht, want ik ken heel goed
hun geneigdheidh die zĳ heden
reeds ontwikkelen, nog voordat
ik hen in het land breng dat ik onder ede beloofd heb.”
22 Zo schreef Mozes
op die dag
_
dit lied, om het aan de zonen van
¨
i
Isra
el te leren.
_
23 Toen droeg hĳ het bevel over
aan Jozua,
de zoon van Nun,j en
_
zei: „Wees moedig en sterk,k want
¨
gĳ — gĳ zult de zonen van Isra
el
_
in het land brengen dat ik hun onder ede beloofd heb,l en ikzelf zal
met u blĳven.”
24 Nu geschiedde het dat zodra Mozes
ermee gereed was de
_
woorden van deze wet tot het
einde toe in een boek te schrĳven,m 25 Mozes
de levieten, de
_
dragers van de ark van Jehovah’s
n
verbond, ging gebieden en zei:
26 „Wanneer GIJ dit wetboek o
neemt, moet GIJ het naast de arkp
van het verbond van Jehovah,
UW God, leggen, en daar moet het
tot een getuigenis tegen u strekken.q 27 Want ik — ik ken uw
weerspannigheidr en uw hardnekkigheids heel goed. Indien GIJ, terwĳl ik heden nog levend bĳ U
ben, al blĳk hebt gegeven van een
weerspannig gedrag tegenover Jehovah,t hoeveel te meer dan na
mĳn dood! 28 Roept alle oudere mannen van UW stammen en
UW beambtenu bĳ mĳ samen, en
laat mĳ ten aanhoren van hen
deze woorden spreken, en laat mĳ
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de hemel en de aarde tegen hen
tot getuigen nemen.a 29 Want
ik weet heel goed dat GIJ na mĳn
dood zonder mankeren verderfelĳk zult handelen,b en GIJ zult stellig afwĳken van de weg waaromtrent ik U geboden heb; en op het
einde der dagen zal U stellig rampspoedc overkomen, omdat GIJ zult
doen wat kwaad is in de ogen van
Jehovah door hem met de werken
van UW handen te krenken.”d
30 Toen sprak Mozes
ten aan_
horen
¨ van heel de gemeente van
Isra
el de woorden van dit lied ten
_
einde toe: e
het oor, o hemelen,
en laat mĳ spreken;
32 „Leent
En de aarde hore de woorden van mĳn mond.f
2 Mĳn onderricht zal druipen
als de regen,g
Mĳn rede zal druppelen als
de dauw,h
Als zachte regens op het gras i
En als overvloedige regenbuien op de plantengroei.j
3 Want ik zal de naam van Jehovah uitroepen.k
Schrĳft grootheid toe aan
onze God! l
4 De Rots, volmaakt is zĳn activiteit,m
Want al zĳn wegen zĳn gerechtigheid.n
Een God van getrouwheid,o bĳ
wie geen onrecht is; p
Rechtvaardig en oprecht is
hĳ.q
´
5 Zĳ hebben van hun zĳde verderfelĳk gehandeld; r
Zĳ zĳn zĳn kinderen niet,
het gebrek ligt bĳ henzelf.s
Een krom en verdraaid geslacht! t
´
6 Blĳft GIJ jegens Jehovah zo
handelen,u
O volk zonder begrip en onwĳs? v
n Ps 33:5; Ps 67:4; Da 4:37; o De 7:9; Ne 9:33;
Ps 98:3; Heb 10:23; 1Pe 4:19; p De 25:16; Job
34:10; Ro 3:5; q Ge 18:25; Ps 92:15; Ps 99:4; Ho
14:9; r De 31:27; Re 2:19; Ps 14:1; s Jes 1:4; Jer
15:6; Jak 1:14; t Ps 78:8; Lu 9:41; Fil 2:15; u Jes
1:2; v Jer 4:22.
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Gods werken. Israel vergeet Rots
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Is hĳ niet uw Vader, die u
heeft voortgebracht,a
Hĳ die u gemaakt heeft en
u vervolgens stabiliteit
heeft gegeven? b
Denk aan de dagen van weleer,c
LET op de jaren van voorheen van geslacht tot geslacht;
Vraag het uw vader, en hĳ
kan het u vertellen; d
Uw oude mannen, en zĳ kunnen het u zeggen.e
Toen de
Allerhoogste de na¨
tien een erfdeel gaf,f
Toen hĳ de zonen van Adam
_
van elkaar scheidde,g
Stelde hĳ voorts de grenzen
der volken vast,h
Rekening houdend met het
aantal
der zonen van Is_
¨
rael.i
Want Jehovah’s deel is zĳn
volk; j
Jakob
is het hem toegeme_
ten erfdeel.k
Hĳ dan vond hem in een woest
land,l
En in een eenzame, huilende woestĳn.m
Voorts omringde hĳ hem,n verzorgde hem,o
Beveiligde hem als de pupil
van zĳn oog.p
Net zoals een arend zĳn nest
opwekt,
Boven zĳn jongen blĳft zweven,q
Zĳn vleugels spreidt, ze opneemt,
Ze draagt op zĳn wieken,r
Zo bleef Jehovah alleen hem
leiden,s
En er was geen buitenlandse god bĳ hem.t
Hĳ liet hem voortdurend over
de hoge plaatsen der aarde rĳden,u
Zodat hĳ de opbrengst van
het veld at.v
En hĳ liet hem voortdurend
honing zuigen uit een steile rots,w
En olie uit een rots van
vuursteen; x
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14 Boter van het rundvee en
melk van het kleinvee a
Met het vet van rammen,
En mannetjesschapen, het
ras van Basan,
en bokkenb
_
Te zamen met het niervet van
tarwe; c
En druivenbloed hebt gĳ
steeds gedronken als
wĳn.d
e vet ging wor15 Toen Jeschurun
_
den, sloeg hĳ voorts achteruit.f
Gĳ zĳt vet geworden, gĳ zĳt
dik geworden, gĳ zĳt gemest geworden.g
Daarom verliet hĳ God, die
hem gemaakt had,h
En verachtte hĳ de Rots i
van zĳn redding.
16 Zĳ gingen hem tot jaloezie
prikkelenj met vreemde
goden; k
Met verfoeilĳkheden bleven
zĳ hem krenken.l
17 Zĳ gingen slachtoffers brengen aan demonen, niet aan
God,m
Goden die zĳ niet hadden
gekend,n
Nieuwelingen, die pas opgekomen waren,o
Met wie UW voorvaders niet
bekend waren.
18 De Rots die u verwekte, zĳt
gĳ toen vergeten,p
En God hebt gĳ uit uw gedachten laten gaan, die u
voortbracht
met barens¨
weeen.q
19 Toen Jehovah het zag, minachtte hĳ hen ten slotte,r
Wegens de ergernis die zĳn
zonen en zĳn dochters veroorzaakten.
20 Daarom zei hĳ: ’Laat mĳ mĳn
aangezicht voor hen verbergen,s
Laat mĳ zien wat later hun
einde zal zĳn.
Want zĳ zĳn een verkeerd geslacht,t
Zonen in wie geen trouw is.u
21 Zĳ van hun zĳde hebben mĳ
t De 32:5; Jes 65:2; Mt 17:17; u Jes 1:2; Jes 30:9.
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28

Gods wraak wegens afval

tot jaloezie geprikkeld
met wat geen god is; a
Zĳ hebben mĳ getergd met
hun ĳdele afgoden; b
En ik van mĳn zĳde zal hen
tot jaloezie prikkelen met
wat geen volk is; c
Met een natie zonder begrip
zal ik hen krenken.d
Want een vuur is ontstoken
in mĳn toorne
En het zal branden tot in
Sjeo_ ol,
_ de diepste plaats,f
En het zal de aarde en haar
opbrengst vertereng
En zal de grondvesten der
bergen in vlam zetten.h
Ik zal rampspoeden over hen
doen toenemen; i
Mĳn pĳlen zal ik op hen verschieten.j
Uitgeput van honger k zullen
zĳ zĳn en verteerd door
brandende koorts l
En bittere vernietiging.m
En de tanden van beesten zal
ik op hen afzenden,n
Met het gif van reptielen in
het stof.o
Buitenshuis zal een zwaard
hen beroven,p
En binnenshuis schrik,q
Van zowel jongeling als
maagd,r
Zuigeling met grĳsharige
man.s
Ik had moeten zeggen: „Ik zal
hen verstrooien,t
Ik wil de vermelding van hen
onder sterfelĳke mensen
doen ophouden”,u
Ware het niet dat ik bevreesd
was voor terging van de
zĳde van de vĳand,v
Dat hun tegenstanders het
verkeerd zouden opvatten,w
Dat zĳ zouden zeggen: „Onze
hand is superieur gebleken,x
En niet Jehovah heeft dit
alles tot stand gebracht.”y
Want zĳ zĳn een natie ten
aanzien waarvan raad vergaat,z
En er is bĳ hen geen verstand.a
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DEUTERONOMIUM 32:22-37
29 O dat zĳ wĳs waren! a Dan zouden zĳ hierover nadenken.b
Zĳ zouden acht geven op
hun einde
later.c
´ ´
30 Hoe zou een er duizend kunnen achtervolgen,
En zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen
jagen? d
Niet tenzĳ hun Rots hen had
verkochte
En Jehovah hen had overgeleverd.
31 Want hun rots is niet als onze
Rots,f
Zelfs onze vĳanden komen
tot deze beslissing.g
32 Want hun wĳnstok stamt van
de wĳnstok van Sodom
_
En van de terrassen van Goh
morra.
_
Hun druiven zĳn giftige druiven,
Hun trossen zĳn bitter.i
33 Hun wĳn is het venĳn van
grote slangen
En het wrede gif van cobra’s.j
34 Ligt dat niet bĳ mĳ bewaard,
Met een zegel eraan bevestigd in mĳn schatkamer? k
35 Mĳ is de wraak en de vergelding.l
Te bestemder tĳd zal hun
voet wankelen,m
Want de dag van hun ongeluk
is nabĳ,n
En de gebeurtenissen die
hun wachten, haasten zich
werkelĳk.’o
36 Want Jehovah zal zĳn volk
richtenp
En hĳ zal spĳt gevoelen aangaande zĳn knechten,q
Want hĳ zal zien dat de ondersteuning verdwenen is
En er is slechts een hulpeloze en waardeloze.
37 En hĳ zal stellig zeggen:
’Waar zĳn hun goden,r
i Jes 5:4; Jer 2:21; j Ps 58:4; Ps 140:3; k Ho 13:12;
Ro 2:5; l Ps 94:1; Na 1:2; Ro 12:19; Heb 10:30;
m Ps 9:15; Ps 73:18; Jes 8:15; n Jer 10:15; Lu
19:44; o Jes 30:13; Hab 2:3; 2Pe 2:3; p Ps 7:8; Ps
96:13; Heb 10:30; q Re 2:18; Ps 90:13; Ps 106:45;
Ps 135:14; r Re 10:14; Jer 2:28.

DEUTERONOMIUM 32:38–33:2
De rots bĳ wie zĳ hun toevlucht zochten,a
38 Die het vet van hun slachtoffers plachten te eten,b
De wĳn van hun drankoffers plachten te drinken? c
Laat hen opstaan en U helpen.d
Laat hen een schuilplaats
voor U worden.e
39 Ziet nu dat ik — ik het benf
En er zĳn geen goden naast
mĳ.g
Ik breng ter dood en ik maak
levend.h
Ik heb zwaar gewondi en ik
— ik wil genezen,j
En er is niemand die uit mĳn
hand rukt.k
40 Want ik hef mĳn hand naar
de hemel [in een eed],l
En ik zeg waarlĳk: „Zo waar
ik tot onbepaalde tĳd
leef ”,m
41 Indien ik mĳn bliksemend
zwaard inderdaad scherp,n
En mĳn hand naar het gericht grĳpt,o
Wil ik wraak oefenen aan mĳn
tegenstanders p
En vergelding brengen over
hen die mĳ intens haten.q
42 Ik zal mĳn pĳlen dronken maken van bloed,r
Terwĳl mĳn zwaard vlees zal
eten,s
Van het bloed der verslagenen en gevangenen,
Van de hoofden der aanvoerders van de vĳand.’t
¨
43 Weest vrolĳk, GIJ natien, met
zĳn volk,u
Want hĳ zal het bloed van
zĳn dienaren wreken,v
En hĳ zal wraak oefenen aan
zĳn tegenstanders w
En zal inderdaad verzoening
doen voor de bodem van
zĳn volk.”
44 Mozes
kwam dan en sprak
_
ten aanhoren van het volk al de
woorden van dit lied,x hĳ en Hosea,
van Nun.y 45 Nadat
_ de zoon
¨
Mozes
geeindigd had al deze woor_
¨
den tot heel Isra
el te spreken,
_

¨
Natien vrolĳk met zĳn volk
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46 zei hĳ verder tot hen: „Neemt
al de woorden die ik heden als
waarschuwing tot U spreek, ter
harte,a opdat GIJ UW zonen moogt
gebieden er zorg voor te dragen al
de woorden van deze wet te volbrengen.b 47 Want het is geen
woord zonder waarde voor U,c
maar het betekent UW leven,d en
door dit woord kunt GIJ UW dagen
verlengen op de bodem die GIJ
aan de overzĳde van de Jorda_ an
_
in bezit gaat nemen.”e
48 Voorts sprak Jehovah nog
op diezelfde dag tot Mozes
en zei:
_
49 „Beklim dit Abarimgebergte,f
g
de berg Nebo,
die in het land
_
Moab
ligt, die uitziet op
_
_
¨ Jericho,
en zie het land Kana
an, dat ik
¨ _
de zonen van Isra
el tot een bezit_
ting geef.h 50 Sterf dan op de
berg die gĳ beklimt, en word tot
i juist zoals
uw volk vergaderd,
¨
uw broer Aaron
op de berg Hor is
_
gestorvenj en tot zĳn volk werd
vergaderd; 51 omdat gĳlieden
plichtvergeten jegens mĳ gehandeld hebtk te¨ midden van de zonen van Isra
el bĳ de wateren van
_
l bĳ Kades, in de wildernis
Meriba
_
_
van Zin; omdat GIJ mĳ niet geheiligd hebt te midden van de zo¨
nen van Isra
el.m 52 Want uit de
_
verte zult gĳ het land zien, maar
gĳ zult daar niet binnengaan, in
het land
dat ik aan de zonen van
¨
Isra
el geef.”n
_
o
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Dit nu is de zegen waarmee Mozes,
33
_ ´ ´ de man van de
[ware] God, voor zĳn dood de zop

¨
nen van Isra
el zegende. 2 Hĳ
_
zei dan:
¨
„Jehovah — van de S _inaı is hĳ
gekomen,q
En hĳ is stralend over hen
¨
opgegaan uit Se_ ır.r
Hĳ is in lichtglans verschenen van het bergland van
s
Paran,
_
En met hem waren heilige myriaden,t

n Nu 27:13; De 3:27; De 34:4; HFDST. 33 o Ge
49:28; Lu 24:50; p Joz 14:6; Ps 90, Ops.; q Ex
19:18; r Re 5:4; s Hab 3:3; t Da 7:10; Ga 3:19;
Ju 14.
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Jehovah koning. Stammen gezegend

DEUTERONOMIUM 33:3-16

HFDST. 33

10 Laat hen Jakob
onderrichten
_
in uw rechterlĳke beslisa
singen
¨
En Isra
el in uw wet.b
_
Laat hen
´ ´ reukwerk opdragen
voor uw neusgatenc
En een volledig offer op uw
altaar.d
11 Zegen, o Jehovah, zĳn vitale
kracht,e
En moogt gĳ een welgevallen tonen aan de activiteit van zĳn handen.f
Verwond zwaar aan de heupen hen die tegen hem opstaan,g
En hen die hem intens haten, opdat zĳ niet kunnen
opstaan.”h
12 Aangaande Benjamin
zei
_
hĳ: i
„Laat de lieveling j van Jehovah in zekerheid bĳ hem
verblĳf houden,k
Terwĳl hĳ hem de gehele
dag beschermt,l
En hĳ moet tussen zĳn
schouders verblĳf houden.”m
13 En aangaande Jozef
zei hĳ: n
_
„Moge zĳn land voortdurend
door Jehovah gezegend
wordeno
Met de uitgelezen dingen
van de hemel, met dauw,p
En met de waterdiepte, die
beneden ligt,q
14 En met de uitgelezen dingen,
de voortbrengselen van de
zon,r
En met de uitgelezen dingen, de opbrengst van de
maanmaanden,s
15 En met het meest uitgelezene van de bergen van het
oosten,t
En met de uitgelezen dingen van de voor onbepaalde tĳd blĳvende heuvels,
16 En met de uitgelezen dingen
van de aarde en haar volheid,u

Aan zĳn rechterhand tot
hen behorende krĳgslieden.a
3 Ook koesterde hĳ zĳn volk; b
Al hun heiligen zĳn in uw
hand.c
En zĳ — zĳ hebben aan uw
voeten aangelegen; d
Zĳ ontvingen toen iets van
uw woorden.e
4 (Mozes
heeft ons als gebod een
_
wet opgelegd,f
Een bezit van de gemeente
g
van Jakob.)
_
5 En hĳ werd koning in Jeschu_
h
run,
Toen de hoofden van het
volk zich verzamelden,i
Het gehele aantal van
de
¨
stammen van Isra
el.j
_
6 Dat Ruben
leve en niet uit_
sterve,k
En laten zĳn mannen [niet]
weinigen worden.”l
7 En dit was Juda’s
[zegen],m
_
toen hĳ vervolgde:
„Hoor, o Jehovah, de stem van
n
Juda,
_
En moogt gĳ hem tot zĳn
volk brengen.
Zĳn armen hebben gestreden
voor wat het zĳne is;
En moogt gĳ een hulp tegen
zĳn tegenstanders blĳken
te zĳn.”o
8 En aangaande Levi
zei hĳ: p
_
„Uw Tummim en uw Urimq
behoren de man toe die jegens u loyaal is,r
Die gĳ bĳ Massa
op de proef
_
hebt gesteld.s
Gĳ zĳt met hem gaan twisten bĳ de wateren van Me_
riba,t
9 De man die tot zĳn vader en
zĳn moeder zei: ’Ik heb
hem niet gezien.’
Zelfs zĳn broeders erkende
hĳ niet,u
En zĳn zonen kende hĳ
niet.
Want zĳ hebben uw woord onderhouden,v
En uw verbond zĳn zĳ
steeds nagekomen.w
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DEUTERONOMIUM 33:17-29
En met de goedkeuring van
Degene die verblĳf houdt
in het doornbos.a
Mogen ze komen op het hoofd
b
van Jozef
_
En op de schedel van degene die van zĳn broeders is
afgezonderd.c
17 Als de eerstgeborene van een
stier is zĳn pracht,d
En zĳn hoorns zĳn de hoorns
van een wilde stier.e
Daarmee zal hĳ volken stoten,f
Alle te zamen, tot aan de
einden der aarde,
En dit zĳn de
¨ tienduizenden
van Efra
ım,g
_
En dit zĳn de duizenden van
Manasse.”
_
18 En aangaande Zebulon
zei
_
hĳ: h
„Verheug u, o Zebulon,
over
_
uw uitgaan,i
En Issaschar,
over uw ten_
ten.j
19 Volken zullen zĳ roepen tot de
berg.
Daar zullen zĳ de slachtoffers van rechtvaardigheid
offeren.k
Want zĳ zullen de overvloedi¨
ge rĳkdom der zeeen inzuigenl
En de verborgen schatten
van het zand.”
20 En aangaande Gad zei hĳ: m
„Gezegend is hĳ die de grenzen van Gad uitbreidt.n
Als een leeuw moet hĳ verblĳf houden,o
En hĳ moet de arm, ja, de
schedel verscheuren.p
21 En hĳ zal het eerste deel voor
zich kiezen,q
Want daar is het toegemeten
deel van een wetgever bewaard.r
En de hoofden van het volk
zullen zich verzamelen.
De rechtvaardigheid van Jehovah zal hĳ stellig voltrekken
En zĳn rechterlĳke
beslis¨
singen met Isra
el.”
_
22 En aangaande Dan zei hĳ: s
„Dan is een leeuwenwelp.t

God is schuilplaats
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Hĳ zal uit Basan
te voorschĳn
_
springen.”a
23 En aangaande Naftali
zei
_
hĳ: b
„Naftali
is verzadigd van de
_
goedkeuring
En vervuld van de zegen van
Jehovah.
Neem toch het westen en
het zuiden in bezit.”c
24 En aangaande Aser
zei hĳ: d
_
„Gezegend met zonen is
e
Aser.
_
Hĳ worde een goedgekeurde door zĳn broeders,f
En een die zĳn voet in olie
dompelt.g
25 IJzer en koper zĳn uw poortsloten,h
En overeenkomstig uw dagen is uw bedaarde gang.
26 Er is niemand gelĳk de [ware]
j
Godi van Jeschurun,
_
Die de hemel berĳdt tot uw
k
hulp
En de wolkenhemel in zĳn
uitnemendheid.l
27 Een schuilplaats is de aloude
God,m
En onder zĳn de voor onbepaalde tĳd blĳvende armen [van God].n
En hĳ zal de vĳand van voor
uw aangezicht verdrĳven,o
En hĳ zal zeggen: ’Verdelg
[hen]!’p
¨
28 En Isra
el zal in zekerheid ver_
blĳf houden,q
De bron van Jakob
op zich_
zelf,r
In een land van koren en
nieuwe wĳn.s
Ja, zĳn hemel zal de dauw
laten neerdruipen.t ¨
29 Gelukkig zĳt gĳ, o Isra
el! u
_
Wie is er als gĳ,v
Een volk dat redding geniet
in Jehovah,w
Het schild van uw hulp,x
En Degene die uw uitnemende zwaard is? y
u Ps 33:12; Ps 144:15; Ps 146:5; v De 4:7; 2Sa
7:23; Ps 147:20; w Ps 27:1; Jes 12:2; x Ge 15:1; Ps
115:9; y Re 7:20.
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DEUTERONOMIUM 34:1—JOZUA 1:6

Mozes sterft

Daarom zullen uw vĳanden
voor u kruipen,a
En gĳ — gĳ zult op hun
hoge plaatsen treden.”b
Toen ging Mozes
uit de
_
woestĳnvlakten van Moab
34
_
de berg Nebo
op, naar de top van
_
c

e
de P _isga,d die uitziet op Jericho.
_
En daar toonde Jehovah hem het
hele land: G _ilead tot aan Dan,f
2 en¨ heel Naftali
en het land van
_
Efra
ım en Manasse
en heel het
_
_
land van Juda
tot aan de wes_
g
h en
telĳke zee,
3 en de Negeb
_
het District,i de valleivlakte van
Jericho,
de Palmenstad,j tot aan
_
k
Zoar.
_
4 Voorts zei Jehovah tot hem:
„Dit¨ is het land dat ik Abraham,
_
Isa
onder ede beloofd
_ ak en Jakob
_
heb, toen ik zei: ’Aan uw zaad zal
ik het geven.’l Ik heb het u met
eigen ogen laten zien, aangezien
gĳ daarheen niet zult overtrekken.”m
5 Daarna stierf Mozes,
de
_
knecht van Jehovah,n aldaar in
het land Moab,
naar het bevel
_
van Jehovah.o 6 Voorts begroef
hĳ hem in het dal in het land
p
en
Moab
tegenover Beth-Peor,
_
_
tot op de dag van vandaag is niemand zĳn graf te weten geko-
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was honderd
men.a 7 En Mozes
_
twintig jaar oud toen hĳ stierf.b
Zĳn oog was niet dof gewordenc
en zĳn vitaliteit was niet gevlo¨
el nu
den.d 8 De zonen van Isra
_
beweenden Mozes
dertig dagene
_
in de woestĳnvlakten van Moab.
_
Ten slotte waren de dagen van
het wenen van de rouwtĳd voor
Mozes
ten einde.
_
9 En Jozua,
de zoon van Nun,
_
was vol van de geest van wĳshad zĳn hand
heid,f want Mozes
_
op ¨ hem gelegd; g de zonen van Is_
rael nu luisterden naar hem en
deden juist zoals Jehovah Mozes
_
geboden
had.h 10 Maar er is in
¨
Isra
el nog nooit een profeet op_
i
gestaan als Mozes,
met wie Jeho_
vah van aangezicht tot aangezicht
j
bekend was, 11 wat alle tekenen en wonderen betreft die Jehovah hem in het land Egypte
_
voor Farao en al zĳn dienaren
en heel zĳn land heeft laten doen,k
12 en wat heel de sterke hand
aangaat en al het grote en ontzagwekkende dat¨ Mozes
voor de ogen
_
van heel Isra
el heeft verricht.l
_
f Re 3:10; Re 6:34; 1Kon 3:12; g Nu 27:18;
De 31:14; Han 6:6; 1Ti 4:14; h Nu 27:21; Joz 1:16;
Heb 13:17; i De 18:15; Han 3:22; Han 7:37; j Ex
33:11; Ex 33:20; Nu 12:8; k De 4:34; Ps 78:43;
l Ex 3:19; De 26:8; Lu 24:19.
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JOZUA
Nu geschiedde het na de dood
1
van Mozes,
de knecht van Je_
hovah, dat Jehovah ertoe overa de zoon van Nun,
ging tot Jozua,
_
te zegde dienaar b van Mozes,
_
gen: 2 „Mĳn knecht Mozes
is
_
c
gestorven; nu dan, sta op, trek
deze Jorda_ an
_ over, gĳ en heel dit
volk, naar het land dat ik hun, de
¨
zonen van Isra
el, geef.d 3 Elke
_
plaats die UW voetzool zal betreden, zal ik ulieden stellig geven,
juist zoals ik aan Mozes
beloofd
_
heb.e 4 Van de wildernis en
deze L _ibanon tot de grote rivier,
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de rivier de E_ ufraat,
dat wil zeg_
gen heel het land van de Hethieten,a en tot de Grote Zee, tegen de ondergang der zon, zal UW
gebied blĳken te zĳn.b 5 Niemand zal zich voor u krachtig
staande kunnen houden, al de dagen van uw leven.c Juist zoals
ik bewezen heb met Mozes
te
_
zĳn, zo zal ik bewĳzen met u te
d Ik zal u niet in de steek
zĳn.
laten, noch u geheel en al verlaten.e 6 Wees moedig en sterk,f
d Ex 3:12; Joz 3:7; e De 31:6; Heb 13:5; f De 1:38;
De 31:23; Ps 27:14.

JOZUA 1:7–2:5
´´
want gıj¨ zult dit volk het land
doen beervena dat ik hun voorvaders onder ede beloofd heb hun
te geven.b
7 Wees slechts moedig en zeer
sterk om zorgvuldig te handelen overeenkomstig heel de wet
die mĳn knecht Mozes
u geboden
_
heeft.c Wĳk er niet van af, noch
naar rechts noch naar links,d opdat gĳ overal waar gĳ gaat, wĳs
moogt handelen.e 8 Dit wetboek
dient niet uit uw mond te wĳken,f en gĳ moet er dag en nacht
met gedempte stem in lezen, opdat gĳ zorgvuldig moogt handelen overeenkomstig alles wat
erin geschreven staat; g want dan
zult gĳ uw weg succesvol maken en dan zult gĳ wĳs handelen.h 9 Heb ik [het] u niet geboden? i Wees moedig en sterk.
Krimp niet van angst ineen en
wees niet verschrikt,j want Jehovah, uw God, is met u, overal
waar gĳ gaat.”k
10 Voorts gebood Jozua
de
_
beambten van het volk en zei:
11 „Gaat midden door de legerplaats en gebiedt het volk en
zegt: ’Maakt mondvoorraad voor
U gereed, want over drie dagen
trekt GIJ deze Jorda_ an
_ over om
het land binnen te gaan en in
bezit te nemen dat Jehovah, UW
God, U geeft om het in bezit te
nemen.’ ”l
12 En tot de Rubenieten en de
Gadieten en de halve stam Manasse
zei Jozua:
13 „Laat er
_
_
gedacht worden aan het woord
dat Mozes,
de knecht van Jeho_
vah, U geboden heeft,m toen hĳ
zei: ’Jehovah, UW God, geeft U
rust en heeft U dit land gegeven.
14 UW vrouwen, UW kleinen en
UW vee zullen in het land wonen
dat Mozes
U aan deze zĳde van
_
de Jorda_ an
_ heeft gegeven; n maar
GIJ zult in slagorde geschaardo
voor UW broeders uit naar de
overkant trekken, alle dappere,
sterke mannen,p en GIJ moet hen
helpen. 15 Pas wanneer Jehovah UW broeders rust geeft evenals U, en ook zĳ [het land] in
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bezit hebben genomen dat Jehovah, UW God, hun geeft,a dan
moet GIJ terugkeren naar het
land van UW bezitting en het in
bezit nemen,b [het land] dat Mo_
zes, de knecht van Jehovah, U
gegeven heeft aan de zĳde van
de Jorda_ an
_ tegen de opgang der
zon.’ ”c
16 Bĳgevolg antwoordden zĳ
Jozua
en zeiden: „Alles wat gĳ ons
_
geboden hebt, zullen wĳ doen, en
waarheen gĳ ons ook zendt, zullen wĳ gaan.d 17 Zoals wĳ in alles naar Mozes
hebben geluisterd,
_
zo zullen wĳ naar u luisteren.
Moge Jehovah, uw God, slechts
bewĳzen met u te zĳn,e juist zoals
hĳ bewezen heeft met Mozes
te
_
zĳn.f 18 Iedere man die zich
weerspannig toont tegen uw bevelg en niet naar uw woorden luistert in alles wat gĳ hem mocht
gebieden, zal ter dood gebracht
worden.h Wees slechts moedig en
sterk.”i
Toen zond Jozua,
de zoon van
_
Nun, vanuit S _ittim heimelĳk
2
twee mannen als verspieders uit
j

en zei: „Gaat heen, bezichtigt het
land en Jericho.”
Zĳ gingen dus
_
en kwamen aan het huis van een
k
prostituee, wier naam Rachab
_
was, en daar namen zĳ hun intrek. 2 Naderhand werd tot de
koning van Jericho
gezegd: „Zie!
_
Er zĳn vannacht mannen van
¨
de zonen van Isra
el hier geko_
men om het land te verkennen.”
3 Daarop liet de koning van Jeri_
cho aan Rachab
zeggen: „Breng
_
de mannen die bĳ u zĳn gekomen,
die uw huis zĳn binnengegaan,
naar buiten, want zĳ zĳn gekomen om heel het land te verkennen.”l
4 Ondertussen nam de vrouw
de beide mannen en verborg
hen. Toen zei zĳ: „Ja, de mannen zĳn wel bĳ mĳ gekomen, en
ik wist niet vanwaar zĳ waren.
5 Voorts geschiedde het bĳ het
sluiten van de poortm tegen het
donker dat de mannen naar buiten zĳn gegaan. Ik weet niet pre-
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Rachab krĳgt belofte; scharlaken koord

cies waar de mannen naar toe
zĳn gegaan. Jaagt hen vlug achterna, want GIJ zult hen inhalen.”
6 (Zĳ had hen echter naar boven, naar het daka gebracht, en
zĳ hield hen aan het oog onttrokken tussen vlasstengels die voor
haar op het dak opgestapeld waren.) 7 En de mannen jaagden
hen achterna in de richting van
de Jorda_ an
_ bĳ de doorwaadbare
plaatsen,b en men sloot de poort
onmiddellĳk nadat zĳ die hen najaagden, eruit waren gegaan.
8 Wat dezen betreft, nog voordat zĳ zich konden neerleggen,
klom zĳzelf tot hen op het dak.
9 Vervolgens zei zĳ tot de mannen: „Voorwaar, ik weet dat Jehovah U stellig het land zal geven,c
en dat de schrik voor U op ons
is gevallen,d en dat alle bewoners
van het land versaagd zĳn geworden wegens U.e 10 Want wĳ hebben gehoord hoe Jehovah de wateren van de Rode Zee van voor
UW aangezicht heeft doen opdrogen toen GIJ uit Egypte
trokt,f en
_
wat GIJ met de twee koningen der
Amorieten hebt gedaan die aan
de overzĳde van de Jorda_ an
_ waren, namelĳk S _ihong en Og,h die
GIJ aan de vernietiging hebt prĳsgegeven.i 11 Toen wĳ dat te horen kregen, versmolt ons hart,j en
er is nog geen geest in iemand
gerezen wegens U,k want Jehovah, UW God, is God in de hemel
daarboven en op de aarde beneden.l 12 Nu dan, zweert mĳ alstublieft bĳ Jehovahm dat, omdat ik
liefderĳke goedheid jegens U heb
betracht, GIJ ook stellig liefderĳke goedheid jegens het huisgezin
van mĳn vader zult betrachten,n
en GIJ moet mĳ een betrouwbaar
teken geven.o 13 En GIJ moet
mĳn vader p en mĳn moeder en
mĳn broers en mĳn zusters en allen die bĳ hen horen, in het leven
houden, en GIJ moet onze ziel van
de dood bevrĳden.”q
14 Hierop zeiden de mannen
tot haar: „Onze ziel dient te sterven in plaats van ulieden! r Indien
GIJ deze zaak van ons niet rucht-
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JOZUA 2:6-23

baar zult maken, dan moet het
geschieden dat wanneer Jehovah
ons het land geeft, wĳ ook stellig liefderĳke goedheid en trouw
jegens u zullen betrachten.”a
15 Daarna liet zĳ hen langs een
touw door het venster naar beneden gaan, want haar huis lag
aan een zĳde van de muur, en zĳ
woonde op de muur.b 16 Voorts
zei zĳ tot hen: „Gaat naar het
bergland, opdat de achtervolgers
U niet tegenkomen; en GIJ moet
U daar drie dagen verborgen houden, totdat de achtervolgers zĳn
teruggekeerd, en daarna moogt
GIJ UW eigen kant uit gaan.”
17 De mannen op hun beurt
zeiden tot haar: „Wĳ zĳn vrĳ van
schuld betreffende deze eed van
u die gĳ ons hebt doen zweren.c
18 Zie! Wĳ komen in het land.
Dit koord van scharlaken draad
dient gĳ aan het venster te binden waardoor gĳ ons hebt neergelaten, en uw vader en uw moeder en uw broers en het hele
huisgezin van uw vader dient gĳ
bĳ u in huis bĳeen te brengen.d
19 En het moet geschieden dat
ieder die de deur van uw huis uitgaat naar buiten,e diens bloed zal
op zĳn eigen hoofd zĳn, en wĳ
zullen vrĳ van schuld zĳn; en al
wie bĳ u in huis blĳft, zĳn bloed
zal op ons hoofd zĳn indien de
hand aan hem wordt geslagen.
20 En mocht gĳ deze zaak van
ons aangeven,f dan zullen wĳ vrĳ
zĳn geworden van schuld betreffende deze eed van u die gĳ ons
hebt doen zweren.” 21 Hierop
zei zĳ: „Naar UW woorden, zo zĳ
het.”
Toen zond zĳ hen weg, en zĳ
gingen heen. Daarna bond zĳ het
scharlaken koord aan het venster.
22 Zĳ dan gingen heen en kwamen in het bergland en bleven
daar drie dagen, totdat de achtervolgers waren teruggekeerd. De
achtervolgers nu zochten hen
langs elke weg, en zĳ vonden hen
niet. 23 De twee mannen daalden vervolgens weer uit het bergland af en staken over en kwamen

JOZUA 2:24–3:17

Overtocht Jordaan; wateren blĳven staan

bĳ Jozua,
de zoon van Nun, en
_
zĳ verhaalden hem toen alles wat
hun was overkomen. 24 Voorts
zeiden zĳ tot Jozua:
„Jehovah
_
heeft het hele land in onze hand
gegeven.a Dientengevolge zĳn
alle bewoners van het land ook
versaagd geworden wegens ons.”b
Toen stond Jozua
vroeg in de
_
morgen op, waarna
hĳ en alle
3
¨
zonen van Isra
el van S _ittim op_
c

braken en tot aan de Jorda_ an
_
kwamen; en daar overnachtten
zĳ vervolgens voordat zĳ zouden
overtrekken.
2 Het geschiedde dan aan het
einde van de drie dagen,d dat
de beambtene vervolgens midden
door de legerplaats gingen 3 en
het volk toen aldus geboden: „Zodra GIJ de ark des verbonds van Jehovah, UW God, ziet, en de priesters, de levieten,
die haar dragen,f
´ ´
zult ook GIJ van UW plaats opbreken, en GIJ moet haar volgen
4 — laat er alleen tussen U en
haar een afstand blĳken te zĳn
van ongeveer tweeduizend el volgens de maat; g komt er niet dichtbĳ — opdat GIJ de weg moogt weten waarlangs GIJ dient te gaan,
want GIJ zĳt nog niet eerder langs
die weg getrokken.”
5 Jozua
zei nu tot het volk:
_
„Heiligth U, want morgen zal Jehovah wonderbare dingen in UW
midden doen.”i
6 Toen zei Jozua
tot de pries_
ters: „Neemt de ark van het verbondj op en trekt voor het volk
uit.” Zĳ namen de ark van het
verbond dus op en gingen voor
het volk uit.
7 Voorts zei Jehovah tot Jozua:
_
„Vandaag zal ik beginnen u groot
te maken
in de ogen van heel Is_
¨
rael,k opdat zĳ weten dat ik bewĳzen zal met u te zĳn,l juist zoals ik
bewezen heb met Mozes
te zĳn.m
_
8 En gĳ — gĳ dient de priesters
die de ark van het verbond dragen, aldus te gebieden: n ’Zodra
GIJ de rand van het water van de
Jorda_ an
_ hebt bereikt, dient GIJ in
de Jorda_ an
_ te blĳven staan.’ ”o
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9 En Jozua
zei vervolgens
tot
_
¨
de zonen van Isra
el: „Treedt na_
derbĳ en luistert naar de woorden
van Jehovah, UW God.” 10 Daarna zei Jozua:
„Hieraan zult GIJ we_
ten dat er een levende God in UW
midden is,a en dat
¨ hĳ zonder mankeren de Kanaanieten en de Hethieten en de Hevieten en de Ferezieten en de Girgasieten en de
Amorieten en de Jebusieten van
voor UW aangezicht zal verdrĳven.b 11 Ziet! De ark des verbonds van de Heer der gehele aarde trekt voor U uit de Jorda_ an
_ in.
12 Nu dan, neemt U twaalf man¨
nen
uit
de
stammen
van
Isra
el,
_
´ ´
een man voor elke stam.c 13 En
het moet geschieden dat zodra de
voetzolen van de priesters die de
ark van Jehovah, de Heer van de
gehele aarde, dragen, in het water
van de Jorda_ an
_ rusten, de wateren
van de Jorda_ an
_ afgesneden zullen
worden, de wateren [namelĳk] die
van ´ boven
afkomen,
en ze zullen
´
als een dam blĳven staan.”d
14 Nu geschiedde het toen het
volk uit zĳn tenten opbrak, vlak
voor het overtrekken van de Jorda_ an,
terwĳl de priesters de arke
_
van het verbond voor het volk uit
droegen, 15 en zodra de dragers
van de Ark de Jorda_ an
bereik_
ten en de voeten van de priesters
die de Ark droegen, in de rand
van het water waren gedompeld
(nu treedt de Jorda_ an
_ alle dagen
van de oogst buiten zĳn oevers),f
16 dat de wateren die van boven
afkwamen, bleven staan. Ze re´ ´
zen heel ver weg op als een dam,g
bĳ Adam,
de stad die bezĳden
_
h ligt, terwĳl die welke
Zarethan
_
afvloeiden naar de zee van de
Araba,
de Zoutzee,i werden afge_
voerd. Ze werden afgesneden, en
het volk trok over, tegenover Je_
richo. 17 Ondertussen bleven de
priesters die de ark van Jehovah’s verbond droegen, midden in
de Jorda_ an
_ onbeweeglĳk op droge ¨ grond staan,j terwĳl heel Is_
rael over droge grond overtrok,k
totdat de hele natie de overtocht
over de Jorda_ an
_ had voleindigd.
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12 gedenkstenen uit Jordaan

Nu geschiedde het dat zodra
de hele natie de overtocht
over de Jorda_ an
_ had voleindigd,a
Jehovah voorts tot Jozua
zei:
_
2 „Neemt U twaalf mannen uit
´ ´
het volk, een man uit elke stam,b
3 en gebiedt hun en zegt: ’Neemt
U hier midden uit de Jorda_ an,
van
_
de plaats waar de voeten van de
priesters onbeweeglĳk hebben gestaan,c twaalf stenen,d en GIJ moet
ze met U naar de overkant dragen en ze neerleggen in het nachtkwartier e waar gĳ deze nacht zult
doorbrengen.’ ”
4 Jozua
riep dus twaalf man_
nen,f die hĳ uit de zonen van Is_
¨
´ ´
rael had aangesteld, een man uit
elke stam; 5 en vervolgens
´ ´ zei
Jozua
tot hen: „Trekt voor de
_
ark van Jehovah, UW God, uit
naar het midden van de Jorda_ an,
_
en heft U ieder een steen op UW
schouder, naar het getal van de
¨
stammen der zonen van Isra
el,
_
6 opdat dit tot een teken in UW
midden moge dienen.g Ingeval UW
zonen op een toekomstig tĳdstip
aldus zouden vragen: ’Waarom
hebt gĳ deze stenen?’,h 7 dan
moet GIJ hun zeggen: ’Omdat de
wateren van de Jorda_ an
_ van voor
de ark van Jehovah’s verbond weri Toen ze door de
den afgesneden.
Jorda_ an
trok, werden de wate_
ren van de Jorda_ an
_ afgesneden,
en deze stenen moeten de zonen
¨
van Isra
el tot onbepaalde tĳd tot
_
een gedachtenis dienen.’ ”j
8 Bĳgevolg deden de zonen van
¨
Isra
el aldus, juist zoals Jozua
had
_
_
geboden, en zĳ namen twaalf stenen uit het midden van de Jorda_ an
_ op, juist zoals Jehovah tot
Jozua
gesproken had, naar het
_
getal van de stammen der zonen
¨
van Isra
el; k en zĳ namen ze ver_
volgens met zich mee naar het
nachtkwartier l aan de overkant
en legden ze daar neer.
9 Ook waren er twaalf stenen
die Jozua
midden in de Jorda_ an
_
_
oprichtte, op de plaats waar de
voeten van de priesters die de
ark van het verbond droegen,
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JOZUA 4:1-19

hadden gestaan,a en ze zĳn daar
nog tot op deze dag.
10 En de priesters die de Ark
droegen, stonden middenb in de
Jorda_ an
_ totdat de hele zaak voleindigd was die Jehovah Jozua
_
geboden had tot het volk te spreken, overeenkomstig alles wat
Mozes
Jozua
geboden had.c Al die
_
_
tĳd haastte d het volk zich en trok
over. 11 Nu geschiedde het dat
zodra het hele volk de overtocht
had voleindigd, ook de arke van
Jehovah overtrok, en de priesters, voor het aangezicht van het
volk. 12 Voorts trokken de zonen van Ruben
en de zonen van
_
f in
Gad en de halve stam Manasse
_
slagorde geschaardg voor de
¨ ogen
van de zonen van Isra
el over,
_
juist zoals Mozes
tot hen gespro_
h
13 Ongeveer veertigken had.
duizend voor het leger toegeruste [mannen] trokken voor het
aangezicht van Jehovah over ten
strĳde, naar de woestĳnvlakten
van Jericho.
_
14 Op die dag maakte Jehovah
Jozua
_ ¨ groot in de ogen van heel
Isra
el,i en zĳ gingen hem vrezen,
_
juist zoals zĳ Mozes
hadden ge_
vreesd gedurende alle dagen van
zĳn leven.j
15 Toen zei Jehovah tot Jozua:
_
16 „Gebied de priesters die de
k dragen, dat
ark der getuigenis
zĳ uit de Jorda_ an
opklimmen.”
_
17 Jozua
gebood de priesters dus
_
en zei: „Klimt op uit de Jorda_ an.”
_
18 Nu geschiedde het dat toen
de priesters die de ark van het
verbond van Jehovah droegen,l
uit het midden van de Jorda_ an
_
opklommen en de voetzolenm van
de priesters zich hadden losgemaakt en de droge grond hadden betreden, de wateren van de
Jorda_ an
_ vervolgens terugkeerden
naar hun plaats en weer buiten al
zĳn oevers tradenn als voorheen.
19 En het volk is op de tiende
van de eerste maand uit de Jorda_ an
opgeklommen, waarna zĳ
_
zich te G _ilgal,o aan de oostelĳke
grens van Jericho,
legerden.
_

JOZUA 4:20–5:13
20 Wat de twaalf stenen betreft
die zĳ uit de Jorda_ an
genomen
_
hadden, Jozua
richtte die te G _il_
a
21 Voorts
zei hĳ tot de
gal op.
¨
zonen van Isra
el: „Wanneer UW
_
zonen op een toekomstig tĳdstip
hun vader aldus vragen: ’Wat betekenen deze stenen?’,b 22 dan
moet GIJ [het] UW zonen laten
weten, door te zeggen:
’Over het
¨
droge land is Isra
el deze Jorda_ an
_
_
overgetrokken,c 23 toen Jehovah, UW God, de wateren van de
Jorda_ an
_ van voor hun aangezicht
heeft doen opdrogen totdat zĳ
waren overgetrokken, net zoals
Jehovah, UW God, met de Rode
Zee had gedaan, toen hĳ die van
voor ons aangezicht heeft doen
opdrogen totdat wĳ waren overgetrokken; d 24 opdat alle volken der aarde Jehovah’s hand kennen,e dat die sterk is; f opdat GIJ
inderdaad Jehovah, UW God, voor
altĳd vreest.’ ”g
Nu geschiedde het dat zodra
alle koningen van de Amo5
rieten die aan de westzĳde van
h

de Jorda_ an
_ waren¨ en alle koningen van de Kanaanieteni die zich
langs de zee bevonden, hoorden
dat Jehovah de wateren van de
Jorda_ an
_ van voor het¨ aangezicht
der zonen van Isra
el had doen
_
opdrogen totdat zĳ waren overgetrokken, hun hart voorts versmolt,j en er bleek geen geest
meer in hen te zĳn wegens de zo¨
nen van Isra
el.k
_
2 Toentertĳd zei Jehovah tot
Jozua:
„Maak u vuurstenen mes_
sen¨ en besnĳdl de zonen van Is_
rael wederom, voor de tweede
maal.” 3 Bĳgevolg maakte Jo_
zua zich vuurstenen messen
¨ en
besneed de zonen
van
Isra
el
bĳ
_
¨
m
4 En dit
G _ibeath-Haaraloth.
_
was de reden waarom Jozua
de
_
besnĳdenis uitvoerde: al het volk
dat uit Egypte
was getrokken, de
_
manspersonen, alle krĳgslieden,
waren onderweg in de wildernis
gestorven,n toen zĳ uit Egypte
_
trokken. 5 Want al het volk
dat uitgetrokken was, bleek be-
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sneden te zĳn, maar al het volk
dat onderweg in de wildernis
was geboren, toen zĳ uit Egypte
_
trokken, had men niet besneden.
¨
6 Want de zonen van Isra
el had_
den veertig jaar a in de wildernis
gewandeld, totdat heel de natie
der krĳgslieden die uit Egypte
_
waren getrokken, die niet naar
de stem van Jehovah hadden
geluisterd, haar einde had gevonden, aan wie Jehovah gezworen had dat hĳ hun nimmer het
land zou laten zienb dat Jehovah hun voorvaders onder ede beloofd had ons te geven,c een land
vloeiende van melk en honing.d
7 En hun zonen heeft hĳ in hun
plaats verwekt.e Dezen besneed
Jozua,
omdat zĳ onbesneden ble_
ken te zĳn, want men had hen onderweg niet besneden.
8 Nu geschiedde het dat toen
men gereed was met het besnĳden van de hele natie, zĳ op hun
plaats in het kamp bleven totdat
zĳ hersteld waren.f
9 Toen zei Jehovah tot Jozua:
_
„Heden heb ik de smaad van Egyp_
g
te van U afgewenteld.” Daarom
kreeg die plaats de naam G _ilgal,h
tot op deze dag.
¨
10 En de zonen van Isra
el ble_
ven in G _ilgal gelegerd, en zĳ
gingen het Pascha vieren op de
veertiende dag van de maand,i
’s avonds, in de woestĳnvlakten
van Jericho.
11 Voorts aten zĳ
_
daags na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde
brodenj en geroosterde graankorrels, op diezelfde dag. 12 Toen
hield op de volgende dag het manna op, nadat zĳ van de opbrengst
van het land hadden gegeten, en
er kwam geen manna
meer voor
¨
de zonen van Isra
el,k en zĳ gin_
gen in dat jaar van¨ de opbrengst
van het land Kana
an eten.l
_
13 Nu geschiedde het toen Jo_
zua zich op een gegeven moment
bĳ Jericho
bevond,
dat
hĳ
voorts
_
zĳn ogen opsloeg en keek, en zie,
daar stond een manm voor hem
met zĳn getrokken zwaard in de
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Jozua ontmoet vorst. Rond Jericho met de Ark

hand.a Jozua
dan ging naar hem
_
toe en zei tot hem: „Zĳt gĳ voor
ons of voor onze tegenstanders?”
14 Hierop zei hĳ: „Neen, maar ik
— als vorst van het leger van Jehovah ben ik nu gekomen.”b Toen
viel Jozua
op zĳn aangezicht ter
_
aarde en wierp zich neer c en zei
tot hem: „Wat heeft mĳn heer tot
zĳn knecht te zeggen?” 15 De
vorst van het leger van Jehovah
zei nu tot Jozua:
„Doe uw sanda_
len van uw voeten, want de plaats
waarop gĳ staat, is heilig.” Terstond deed Jozua
het.d
_
Jericho
nu was wegens de zo_
¨
nen van Isra
el goed afgeslo6
_
ten; niemand kwam eruit en niemand ging erin.e
2 Voorts zei Jehovah tot Jozua:
_
„Zie, ik heb Jericho
en zĳn ko_
ning, de dappere, sterke mannen,
in uw hand gegeven.f 3 En al
GIJ krĳgslieden, [GIJ] moet om de
stad heen trekken, eenmaal rond
de stad gaande. Zo dient gĳ zes
dagen lang te doen. 4 En zeven priesters dienen zeven ramshoorns voor de Ark uit te dragen, en op de zevende dag dient
GIJ zevenmaal om de stad heen te
trekken en de priesters dienen op
de hoorns te blazen.g 5 En het
moet geschieden dat wanneer
zĳ de ramshoorn laten schallen
[en] wanneer GIJ het hoorngeschal
hoort, heel het volk een luide
strĳdkreet dient aan te heffen; h
en de muur van de stad moet
tegen de vlakte storten,i en het
volk moet naar boven stormen,
ieder recht voor zich uit.”
6 Bĳgevolg riep Jozua,
de zoon
_
van Nun, de priesters j en zei tot
hen: „Neemt de ark van het verbond op,k en zeven priesters dienen zeven ramshoorns voor de
ark van Jehovah uit te dragen.”l
7 Voorts zei hĳ tot het volk:
„Trekt voort en gaat om de stad
heen, en de ten strĳde toegeruste
afdeling m dient voor de ark van
Jehovah uit te trekken.” 8 Het
geschiedde dan ook juist zoals
Jozua
tot het volk gezegd had; en
_
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JOZUA 5:14–6:17

zeven priesters, die zeven ramshoorns voor het aangezicht van
Jehovah droegen, trokken voort
en bliezen op de hoorns, en de ark
des verbonds van Jehovah kwam
achter hen aan. 9 En de ten
strĳde toegeruste afdeling ging
voor de priesters uit die op de
hoorns bliezen, en de achterhoede a kwam achter de Ark aan, terwĳl er voortdurend op de hoorns
werd geblazen.
10 Nu had Jozua
het volk al_
dus geboden: b „GIJ moogt niet
schreeuwen, noch UW stem laten
horen, en geen woord dient uit UW
mond te komen tot de dag waarop ik tot U zeg: ’Schreeuwt!’ Dan
moet GIJ schreeuwen.”c 11 En
hĳ liet de ark van Jehovah om de
stad heen trekken, eenmaal rondgaande, waarna zĳ naar de legerplaats gingen en in de legerplaats
overnachtten.
12 Toen stond Jozua
vroeg in
_
de morgen op,d en de priesters
gingen de ark van Jehovah dragen,e 13 en zeven priesters die
zeven ramshoorns voor de ark
van Jehovah uit droegen, liepen
al blazend op de hoorns voort, en
de ten strĳde toegeruste afdeling
liep voor hen uit en de achterhoede kwam achter de ark van
Jehovah aan, terwĳl er voortdurend op de hoorns werd geblazen.f 14 En zĳ trokken nu op de
tweede dag eenmaal om de stad
heen, waarna zĳ terugkeerden
naar de legerplaats. Zo deden zĳ
zes dagen lang.g
15 Nu geschiedde het op de zevende dag dat zĳ vroeg opstonden, zodra de dageraad was opgeklommen, en toen trokken zĳ op
dezelfde wĳze zevenmaal om de
stad heen. Alleen op die ene dag
trokken zĳ zevenmaal om de stad
heen.h 16 Nu geschiedde het bĳ
de zevende maal, dat de priesters
op de hoorns bliezen, waarop Jo_
zua tot het volk zei: „Schreeuwt,i
want Jehovah heeft U de stad gegeven.j 17 En de stad moet tot
iets worden wat aan de vernietiging is prĳsgegeven; k [de stad]

JOZUA 6:18–7:4

Jericho’s muur stort in. Rachab gered. Achan

met al wat erin is, behoort Jehovah toe. Alleen de prostituee
a
Rachab
mag in leven blĳven, zĳ
_
en allen die bĳ haar in huis zĳn,
omdat zĳ de boden die wĳ hadden uitgezonden, verborgen heeft
gehouden.b 18 Wat ulieden betreft, houdt U slechts weg van datgene wat aan de vernietiging is
prĳsgegeven,c opdat er geen begeerte bĳ U opkomtd en GIJ werkelĳk iets neemt van datgene wat
aan de vernietiging is prĳsgee en de legerplaats van
geven
Is_
¨
rael inderdaad tot iets maakt wat
aan de vernietiging is prĳsgegeven en ze onder de banvloek
brengt.f 19 Doch al het zilver en
het goud en de koperen en ĳzeren
voorwerpen zĳn iets heiligs voor
Jehovah.g Bĳ de schat van Jehovah dient het te komen.”h
20 Het volk dan schreeuwde
toen men op de hoorns ging blazen.i Nu geschiedde het dat zodra het volk het hoorngeschal
hoorde en het volk een luide
strĳdkreet aanhief, daar stortte
de muur tegen de vlakte.j Daarna stormde het volk naar boven, de stad in, ieder recht voor
zich uit, en zĳ namen de stad in.
21 Voorts gaven zĳ alles wat in
de stad was, van man tot vrouw,
van knaap tot grĳsaard en tot
stier en schaap en ezel toe, aan de
vernietiging prĳs door de scherpte van het zwaard.k
22 En tot de twee mannen die
belast waren geweest met het verspieden van het land, zei Jozua:
_
„Gaat het huis binnen van de
vrouw, de prostituee, en brengt
de vrouw en allen die bĳ haar
horen, naar buiten, juist zoals
GIJ haar gezworen hebt.”l 23 De
jonge mannen die belast waren geweest met het verspieden, gingen
dus naar binnen en brachten Ra_
chab en haar vader en haar moeder en haar broers en allen die
bĳ haar hoorden, naar buiten, ja,
haar hele familie brachten zĳ naar
buiten; m en vervolgens wezen zĳ
¨
hun buiten het kamp van Isra
el
_
een verblĳfplaats aan.
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24 En de stad en alles wat erin
was, verbrandden zĳ met vuur.a
Alleen het zilver en het goud en
de koperen en ĳzeren voorwerpen voegden zĳ bĳ de schat van
Jehovah’s huis.b 25 En Rachab,
_
de prostituee, en het huisgezin
van haar vader en allen die bĳ
haar hoorden, liet Jozua
in le_
ven; c en tot op deze dag ¨ woont zĳ
in het midden van Isra
el,d omdat
_
zĳ de boden die Jozua
had uitge_
zonden om Jericho
te verspieden,
_
verborgen had gehouden.e
26 Voorts liet Jozua
toentertĳd
_
een eed uitspreken, door te zeggen: „Vervloekt voor het aangezicht van Jehovah zĳ de man die
opstaat en deze stad, ja, Jericho,
_
werkelĳk herbouwt. Ten koste
van zĳn eerstgeborene legge hĳ
het fundament ervan, en ten koste van zĳn jongste zette hĳ de
deuren ervan in.”f
27 Zo bewees Jehovah met Jo_
zua te zĳn,g en zĳn faam verbreidde zich over heel de aarde.h
Nu¨ begingen de zonen van Is_
rael een daad van ontrouw
7
ten aanzien van datgene wat aan
de vernietiging was prĳsgegeven,
i de zoon van Kardoordat Achan,
_
_
mi, de zoon van Zabdi,
de zoon van
_
Zera,
van de stam Juda,
iets van
_
_
het aan de vernietiging prĳsgegevene wegnam.j Toen ontbrandde Jehovah’s
toorn tegen de zonen
¨
van Isra
el.k
_
2 Daarop zond Jozua
mannen
_
uit van Jericho
naar Ai,l dat dicht
_
m
bĳ Beth-Aven
ligt, ten oosten
_
n en hĳ zei tot hen:
van Bethel,
_
„Trekt op en verspiedt het land.”
De mannen trokken dus op en
verspiedden Ai.o 3 Daarna keerden zĳ tot Jozua
terug en zeiden
_
tot hem: „Laat niet het hele volk
optrekken. Laat ongeveer tweeduizend man of ongeveer drieduizend man optrekken en Ai slaan.
Vermoei niet het hele volk door de
tocht daarheen, want zĳ zĳn met
weinigen.”
4 Zo trokken ongeveer drieduizend man van het volk daarheen op, maar zĳ sloegen voor
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¨
Israel geoordeeld; Achan aangewezen

de mannen van Ai op de vlucht.a
5 De mannen van Ai nu sloegen van hen ongeveer zesendertig man neer, en zĳ gingen hen
achtervolgenb van voor de poort
tot aan Schebarim
en bleven hen
_
neerslaan op de helling. Dientengevolge versmolt het hart van het
volk en het werd als water.c
6 Nu scheurde Jozua
zĳn man_
tels en hĳ viel op zĳn aangezichtd
ter aarde voor de ark van Jehovah, tot de avond toe, hĳ en de
¨
oudere mannen van Isra
el, en zĳ
_
wierpen aanhoudend stof op hun
hoofd.e 7 Vervolgens zei Jozua:
_
„Ach, Soevereine Heer Jehovah,
waarom hebt gĳ dit volk helemaal over de Jorda_ an
_ gebracht,
enkel en alleen om ons in de
hand der Amorieten te geven, zodat die ons kunnen verdelgen?
En hadden wĳ maar besloten aan
gene zĳde van de Jorda_ an
_ te blĳven! f 8 Neem mĳ niet kwalĳk,
o Jehovah, maar wat kan ik zeg¨
gen nadat Isra
el zĳn vĳanden
_
de rug heeft
toegekeerd?
9 En
¨
de Kanaanieten en alle bewoners
van het land zullen het horen, en
zĳ zullen ons stellig omsingelen
en onze naam van de aarde afsnĳden; g en wat zult gĳ voor uw grote naam doen?”h
10 Daarop zei Jehovah tot Jo_
zua: „Sta op, gĳ-daar! Waarom
valt gĳ op uw aangezicht? 11 Is_
¨
rael heeft gezondigd, en ook hebben zĳ mĳn verbond overtredeni
dat ik hun als een gebod had opgelegd; en ook hebben zĳ iets weggenomen van datgene wat aan de
vernietiging was prĳsgegeven,j en
ook gestolenk en het ook geheim
gehoudenl en het ook bĳ hun eigen
voorwerpen gelegd.m 12 En de
¨
zonen van Isra
el zullen niet in
_
staat zĳn tegen hun vĳanden op te
staan.n Zĳ zullen hun vĳanden de
rug toekeren, want zĳ zĳn tot iets
geworden wat aan de vernietiging
is prĳsgegeven. Ik zal niet meer
met U blĳken te zĳn, tenzĳ GIJ
het aan de vernietiging prĳsgegevene uit UW midden verdelgt.o
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JOZUA 7:5-19

13 Sta op! Heilig het volk,a en gĳ
moet zeggen: ’Heiligt U morgen,
want dit heeft Jehovah, de God
¨
van Isra
el, gezegd: „Er is iets in
_
uw midden wat aan de vernieti¨
ging is prĳsgegeven, o Isra
el.b Gĳ
_
zult niet tegen uw vĳanden kunnen opstaan, totdat GIJ het aan de
vernietiging prĳsgegevene uit UW
midden hebt verwĳderd. 14 En
GIJ moet in de ochtend stam voor
stam aantreden, en het moet geschieden dat de stam die Jehovah zal aanwĳzen,c naderbĳ zal
treden, familie voor familie, en
de familie die Jehovah zal aanwĳzen, zal naderbĳ treden, huisgezin voor huisgezin, en het huisgezin dat Jehovah zal aanwĳzen, zal
naderbĳ treden, fysiek sterke man
voor fysiek sterke man. 15 En
het moet geschieden dat degene
die met het aan de vernietiging
prĳsgegevene wordt aangewezen,
met vuur verbrand zal worden,d
hĳ en al wat hem toebehoort, omdat hĳ het verbond van Jehovah
heeft overtredene en omdat hĳ een
¨
schandelĳke dwaasheid in Isra
el
_
heeft begaan.” ’ ”f
16 Toen stond Jozua
vroeg in
_
¨
de morgen op en liet Isra
el na_
derbĳ treden, stam voor stam ervan, en de stam Juda
werd aan_
gewezen. 17 Vervolgens liet hĳ
de families van Juda
naderbĳ tre_
den en wees de familie der Zarg aan, waarna hĳ de familie
hieten
der Zarhieten naderbĳ liet treden, fysiek sterke man voor fysiek sterke man, en Zabdi
werd
_
aangewezen. 18 Ten slotte liet
hĳ zĳn huisgezin naderbĳ treden, fysiek sterke man voor fysiek sterke man, en Achan
werd
_
aangewezen,h de zoon van Kar_
mi, de zoon van Zabdi,
de zoon
_
van Zera,
van de stam Juda.
_
_
19 Toen zei Jozua
tot Achan:
_
_
„Mĳn zoon, geef alstublieft heerlĳkheid aan Jehovah, de God van
¨
Isra
el,i en doe voor hem belĳ_
denis,j en vertel mĳk alstublieft:
Wat hebt gĳ gedaan? Verberg l
het niet voor mĳ.”

JOZUA 7:20–8:11

Achan gestenigd. Jozua’s hinderlaag tegen Ai

20 Daarop antwoordde Achan
_
Jozua
en zei: „Inderdaad, ik — ik
_
heb gezondigd tegen Jehovah, de
¨
God van Isra
el,a en zo en zo heb ik
_
gedaan. 21 Toen ik bĳ de buit
een mooi ambtskleed uit S _inear b
te zien kreeg c en tweehonderd
zilveren sikkelen en een gouden
staaf, waarvan het gewicht vĳftig sikkelen was, wilde ik die
graag hebben,d en ik heb ze genomen; e en zie! ze zĳn in de aarde verstopt midden in mĳn tent,
met het geld eronder.”f
22 Direct zond Jozua
boden, en
_
zĳ spoedden zich aanstonds naar
de tent, en zie! het was in zĳn
tent verstopt, met het geld eronder. 23 Zĳ dan namen die [dingen] uit het midden van de tent
weg en brachten ze bĳ Jozua
en
_
¨
alle zonen van Isra
el en stortten
_
ze voor het aangezicht van Jehovah uit. 24 Hierop nam Jozua,
_
¨
g
en heel Isra
el met hem, Achan,
_
_
de zoon van Zera,
en het zilver
_
en het ambtskleed en de staaf
goudh en zĳn zonen en zĳn dochters en zĳn stier en zĳn ezel en
zĳn kleinvee en zĳn tent en alles wat hĳ bezat, en zĳ voerden
hen op naar de laagvlakte van
i
25 Nu zei Jozua:
„WaarAchor.
_
_
om hebt gĳ de banvloek over ons
j Jehovah zal op deze
gebracht?
dag de banvloek over ¨ u brengen.”
Toen ging heel Isra
el hem met
_
stenen werpen,k waarna zĳ hen
met vuur verbrandden.l Aldus
stenigden zĳ hen met stenen.
26 Voorts richtten zĳ een grote steenhoop boven hem op, die
er tot op deze dag nog is.m Toen
wendde Jehovah zich af van zĳn
brandende toorn.n Daarom werd
de naam van die plaats tot op deze
o gedag de Laagvlakte van Achor
_
noemd.
Toen zei Jehovah tot Jozua:
_
„Wees niet bevreesd, noch verp Neem al het krĳgsvolk
schrikt.
met u en sta op, trek op naar Ai.
Zie, ik heb de koning van Ai en
zĳn volk en zĳn stad en zĳn land
in uw hand gegeven.q 2 En gĳ

8
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moet met Ai en met zĳn koning
doen net zoals gĳ met Jericho
en
_
zĳn koning hebt gedaan.a Alleen
moogt gĳlieden zĳn buit en zĳn
huisdieren voor UZELF plunderen.b
Leg u een hinderlaag tegen de
stad, aan haar achterzĳde.”c
3 Bĳgevolg stonden Jozua
en al
_
het krĳgsvolkd op om naar Ai op te
trekken, waarna Jozua
dertigdui_
zend man, dappere, sterke mane
nen, uitkoos en hen ’s nachts uitzond. 4 Voorts gebood hĳ hun
en zei: „Ziet, GIJ ligt in hinderlaag f
tegen de stad, aan de achterzĳde
van de stad. Gaat niet zo heel ver
van de stad af, en GIJ moet U allen
gereedhouden. 5 Wat mĳ aangaat en al het volk dat bĳ mĳ is,
wĳ zullen ons tot dicht bĳ de stad
begeven. En het moet geschieden
dat, ingeval zĳ tegen ons uittrekken, net zoals de eerste keer,g wĳ
dan voor hen moeten vluchten.
6 En zĳ moeten uittrekken achter ons aan, totdat wĳ hen van de
stad hebben weggelokt, want zĳ
zullen zeggen: ’Ze vluchten voor
ons, net zoals de eerste keer.’h
En wĳ moeten´ ´ voor hen vluchten.
7 Dan zult GIJ uit de hinderlaag
opstaan, en GIJ moet de stad in bezit nemen; en Jehovah, UW God,
zal ze stellig in UW hand geven.i
8 En het moet geschieden dat zodra GIJ de stad hebt veroverd, GIJ
de stad in brand dient te steken.j
Overeenkomstig Jehovah’s woord
dient GIJ te handelen. Ziet, ik heb
het U geboden.”k
9 Daarna zond Jozua
hen uit
_
en zĳ trokken naar de plaats van
de hinderlaag en maakten kwartier tussen Bethel
en Ai, ten
_
westen van Ai, terwĳl Jozua
die
_
nacht nog te midden van het volk
doorbracht.
10 Toen stond Jozua
vroeg in
_
de morgen op l en inspecteerde
het volk en trok op, hĳ en de
¨
oudere mannen van Isra
el, voor
_
het volk uit naar Ai. 11 En al
het krĳgsvolkm dat bĳ hem was,
trok op, om de stad te naderen en
´ ´
tot voor de stad te komen, en ver-
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volgens legerden zĳ zich ten noorden van Ai, met het dal tussen hen
en Ai in. 12 Ondertussen nam
hĳ ongeveer vĳfduizend man en
legde hen in een hinderlaag a tusb
sen Bethel
en Ai, ten westen van
_
de stad. 13 Zo stelde het volk
het hoofdkamp op, dat ten noorden van de stad was,c en de uiterste achterhoede ervan, die ten
westen van de stad was,d en vervolgens trok Jozua
die nacht tot
_
midden in de laagvlakte.
14 Nu geschiedde het dat zodra
de koning van Ai dit zag, de mannen van de stad voorts gehaast
werden en vroeg opstonden en te¨
gen Isra
el ten strĳde uittrokken,
_
hĳ en al
´ ´ zĳn volk, op de bestemde
tĳd, voor de woestĳnvlakte. Wat
hem betreft, hĳ wist niet dat hem
achter de stad een hinderlaag was
en heel
gelegd.e 15 Toen Jozua
_
¨
Isra
el zich voor hun aangezicht
_
een slag lieten toebrengen,f sloegen zĳ voorts op de vlucht langs
de weg van de wildernis.g 16 Nu
werd al het volk dat in de stad
was, opgeroepen om hen na te jagen, en zĳ gingen Jozua
najagen
_
en werden van de stad weggelokt.h 17 En er bleef geen man
in Ai en Bethel
over die niet uit¨ _
trok, Isra
el achterna, zodat zĳ de
_
¨
stad wĳd open lieten en Isra
el
_
gingen najagen.
18 Jehovah zei nu tot Jozua:
_
„Strek de werpspies die in uw
hand is naar Ai uit,i want ik zal
het in uw hand geven.”j Bĳgevolg strekte Jozua
de werpspies
_
die in zĳn hand was, naar de stad
uit. 19 En het krĳgsvolk in de
hinderlaag stond vlug van zĳn
plaats op, en op het ogenblik dat
hĳ zĳn hand uitstrekte, snelden
zĳ toe, waarna zĳ de stad binnengingen en haar innamen.k Vervolgens haastten zĳ zich en staken
de stad in brand.l
20 De mannen van Ai dan
wendden zich om en keken, en
zie, de rook van de stad steeg
ten hemel, en zĳ bleken niet in
staat te zĳn her- of derwaarts te
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vluchten. En het volk dat op
de vlucht was naar de wildernis, keerde zich tegen de achtervolgers. 21 En Jozua
en heel Is_
_
¨
rael zagen dat het krĳgsvolk in
a
de hinderlaag de stad had ingenomen, en dat de rook van de stad
omhoogsteeg, en dus keerden zĳ
zich om en gingen de mannen van
Ai neerslaan. 22 En die anderen kwamen hun uit de stad tegemoet, zodat zĳ midden tussen Is_
¨
rael geraakten, dezen aan de ene
kant en genen aan de andere kant,
en zĳ gingen hen neerslaan totdat er niemand meer van hen over
was, noch overlevende noch ontsnapte.b 23 En de koning c van
Ai namen zĳ levend gevangen en
brachten hem toen bĳ Jozua.
_
24 Nu geschiedde het dat ter¨
wĳl Isra
el het doden van alle in_
woners van Ai op het veld, in de
wildernis waar zĳ hen hadden achtervolgd, ten einde bracht, zĳ allen zonder uitzondering door de
scherpte van het zwaard bleven
vallen, totdat zĳ hun einde hadden gevonden. Daarna keerde heel
¨
Isra
el terug naar Ai en sloeg het
_
met de scherpte van het zwaard.
25 En [het getal van] alle gevallenen op die dag, zowel mannen als vrouwen, bedroeg twaalfduizend, heel de bevolking van
Ai. 26 En Jozua
trok zĳn hand,
_
waarmee hĳ de werpspies uitgestrekt hield, niet terug d totdat
hĳ alle inwoners van Ai aan de
vernietiging had prĳsgegeven.e
27 Alleen de huisdieren en de
¨
buit van die stad plunderde Isra
el
_
voor zichzelf, overeenkomstig Jehovah’s woord, dat hĳ Jozua
ge_
boden had.f
28 Voorts verbrandde Jozua
Ai
_
en maakte het voor onbepaalde
g
tĳd tot een puinheuvel, tot een
woestenĳ tot op deze dag. 29 En
hĳ hing de koning van Aih aan
een paal tot aan de avondstond; i
en toen de zon op het punt stond
onder te gaan, gaf Jozua
orders,
_
waarna men zĳn dode lichaam

JOZUA 8:30–9:11

Altaar op de Ebal. Schrandere Gibeonieten

van de paal afnama en het aan de
ingang van de stadspoort wierp
en een grote steenhoop boven
hem oprichtte, die er tot op deze
dag nog is.
30 In die tĳd nu bouwde Jo_
b
zua op de berg Ebal
een altaar
_
¨
voor Jehovah, de God van Isra
el,c
_
31 juist zoals Mozes,
de knecht
_
¨
van Jehovah, de zonen van Isra
el
_
had geboden, gelĳk in het boek
geschrevan de wetd van Mozes
_
ven staat: „Een altaar van hele
stenen, waarover men geen ĳzeren werktuig gezwaaid heeft”; e
en zĳ gingen daarop brandoffers
aan Jehovah brengen en gingen
gemeenschapsoffers slachten.f
32 Toen schreef hĳ daar op de
stenen een afschriftg van de wet
van Mozes,
die hĳ voor het aan_
¨
gezicht van de zonen van Isra
el
_
h
33
En
heel
Isgeschreven
had.
_
¨
rael en hun oudere manneni en de
beambten en hun rechters stonden aan deze en aan gene zĳde
van de Ark, tegenover de priesters,j de levieten, die de ark van
het verbond van Jehovah droegen,k zowel de inwonende vreemdeling als de ingeborene,l de ene
helft van hen tegenover de berg
m en de andere helft van
Gerizim
_
n (juist
hen tegenover de berg Ebal
_
zoals Mozes,
de knecht van Jeho_
vah, ¨ had geboden),o opdat het volk
Isra
el eerst gezegendp kon wor_
den. 34 En daarna las hĳ alle
woorden van de wet hardop voor,q
de zegenr en de vervloeking,s overeenkomstig alles wat in het boek
der wet geschreven staat. 35 Er
bleek geen woord te zĳn van alles wat Mozes
geboden had, dat Jo_
_
zua niet voorlas voor de hele ge¨ t
meente van Isra
el, te zamen met
_
de vrouwenu en de kleinenv en de
inwonende vreemdelingenw die in
hun midden wandelden.
Nu geschiedde het dat zodra
al de koningen het hoorden
9
die aan de zĳde van de Jorda_ an
_ in
x

het bergland en in de Sjefela
en
_
langs de hele kust van de Grote
y en tegenover de L
Zee
_ibanonz
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a
waren, de Hethieten
en de Amo¨
rieten, de Kanaanieten,b de Ferec
zieten, de Hevieten en de Jebusieten,d 2 zĳ zich allen voorts
aaneensloten om eendrachtig te¨
gen Jozua
en Isra
el oorlog te voe_
_
ren.e
3 En de inwoners van G _ibeonf
g
hoorden wat Jozua
met Jericho
_
_
en Aih had gedaan. 4 Daarom
gingen zĳ, geheel uit eigen beweging, met schranderheid te werki
en zĳ begaven zich op weg en
voorzagen zich van mondvoorraad en namen versleten zakken
voor hun ezels, en versleten en gebarsten en samengebonden wĳnzakken,j 5 en versleten en opgelapte sandalen aan hun voeten, en
versleten kleren aan het lĳf, en
al het brood van hun mondvoorraad bleek droog en verkruimeld
te zĳn. 6 Toen gingen zĳ naar
Jozua
in het kamp te G _ilgalk en
_
zeiden tot hem en de mannen van
¨
Isra
el: „Wĳ zĳn uit een ver land
_
gekomen. Nu dan, SLUIT een verbondl met ons.” 7 Hierop zei¨
den de mannen van Isra
el tot de
_
Hevieten: m „Misschien woont gĳ
wel in onze buurt. Hoe zouden
wĳ dan een verbond met u kunnen sluiten?”n 8 Zĳ zeiden op
hun beurt tot Jozua:
„Wĳ zĳn uw
_
knechten.”o
Toen zei Jozua
tot hen: „Wie zĳt
_
GIJ, en waar komt GIJ vandaan?”
9 Hierop zeiden zĳ tot hem: „Uit
een zeer ver landp zĳn uw knechten gekomen met betrekking tot
de naamq van Jehovah, uw God,
want wĳ hebben gehoord van zĳn
faam en van alles wat hĳ in Egyp_
te heeft gedaan,r 10 en van alles wat hĳ de beide koningen der
Amorieten, die aan gene zĳde van
de Jorda_ an
waren, namelĳk S _i_
en
hon,s de koning van Hesbon,
_
die
Og,t de koning van Basan,
_
u
in Astaroth
was, heeft gedaan.
_
11 Daarom zeiden onze oudere mannen en alle bewoners van

q 1Kon 8:41; 2Kr 6:32; Sp 18:10; r Ex 9:16;
Ex 15:14; Joz 2:10; s Nu 21:21; Nu 21:24; De 2:34;
t Nu 21:33; Nu 21:35; De 3:3; u De 1:4; Joz 12:4.
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Verbond met Gibeonieten; zullen knechten zijn

ons land het volgende tot ons: a
’Neemt mondvoorraad voor de
tocht in UW handen en gaat hun tegemoet, en GIJ moet tot hen zeggen: „Wĳ zĳn UW knechten.b Nu
dan, sluit een verbond met ons.” ’c
12 Dit brood van ons — het was
warm toen wĳ het als onze mondvoorraad uit onze huizen meenamen, op de dag dat wĳ weggingen
om hier naar U toe te komen, en
nu, zie! het is droog en verkruimeld.d 13 En dit zĳn de wĳnzakken, die wĳ nieuw gevuld hebben,
en zie! ze zĳn gebarsten,e en deze
kleren en sandalen van ons — ze
zĳn versleten ten gevolge van de
zeer lange tocht.”
14 Hierop namen de mannen
iets van hun mondvoorraad, en zĳ
deden geen navraag uit de mond
van Jehovah.f 15 Toen sloot Jo_
zua vrede met heng en sloot een
verbond met hen dat hĳ hen in
leven zou laten, waarop de overstenh van de vergadering het hun
bezwoeren.i
16 Nu geschiedde het dat zĳ na
verloop van drie dagen, nadat zĳ
een verbond met hen hadden gesloten, te horen kregen dat zĳ
dicht bĳ hen waren en in hun
buurt woonden. 17¨ Toen braken
de zonen van Isra
el op en kwa_
men op de derde dag bĳ hun steden, en hun steden waren G _ibeonj
¨
l en K
en Kef _irak en Beeroth
_
_irjathm
18 En de zonen van IsJearim.
_
_¨
rael sloegen hen niet, omdat de
oversten van de vergadering het
hun
_
¨ bĳ Jehovah, de God van Israel,n bezworeno hadden. En de
hele vergadering ging tegen de
oversten murmureren.p 19 Hierop zeiden al de oversten tot heel
de vergadering: „Wĳ, van onze
zĳde, hebben het hun
bĳ Jeho¨
vah, de God van Isra
el, bezworen,
_
en nu mogen wĳ hen niet aantasten.q 20 Dit zullen wĳ met
hen doen, waarbĳ wĳ hen in leven
laten, opdat er geen verontwaardiging over ons komt om de eed
die wĳ hun gezworen hebben.”r
21 Daarom zeiden de oversten
tot hen: „Laat hen leven en laat
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hen houthakkers en waterputters voor heel de vergadering worden,a juist zoals de oversten hun
hebben beloofd.”b
22 Nu riep Jozua
hen en sprak
_
tot hen en zei: „Waarom hebt GIJ
ons bedrogen door te zeggen: ’Wĳ
zĳn heel ver van U verwĳderd’,c
terwĳl GIJ in ons eigen midden
woont? d 23 En nu zĳt GIJ vervloekt,e en de positie van slaaff
en van houthakkers en waterputters voor het huis van mĳn God
zal nimmer van U worden afgesneden.”g 24 Toen antwoordden
zĳ Jozua
en zeiden: „Het was om_
dat aan uw knechten onomwonden werd meegedeeld dat Jehovah, uw God, zĳn knecht Mozes
_
geboden had U heel het land te geven en alle bewoners van het land
van voor UW aangezicht te verdelgen,h en wĳ werden zeer bevreesd voor onze ziel wegens U.i
Daarom hebben wĳ deze zaak gedaan.j 25 Nu dan, hier zĳn wĳ,
in uw hand. Juist zoals het goed
en recht is in uw ogen om met ons
te doen, doe dat.”k 26 Toen deed
hĳ zo met hen en bevrĳdde hen
¨
uit de hand der zonen van Isra
el,
_
en zĳ doodden hen niet.l 27 Bĳgevolg maakte m Jozua
hen op die
_
dag tot houthakkers en waterputters voor de vergadering n en
voor Jehovah’s altaar, tot op deze
dag, op de plaats die hĳ zou uitkiezen.o
Nu geschiedde het dat zodra Adoni-Z
edek,
de ko10
_
_
ning van Jeruzalem,
hoorde dat
_
Jozua
Ai had ingenomenp en het
_
vervolgens aan de vernietiging
had prĳsgegeven,q dat hĳ met
Ai en zĳn koning gedaan hadr
s en
net zoals hĳ met Jericho
_
zĳn koning had gedaan,t en dat
de inwoners van G _ibeon vrede
¨
met Isra
el hadden geslotenu en
_
zich in hun midden ophielden,
2 hĳ zeer bevreesd werd,v omdat

n De 29:11
Joz 9:21
o De 12:5
1Kon 8:29
2Kr 6:6
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s Joz 6:21; t Joz 6:2; u Joz 9:15; Joz 11:19; v Ex
15:16; De 2:25; De 11:25; Joz 2:11; Joz 5:1.
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Gibeon verdedigd. Zon staat stil

G _ibeon een grote stad was, als een
der koninklĳke steden, en omdat
het groter was dan Ai,a en al zĳn
mannen sterke mannen waren.
3 Dientengevolge zond Adoni_
b
Zedek,
de koning van Jeruzalem,
_
_
aan Hoham,
de koning van He_
_
bron,c en aan P _iream, de koning
d
en aan Jaf _ia, de kovan Jarmuth,
_
e en aan Debir,
ning van Lachis,
_
_
f de volgende
de koning van Eglon,
_
boodschap: 4 „Trekt op naar mĳ
en helpt mĳ en laten wĳ G _ibeon
slaan, want het heeft vrede gesloten met Jozua
en de zonen van Is_
_
¨
rael.”g 5 Hierop verzamelden zĳ
zich en trokken op, vĳf koningen
der Amorieten: h de koning van Jeruzalem,
de koning van Hebron,
_
_
de koning van Jarmuth,
de koning
_
van Lachis,
de koning van Eglon,
_
_
zĳ en al hun legerkampen, en zĳ
gingen zich voor G _ibeon legeren
en ertegen strĳden.
6 Toen zonden de mannen van
G _ibeon aan Jozua
in het kamp
_
te G _ilgali de volgende boodschap:
„Laat uw hand niet verslappen
ten aanzien van uw slaven.j Trek
vlug naar ons op en red ons toch
en help ons, want alle koningen
der Amorieten die het bergland
bewonen, hebben zich tegen ons
aaneengesloten.” 7 Jozua
trok
_
dus van G _ilgal op, hĳ en al het
k
krĳgsvolk met hem en alle dappere, sterke mannen.l
8 Voorts zei Jehovah tot Jozua:
_
„Wees niet bevreesd voor hen,m
want ik heb hen in uw hand gegeven.n Geen man van hen zal
tegen u stand kunnen houden.”o
9 Jozua
nu overviel hen onver_
hoeds. De hele nacht was hĳ van
G _ilgal uit opgetrokken. 10 Toen
bracht Jehovah hen voor het aan¨
gezicht van Isra
el in verwarring,p
_
waarop zĳ te G _ibeon een grote slachting onder hen aanrichttenq en hen daarna achtervolgden langs de weg die opklimt
naar Beth-Horon
en hen bleven
_
r en Makkedas
slaan tot Azeka
_
_
toe. 11 Nu geschiedde het dat
¨
terwĳl zĳ voor Isra
el wegvlucht_
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ten en zich op de helling van
Beth-Horon
bevonden, Jehovah
_
uit de hemel grote stenena op
hen wierp, tot Azeka
toe, zodat zĳ
_
stierven. Er stierven er meer door
de hagelstenen¨ dan er door de
zonen van Isra
el met het zwaard
_
werden gedood.
12 Toen was het dat Jozua
er_
toe overging tot Jehovah te spreken, op de dag dat Jehovah de
Amorieten
aan de zonen van Is_
¨
rael overleverde, en hĳ zei vervol¨
gens voor de ogen van Isra
el:
_
„Zon,b sta onbeweeglĳk boven
c
G _ibeon,
En maan, boven de laagvlakte
d
van Ajalon.”
_
13 Bĳgevolg bleef de zon onbeweeglĳk staan, en de maan stond
werkelĳk stil, totdat de natie
zich op haar vĳanden kon wreken.e Staat dit niet geschreven
f
in het boek van Jasjar?
En de
_
zon bleef midden aan de hemel
staan en haastte zich ongeveer
een hele dag niet om onder te
gaan.g 14 En geen dag is er als
die gebleken, noch daarvoor noch
daarna, doordat Jehovah naar de
stem van een mens luisterde,h
want
_
¨ Jehovah streed zelf voor Israel.i
15 ¨ Hierop keerde Jozua
en heel
_
Isra
el met hem naar het kamp te
_
j
G _ilgal terug.
16 Intussen vluchttenk die vĳf
koningen en verscholen zich in
l
17 Toen
de grot bĳ Makkeda.
_
werd het volgende aan Jozua
be_
richt: „De vĳf koningen zĳn gevonden, verscholen in de grot
m
bĳ Makkeda.”
18 Daarop zei
_
Jozua:
„Rolt grote stenen voor
_
de opening van de grot en stelt
daarover mannen aan om hen te
bewaken. 19 Wat ulieden aangaat, blĳft niet staan. Jaagt UW
vĳanden na, en GIJ moet hen in
de achterhoede slaan.n Laat hen
niet binnen hun steden komen,
want Jehovah, UW God, heeft hen
in UW hand gegeven.”o
20 Nu geschiedde het dat zo¨
dra¨ Jozua
en de zonen van Isra
el
_
_
geeindigd hadden een zeer grote
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slachting onder hen aan te richten, totdat zĳ hun einde hadden gevonden,a en degenen van
hen die het hadden overleefd, waren ontsnapt en vervolgens de
versterkte steden binnengingen,b
21 heel het volk zich in vrede
op de terugweg begaf naar het
kamp, naar Jozua,
te Makkeda.
_
_
Geen man spitste zĳn tong tegen
¨ c
de zonen van Isra
el. 22 Toen zei
_
Jozua:
„Opent de ingang van de
_
grot en brengt die vĳf koningen
uit de grot bĳ mĳ.” 23 Dit deden
zĳ toen, waarop zĳ die vĳf koningen uit de grot bĳ hem brachten:
d de kode koning van Jeruzalem,
_
e de koning van
ning van Hebron,
_
f
Jarmuth,
de koning van Lachis,
_
_
g
de koning van Eglon.
24 Nu ge_
schiedde het dat zodra zĳ die koningen bĳ Jozua
hadden gebracht,
_
Jozua
_ ¨ vervolgens alle mannen van
Isra
el riep en tot de aanvoerders
_
van de krĳgslieden, die met hem
meegetrokken waren, zei: „Treedt
naar voren. Zet UW voet op de
nek van deze koningen.”h Zĳ traden dus naar voren en zetten hun
voet op hun nek.i 25 En Jozua
_
zei verder tot hen: „Weest niet bevreesd, noch verschrikt.j Weest
moedig en sterk, want zo zal Jehovah doen met al UW vĳanden
tegen wie GIJ strĳdt.”k
26 En daarna ging Jozua
ertoe
_
over hen neer te slaan en hen ter
dood te brengen en hen aan vĳf
palen op te hangen, en zĳ bleven
tot de avond aan de palen hangen.l 27 Nu geschiedde het dat
Jozua
ten tĳde van het onder_
gaan der zon orders gaf, waarop
men hen van de palen afnamm en
hen in de grot wierp waar zĳ zich
hadden verscholen. Voorts plaatste men grote stenen voor de ingang van de grot — die er tot op
de dag van vandaag nog zĳn.
28 En Jozua
nam op die dag
_
Makkeda
_ n in en sloeg het vervolgens met de scherpte van het
zwaard. Wat zĳn koning betreft,
hĳ gaf hem en iedere ziel die
daarin was, aan de vernietiging
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JOZUA 10:21-37

prĳs.a Hĳ liet niemand in leven.
Hĳ deed dus met de koning van
Makkeda
_ b net zoals hĳ met de koning van Jericho
had gedaan.
_
29
en heel Is_
_
¨ Toen trok Jozua
rael met hem van Makkeda
ver_
der naar L _ibna en streed tegen
L _ibna.c 30 Bĳgevolg gaf Jehovah ook deze¨ [stad] en haar koning in Isra
els hand, waarna zĳ
_
haar en iedere ziel die daarin
was, met de scherpte van het
zwaard sloegen. Zĳ lieten niemand daarin in leven. Zĳ deden
dus met haar koning net zoals zĳ
met de koning van Jericho
had_
den gedaan.d
31 Vervolgens trok Jozua
en
_
¨
heel Isra
el met hem van L _ibna
_
e en legerde
verder naar Lachis
_
zich toen voor [de stad] en streed
ertegen. 32 Bĳgevolg gaf Jeho¨
vah Lachis
in Isra
els hand, zo_
_
dat zĳ het op de tweede dag innamen, en vervolgens sloegen zĳ
het en iedere ziel die daarin was,
met de scherpte van het zwaard,f
overeenkomstig alles wat zĳ met
L _ibna hadden gedaan.
33 Het was toen dat Horam,
_
g
de koning van Gezer,
optrok om
_
Lachis
te helpen. Jozua
sloeg dus
_
_
hem en zĳn volk, totdat hĳ niemand van hem meer in leven had
gelaten.h
34
en heel Is_
_
¨ Toen trok Jozua
rael met hem van L achis
ver_
i en legerde zich
der naar Eglon
_
voor [de stad] en streed ertegen.
35 En zĳ namen het ten slotte
op die dag in en sloegen het toen
met de scherpte van het zwaard,
en zĳ gaven iedere ziel die daarin was, op die dag aan de vernietiging prĳs, overeenkomstig alles
wat zĳ met Lachis
hadden ge_
daan.j
36 ¨ Daarna trok Jozua
en heel
_
Isra
el met hem van Eglon
naar
_
_
k
Hebron
op en streed ertegen.
_
37 En zĳ namen het ten slotte
in en sloegen het toen met zĳn
koning en alle bĳbehorende steden en iedere ziel die daarin was,
met de scherpte van het zwaard.

JOZUA 10:38–11:12

Negeb, Sjefela en bergland ingenomen

Hĳ liet niemand in leven, overeenkomstig alles wat hĳ met Eglon
_
had gedaan. Hĳ gaf het dus met
iedere ziel die daarin was, aan de
vernietiging prĳs.a
38 Ten laatste
keerde Jozua
en
_
¨
heel Isra
el met hem terug naar
_
b
en streed ertegen. 39 En
Debir
_
hĳ nam het ten slotte in met zĳn
koning en alle bĳbehorende steden, waarna zĳ hen sloegen met
de scherpte van het zwaard en
iedere ziel die daarin was, aan de
vernietiging prĳsgaven.c Hĳ liet
niemand in leven.d Net zoals hĳ
met Hebron
had gedaan en net
_
zoals hĳ met L _ibna en zĳn koning
had gedaan, deed hĳ ook met De_
bir en zĳn koning.e
40 Jozua
dan sloeg het gehe_
le land van het berglandf en de
g en de Sjefelah en de helNegeb
_
_
lingen,i en al hun koningen. Hĳ
liet niemand in leven, en al wat
adem had,j gaf hĳ aan de vernietiging prĳs,k juist¨ zoals Jehovah,
de God van Isra
el, had geboden.l
_
41 Voorts sloeg Jozua
hen van
_
m
Kades-Barn
tot Gaza
ea
_
_
_ n en het
o
hele land Gosen
en tot G _ibeonp
_
toe.´ ´ 42 En Jozua
maakte zich
_
in een keer van al die koningen
en hun land meester,q want het
¨
was Jehovah,¨ de God van Isra
el,
_
die voor Isra
el streed.r 43 Daar_
¨
na keerde Jozua
en heel Isra
el
_
_
met hem naar het kamp te G _ilgals
terug.
Nu geschiedde het dat zodra Jabin,
de koning van
11
_
Hazor,
hiervan hoorde, hĳ voorts
_
een boodschap zond aan Jobab,
_
t
de koning van Madon,
en aan de
_
koning van S _imron en de koning
u
2 en aan de kovan Achsaf,
_
ningen die in het noorden, in het
bergland, en in de woestĳnvlakten ten zuiden van K _innerethv en
in de Sjefela
_ w en op de bergruggen van Dor x in het
westen wa¨
ren, 3 de Kanaanieteny in het
oosten en het westen, en de Amorietenz en de Hethietena en de
Ferezietenb en de Jebusietenc in
het bergland en de Hevietend aan
e in het
de voet van de Hermon
_
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land M _izpa.a 4 Zĳ trokken dus
uit, zĳ en al hun legerkampen
met hen, een talrĳk volk, in zo
groten getale als de zandkorrels
die aan de zeeoever zĳn,b en zeer
veel paardenc en strĳdwagens.
5 Voorts kwamen al die koningen volgens afspraak bĳeen en
gingen zich gezamenlĳk legeren
bĳ de wateren van Merom
om te_
¨
gen Isra
el te strĳden.d
_
6 Hierop zei Jehovah tot Jozua:
_
„Vrees niet wegens hen,e want
morgen om deze tĳd lever ik hen
¨
allen als verslagenen aan Isra
el
_
over. Hun paarden zult gĳ de pezen doorsnĳdenf en hun wagens
zult gĳ in het vuur verbranden.”g
7 Jozua
dan en heel het krĳgs_
volk met hem kwam onverhoeds
op hen af langs de wateren van
Merom
en overviel hen. 8 Toen
_
¨
gaf Jehovah hen in Isra
els hand,h
_
waarop zĳ hen sloegen en achtervolgden tot aan het volkrĳke S _i¨
doni en tot aan M _isrefoth-Ma_ ımj
en tot aan de valleivlakte van
´k
M _izpe in het oosten; en zĳ bleven hen slaan totdat zĳ niemand
van hen meer in leven hadden
gelaten.l 9 Daarna deed Jozua
_
met hen juist zoals Jehovah hem
had gezegd: hun paarden sneed
hĳ de pezen door m en hun wagens
verbrandde hĳ in het vuur.n
10 Meer dan dat, Jozua
maakte
_
in die tĳdo rechtsomkeert en nam
p
Hazor
in; en zĳn koning sloeg
_
hĳ neer met het zwaard,q want
Hazor
was voordien het hoofd
_
van al die koninkrĳken. 11 Zĳ
dan sloegen iedere ziel die daarin was, met de scherpte van het
zwaard, [hen] aan de vernietiging prĳsgevend.r Volstrekt niets
wat adem had, werd overgelaten,s
en hĳ verbrandde Hazor
in het
_
vuur. 12 En Jozua
maakte zich
_
meester van alle steden van deze
koningen en van al hun koningen
en sloeg ze toen met de scherpte
van het zwaard.t Hĳ gaf ze aan de
p Joz 19:36; q Joz 12:19; Ps 136:17; r Le 27:29; Joz
11:14; s De 20:16; Joz 10:40; t De 9:5.
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vernietiging prĳs,a juist zoals Mo_
zes, de knecht van Jehovah, gebob
den had. 13 Slechts alle steden
die op hun eigen heuvels lagen,
¨
verbrandde Isra
el niet, behalve
_
dan alleen Hazor,
dat wel door
_
Jozua
werd verbrand. 14 En de
_
hele buit van die steden en de
huisdieren plunderden de zonen
¨
van Isra
el voor zichzelf.c Alleen
_
alle mensen sloegen zĳ met de
scherpte van het zwaard, totdat
zĳ hen verdelgd hadden.d Zĳ lieten niemand die adem had, overblĳven.e 15 Juist zoals Jehovah
zĳn knecht Mozes
geboden had,
_
f en zo
zo gebood Mozes
Jozua,
_
_
deed Jozua.
Geen woord van al
_
wat Jehovah Mozes
geboden had,
_
schoof hĳ terzĳde.g
16 Jozua
dan veroverde heel dit
_
land, het bergland en heel de Ne_
h
i en de
geb en het hele land Gosen
_
j
k
Sjefela
en de Araba
en het berg_
¨ _
land van Isra
el met zĳn Sjefela,
_
_ l
m die naar
17 van de berg Chalak,
_
¨
¨ n
Se_ ır oploopt, en tot aan Ba_ alGado in de valleivlakte van de L _ibanon aan de voet van de berg
p
en hĳ maakte zich meesHermon,
_
ter van al hun koningen, waarna hĳ hen neersloeg en ter dood
bracht.q 18 Vele dagen heeft Jo_
zua oorlog gevoerd tegen al deze
koningen. 19 Er bleek geen stad
te zĳn die vrede sloot met de zo¨
nen van Isra
el, behalve de Hevie_
tenr die in G _ibeon woonden.s Alle
andere namen zĳ door oorlog in.t
20 Want het bleek Jehovah’s weg
te zĳn hun hart verstokt te la¨
ten worden,u zodat zĳ Isra
el de
_
oorlog zouden verklaren, opdat hĳ
hen aan de vernietiging zou kunnen prĳsgeven, zodat zĳ niet voor
een gunstige bejegening in aanmerking zouden komen,v maar opdat hĳ hen zou kunnen verdelgen,
juist zoals Jehovah Mozes
geboden
_
had.w
21 Bovendien ging Jozua
toen_
tertĳd de Enakietenx afsnĳden
uit het bergland, uit Hebron,
uit
_
y
Debir,
uit Anab
en uit het hele
_
_
bergland van Juda
en uit het hele
_
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JOZUA 11:13–12:5

¨
bergland van Isra
el.a Met hun
_
steden gaf Jozua
hen aan de ver_
nietiging prĳs.b 22 Er bleven
geen Enakieten meer over
¨ in het
land der zonen van Isra
el. Alleen
_
c
e
in Gathd en in Asdod
in Gaza,
_
_
bleven er over.f 23 Jozua
ver_
overde dus het gehele land, overeenkomstig alles wat Jehovah
aan Mozes
beloofd had,g en ¨ daar_
na gaf Jozua
het aan Isra
el ten
_
_
erfdeel volgens de hun toekomende delen, naar hun stammen.h En
het land rustte van de oorlog.i
Dit nu zĳn de koningen
van het land
die door de
12
¨
zonen van Isra
el werden ver_
slagen en wier land zĳ vervolgens in bezit namen aan de zĳde
van de Jorda_ an
_ tegen de opgang
der zon,j van het stroomdal van
k
de Arnon
tot aan de berg Her_
_
mon,l en heel de Araba
_ m tegen
de opgang [der zon]: 2 S _ihon,n
de koning der Amorieten, die in
o woonde [en] die heerste
Hesbon
_
¨
vanaf Aro
er,p dat aan de oever
_
q
van het stroomdal van de Arnon
_
lag, en over het midden van het
stroomdal, en over de helft van
G _ilead tot aan het stroomdal van
r de grens van de zode Jabbok,
_
nen van Ammon,
3 en over de
_
Araba
_ s tot aan de zee van K _inneretht tegen het oosten en tot aan
de zee van de Araba,
de Zout_
zee,u aan de oostkant, in de richv
ting van Beth-Jesimoth,
en zuid_
waarts tot onder aan de hellingen
van de P _isga.w
4 En het gebied van Og,x de koning van Basan,
een van de¨ over_
y
geblevenen van de Refa
¨ ıeten,
z
die in Astaroth
en Edre_ ı a woon_
de, 5 en die heerste in [het geb en te
bied van] de berg Hermon
_
c
Salcha
en in heel Basan,
tot aan
_
_
¨
d
de grens der Gesurieten en Maachathieten,e en over de helft van
HFDST. 12 j De 4:47; Joz 1:15; k Nu 21:24;
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u Joz 3:16; v Joz 13:20; w De 3:27; x Nu 21:33;
De 3:1; y De 3:11; Joz 13:12; z De 1:4; a De 3:10;
b Joz 12:1; c De 29:7; Joz 9:10; d De 3:14; e Joz
13:13.
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31 koningen verslagen. Niet-veroverd gebied

G _ilead, tot het gebied van S _ihon,a
b
de koning van Hesbon.
_
6 Mozes,
de knecht van Jeho_
¨
vah, en de zonen van Isra
el ver_
sloegen hen,c waarna Mozes,
de
_
knecht van Jehovah, het [land]
d
aan de Rubenieten en de Gadief
tene en de halve stam Manasse
_
tot een bezitting gaf.
7 En dit zĳn de koningen van
het land die door Jozua
en de
_
¨
zonen van Isra
el werden versla_
gen aan de zĳde van de Jord
a_ an
_
¨
tegen het westen, van Ba_ al-Gadg
in de valleivlakte van de L _ibai
nonh en tot¨ aan de berg Chalak,
_
die naar Se_ ırj oploopt, waarna Jo_
zua het [land] aan de stammen
¨
van Isra
el tot een bezitting gaf,
_
volgens de hun toekomende delen,k 8 in het bergland en in de
Sjefela
en in de Araba
en op de
_
_
hellingen en in de wildernis en
l
— de Hethieten, de
in de Negeb
_
¨
Amorietenm en de Kanaanieten,
de Ferezieten, de Hevieten en de
Jebusieten: n
o ´ ´
9 De koning van Jericho,
een;
_
de koning van Ai,p dat be´ ´
zĳden Bethel
lag, een;
_
q
10 de koning van Jeruzalem,
_
´ ´
een; de koning van He_
´ ´
bron,r een;
s
11 de ´ koning
van Jarmuth,
_
´
een; de koning van L a_
´
´
chis,t een;
u ´ ´
12 de koning van Eglon,
een;
_
v
de koning van G ezer,
_
´ ´
een;
´
´
w
13 de koning van Debir,
e´ en;
_
´
de koning van Geder,
_ ´ ´ een;
14 de koning van Horma,
een; de
_
´ ´
koning van Arad,
een;
_
´ ´
15 de koning van L _ibna,x een;
de koning van Adullam,
_
´ ´
een;
y
16 de koning van Makkeda,
_
´ ´
een; de koning van Beth_
´ ´
z
el, een;
17 de koning van Tappuah,
_
´ ´
een; de koning van He_
´ ´
fer,a een;
´ ´
18 de koning van Afek,
een;
_
de koning van Lassaron,
_
´ ´
een;
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a ´ ´
een;
19 de koning van Madon,
_
b
de
koning
van
H
azor,
_
´ ´
een;
20 de koning´ ´ van S _imronMeron,
e en; ´ de
koning
_
´
c
van Achsaf,
een;
_
¨
´ ´
21 de koning van Ta_ anach, een;
de koning van Meg _iddo,d
´ ´
een;
´ ´
22 de koning van Kedes,
een;
_
e
de koning van Jokneam
´ ´ _
bĳ de Karmel,
een;
_
23 de koning van Dor ´ op
de
´
bergrug van Dor,f een; de
koning van Gojim
in G _il_
´ ´
gal, een;
´ ´
24 de koning van T _irza, een;
in het geheel eenendertig koningen.g

Jozua
nu was oud, verge_
vorderd in jaren. Derhalve
13
´´
zei Jehovah tot hem: „Gıj zĳt oud
h

geworden en zĳt vergevorderd in
jaren, en er valt nog een zeer
groot deel van het land in bezit te
nemen.i 2 Dit is het nog overgebleven land: j alle landstreken van
de Filistĳnenk en [van] alle Gesurieten´ l ´ 3 (van de arm van de Nĳl
die voor Egypte
ligt en tot aan
_
de grens van Ekron
in het noor_
m
als behorend
den werd vroeger
¨
aan de Kanaanieten gerekend); n
vĳf asvorsteno van de Filistĳnen:
de Gazietenp en de Asdodieten,q
de Askelonieten,r de Gathietens en
de Ekronieten; t en de Avvieten.u
4 In het
zuiden het hele land der
¨
Kanaanieten; en Meara,
dat aan
_
¨
de Sidoniers v behoort, tot aan
Afek,
tot aan de grens der Amorie_
ten; 5 en het land der Gebalietenw en de gehele L _ibanon¨ tegen
de opgang der zon, van Ba_ al-Gadx
aan de voet van de berg Hermon
_
y
tot aan de toegang van Hamath;
_
6 alle bewoners van het bergland,
van¨ de L _ibanonz tot
M _isrefoth¨
Ma_ ım,a alle Sidoniers; b ikzelf zal
hen van voor het
aangezicht der
¨
zonen van Isra
el uit hun bezit ver_
¨
el
drĳven.c Zorg alleen dat het Isra
_
als erfdeel toevalt, juist zoals ik
u geboden heb.d 7 Nu dan, deel
dit land als erfdeel aan de negen
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Opsomming erfdeel: Ruben, Gad en half Manasse

stammen en de halve stam Manas_
se toe.”a
8 Met de andere halve stam
namen de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel, dat Mozes
_
hun gegeven had aan de zĳde
van de Jorda_ an
_ tegen het oosten,
juist zoals Mozes,
de knecht van
_
Jehovah, het¨ hun gegeven had,b
c
9 vanaf Aro
er, dat aan de oever
_
d
van het stroomdal van de Arnon
_
ligt, en de stad die midden in het
stroomdal ligt, en de hele hooge tot aan D
vlakte van Medeba
_i_
bon; f 10 en alle steden van S _ihon, de koning der Amorieten,
die in Hesbon
regeerde, tot aan
_
de grens van de zonen van Am_
g
11 en G _ilead en het¨ gemon;
h en Maachabied der Gesurieten
i
thieten en de hele berg Hermon
_
j tot aan Salcha; k
en heel Basan
_
_
12 heel het koninklĳke gebied
van Og l in Basan,
die in Asta_ ¨
_
roth en in Edre_ ı regeerde m — hĳ
was overgebleven van
¨ wat er nog
over was van de Refaıetenn — Mo_
zes nu sloeg hen en verdreef hen
o
13 En de zonen
uit hun bezit.
¨
van Isra
el verdreven
de Gesurie_
¨
ten en de Maachathieten niet uit
¨
q
en Ma_ ahun bezit,p maar Gesur
_
chath wonen nog tot
op
deze
dag
¨
te midden van Isra
el.
_
14 Alleen aan de stam der levieten gaf hĳ geen erfdeel.r De
vuuroffers s van Jehovah, de God
¨
van Isra
el, zĳn hun erfdeel,t juist
_
zoals hĳ hun beloofd heeft.u
15 Toen deed Mozes
een schen_
king aan de stam der zonen van
Ruben,
volgens hun families,
_
16 en
¨ zĳ kregen het gebied vanaf
Aro
er,v dat aan de oever van het
_
stroomdal van de Arnon
ligt, en
_
de stad die midden in het stroomdal ligt, en de hele hoogvlakte
w
x en al
17 Hesbon
bĳ Medeba;
_
_
zĳn stedeny die op de hoogvlakte
¨
z en Bamoth-Baala
liggen: D _ibon
_
_
¨
b
en Beth-Ba_ al-Meon,
18 en¨ Ja_
_
d en Mefaath,e
hazc en Kedemoth
_ ¨
_
f
g
19 en Kirjatha_ ım en S _ibma en
Zereth-Hass
ahar
op de berg van
_
_
de laagvlakte, 20 en Beth-Peor
_
en de hellingen van de P _isgah en
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JOZUA 13:8-30

a
21 en alle steBeth-Jesimoth,
_
den van de hoogvlakte b en heel
het koninklĳke gebied van S _ihon, de koning der Amorieten,
regeerde,c en die
die in Hesbon
_
door Mozes
werd verslagen,d met
_
de oversten van M _idian: Evi
en
_
e
Rekem
en Zur en Hur en Reba,
_
_
de hertogen van S _ihon, die in het
land woonden. 22 En B _ileam, de
f de waarzegger,g
zoon van Beor,
_
¨
werd door de zonen van Isra
el met
_
het zwaard gedood, te zamen met
degenen die zĳ deden sneuvelen.
23 En de grens van de zonen van
Ruben
werd de Jorda_ an;
_
_ en dit als
gebied was het erfdeel van de zoh
volgens hun fanen van Ruben,
_
milies, met de steden en de bĳbehorende nederzettingen.
24 Verder deed Mozes
een
_
schenking aan de stam Gad, de
zonen van Gad, volgens hun fazĳ kregen als hun
milies,i 25
¨ en
j
en alle steden van
gebied Jaezer
_
k en het halve land van
G _ilead
l tot aan
de zonen
van Ammon
_
¨
n
Aro
er,m dat tegenover Rabba
_
_
o tot Raligt; 26 en´ van Hesbon
_
_
math-M _izp
en van
_
¨ e en Betonim
Mahana_ ımp tot de grens van De_
bir; q 27 en in de laagvlakte:
r
s
Beth-Haram
en Beth-N _imra en
_
t
en Zafon,
de rest van
Sukkoth
_
_
het koninklĳke gebied van S _iu terhon, de koning van Hesbon,
_
wĳl de Jorda_ an
_ de grens vormde tot aan het uiteinde van de
zee van K _innerethv aan de zĳde
van de Jorda_ an
_ tegen het oosten.
28 Dit was het erfdeel van de
zonen van Gad,w volgens hun families, met de steden en de bĳbehorende nederzettingen.
29 Voorts deed Mozes
een
_
schenking aan de halve stam Manasse,
en ze werd van de halve
_
stam der zonen van Manasse,
vol_
gens hun families.x 30 En zĳ
kregen als hun gebied
heel
Ba_
¨
san, van Mahana_ ımy af, heel het
koninklĳke gebied van Og, de
koning van Basan,
_ ¨ z en alle tentendorpen van Ja_ ır,a die in Basan
_
u Nu 21:26; v Nu 34:11; De 3:17; Jo 6:1; w De
3:16; x De 3:13; y 1Kr 6:80; z Nu 32:33; a Nu
32:41; De 3:14.

JOZUA 13:31–14:15

Kaleb vraagt om beloofd erfdeel

zĳn, zestig steden. 31 En de
a
helft van
_
¨ G _ilead, en Astaroth
en Edre_ ı,b de steden van het koninklĳke gebied van Og in Basan,
_
kwamen aan de zonen van Ma_
aan
chir,c de zoon van Manasse,
_
de helft van de zonen van Ma_
chir, volgens hun families.
[hun]
32 Dit was het wat Mozes
_
heeft doen erven, in de woestĳnvlakten van Moab,
aan de zĳde
_
van de Jorda_ an,
bĳ Jericho,
tegen
_
_
het oosten.d
33 En aan de stam der leviee
ten gaf Mozes
Jegeen erfdeel.
_
¨
hovah, de God van Isra
el, is hun
_
erfdeel, juist zoals hĳ hun heeft
beloofd.f
Dit nu hebben
de zonen
¨
van Isra
el in het land Ka14
_
_
¨
naan als erfelĳk bezit genomen,
g

hetwelk de priester Eleazar
en
_
Jozua,
de zoon van Nun, en de
_
hoofden der vaderen van de¨ stammen der zonen van Isra
el hun
_
hebben doen erven.h 2 Hun erfdeel werd [toegewezen] door het
lot,i juist zoals Jehovah door bemiddeling van Mozes
geboden had
_
betreffende de negen stammen en
de halve stam.j 3 Want Mozes
_
had aan de twee andere stammen
en aan de andere halve stam een
erfdeel aan gene zĳde van de Jorda_ an
_ gegeven; k en aan de levieten had hĳ geen erfdeel in hun
midden gegeven.l 4 Want de zonen van Jozef
waren tot twee
_
m
n
stammen
_
¨ geworden: Manasse
en Efra
ım; o en men had aan de le_
vieten geen aandeel in het land
gegeven, behalve stedenp om erin
te wonen en de daarbĳ behorende weidegronden voor hun vee
en hun bezit.q 5 Juist zoals Jehovah Mozes
geboden had,
_
¨ zo deden de zonen van Isra
el; en zĳ
_
gingen ertoe over het land toe te
delen.
6 De zonen van Juda
traden nu
_
s
te G _ilgalr op Jozua
toe, en Kaleb,
_
_
de zoon van Jefunne,
de Keniz_
ziet,t zei tot hem: „Gĳ kent zelf
heel goed het woord dat Jehovah
te Kades-Barn
ea
_
_ u aangaande mĳ
en aangaande u tot Mozes,
de man
_
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van de [ware] God,a heeft gesproken.b 7 Veertig jaar oud was ik
toen Mozes,
de knecht van Jeho_
vah, mĳ vanuit Kades-Barn
ea
_
_ uitzond om het land te verspieden,c
en ik ben hem verslag komen uitbrengen juist zoals het in mĳn
hart was.d 8 En mĳn broeders
die met mĳ waren opgetrokken,
deden het hart van het volk versmelten; e maar ik voor mĳ, ik heb
Jehovah, mĳn God, volkomen gevolgd.f 9 Dientengevolge zwoer
Mozes
op die dag en zei: ’Het
_
land dat uw voet heeft betreden,g
zal van u en van uw zonen worden als een erfdeel tot onbepaalde
tĳd, omdat gĳ Jehovah, mĳn God,
volkomen hebt gevolgd.’h 10 Nu
dan, zie, Jehovah heeft mĳ, juist
zoals hĳ heeft beloofd,i reeds vĳfenveertig jaar in het leven gehoudenj sinds Jehovah deze belofte
aan Mozes
heeft gedaan, toen Is_
_
¨
rael in de wildernis wandelde,k en
nu, zie, ik ben heden vĳfentachtig
jaar oud. 11 Niettemin ben ik
heden nog even sterk als op de dag
dat Mozes
mĳ uitzond.l Zoals mĳn
_
kracht toen was, zo is mĳn kracht
nu voor de oorlog, zowel om uit
als om in te gaan.m 12 Nu dan,
geef mĳ toch dit bergland, dat Jehovah op die dag beloofd heeft,n
want gĳ hebt op die dag zelf gehoord dat daar Enakieteno waren en grote, versterkte steden.p
Waarschĳnlĳk zal Jehovah met
mĳ zĳnq en zal ik hen stellig uit
hun bezit verdrĳven, juist zoals
Jehovah heeft beloofd.”r
13 Toen zegende Jozua
hem en
_
gaf Kaleb,
de zoon van Jefunne,
_
_
Hebron
tot erfdeel.s 14 Daarom
_
is Hebron
het erfdeel geworden
_
van Kaleb,
de zoon van Jefunne,
_
_
de Kenizziet, tot op deze dag,
omdat hĳ Jehovah, de God van
¨
Isra
el, volkomen heeft gevolgd.t
_
15 De naam van Hebron
was
_
u
voordien K _irjath-Arba
([de ge_
v
noemde Arba
was] de grote man
_
s Joz 10:37; Joz 15:13; Joz 21:11; 1Kr 6:56; t Nu
14:24; De 1:36; Joz 14:8; u Ge 23:2; Joz 15:13;
v Joz 21:11.
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Grenzen van het aan Juda toegewezen land

onder de Enakieten). En het land
rustte van de oorlog.a
En het lotb voor de stam
der zonen van Juda,
vol_
gens hun families, strekte zich uit
c
tot de grens van Edom,
de wilder_
nis van Zin,d tot de zuidpunt van
e
2 En hun zuidelĳke
de Negeb.
_
grens liep van het uiteinde van
de Zoutzee af,f van de baai af die
naar het zuiden gericht is. 3 En
ze ging vandaar zuidwaarts tot
g en
aan de opgang van Akrabbim
_
liep naar Zinh en ging omhoog van
het zuiden naar Kades-Barn
ea
_
_ i
en liep naar Hezron
en ging om_
hoog naar Addar
en ging met een
_
bocht naar Karka.
4 En ze ging
_
j en ging vanverder naar Azmon
_
daar naar het stroomdal van [de
k en het eindbeek van] Egypte;
_
punt van de grens bleek bĳ de zee
te zĳn. Dit werd hun zuidelĳke
grens.
5 En de oostelĳke grens was de
Zoutzee tot aan het einde van de
Jorda_ an,
_ en de grens aan de noordelĳke hoek was bĳ de baai van
de zee, aan het einde van de Jorda_ an.
_ l 6 En de grens ging omm
hoog naar Beth-Hogla
en liep
_
n en
ten noorden van Beth-Araba,
_
de grens ging omhoog naar de
o de zoon van
steen van Bohan,
_
Ruben.
7 En de grens ging om_
hoog naar Debir
bĳ de laagvlak_
p
en wendde zich
te van Achor
_
noordwaarts naar G _ilgal,q dat tegenover de opgang van Adum_
mim ligt, die ten zuiden van het
stroomdal ligt; en de grens liep
r
naar de wateren van En-Semes,
_
s
en haar eindpunt bleek En-Rogel
_
te zĳn. 8 En de grens ging omhoog naar het dal van de zoon
van H _innom,t naar de zuidelĳke
helling van de Jebusiet,u dat wil
v en de grens
zeggen Jeruzalem;
_
ging omhoog naar de top van de
berg die uitziet op het dal van
H _innom in het westen, dat zich
aan het noordelĳke uiteinde van
¨
de laagvlakte van Refa
_ ımw bevindt. 9 En de grens werd ge-

15
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JOZUA 15:1-18

trokken van de top van de berg
naar de bron van de wateren van
a
en ging vandaar naar
Neftoah
_
de steden van de berg Efron;
en
_
de ¨ grens werd getrokken naar
Ba_ ala,b dat wil zeggen K _irjathc
Jearim.
_
¨ 10 En de grens ging
van Ba_ ala met een bocht
west¨
waarts naar de berg Se_ ır en liep
naar de noordelĳke helling van
de berg Jearim,
dat wil zeggen
_
Chesalon;
en ze daalde af naar
_
d
en liep naar T _imBeth-Semes
_
na.e 11 En de grens ging vandaar naar de noordelĳke helling
f en de grens werd gevan Ekron,
_
trokken naar¨ S _ichron en liep naar
de berg Ba_ ala
en ging vandaar
¨
naar Jabne
el; en het eindpunt
_
van de grens bleek bĳ de zee te
zĳn.
12 En de westelĳke grens was
bĳ de Grote Zee g en haar kustland. Dit was rondom de grens
van de zonen van Juda,
volgens
_
hun families.
h de zoon van
13 En aan Kaleb,
_
Jefunne,
gaf hĳ een aandeel in
_
het midden der zonen van Juda,
_
overeenkomstig het bevel van Jehovah aan Jozua,
namelĳk K _ir_
jath-Arba
([de genoemde Arba
_
_
was] de vader van Enak),
dat wil
_
i
14 Kaleb
dan
zeggen Hebron.
_
_
verdreef daaruit de drie zonen
j
k
namelĳk Sesai
en
van Enak,
_
_
l die uit Enak
Ah _iman en Talmai,
_
_
geboren waren.m 15 Vandaar
trok hĳ vervolgens op tegen de
n
(De naam
inwoners van Debir.
_
van Debir
nu was voordien K _ir_
o)
16 Voorts zei Kajath-Sefer.
_
_
leb: „Wie K _irjath-Sefer
slaat en
_
het werkelĳk inneemt, die zal ik
p
tot
stellig mĳn dochter Achsa
_
vrouw¨ geven.” 17 Toen nam
q de zoon van Kenaz,r
Othni
el,
_
_
Kalebs
broer, het in. Bĳgevolg
_
s
gaf hĳ hem zĳn dochter Achsa
_
tot vrouw. 18 Nu geschiedde
het dat zĳ hem onder het naar
huis gaan bleef aansporen een
veld van haar vader te vragen.
Toen klapte zĳ, gezeten op de
ezel, in de handen. Daarop zei
Kaleb
tot haar: „Wat wilt gĳ?”t
_

JOZUA 15:19–16:1
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Aan de stam Juda toegewezen steden

19 Zĳ zei dus: „Schenk mĳ toch
een zegen, want gĳ hebt mĳ een
stuk land naar het zuiden gegeven,
en gĳ moet mĳ Gulloth_
¨
Ma_ ım geven.” Bĳgevolg gaf hĳ
haar Hoog-Gulloth
en Laag-Gul_
_
loth.a
20 Dit was het erfdeelb van de
c volstam der zonen van Juda,
_
gens hun families.
21 En de steden aan het uiterste einde van de stam der zonen van Juda,
tegen de grens van
_
d
aan,¨ in het zuiden, werEdom
_
e
den Kabze
el en Eder
en Jagur,
_
_
_
22 en K _ina en Dimona
en Adada,
_
_
23 en Kedes
en Hazor
en Ith_
_
_
f en Beanan, 24 Zif en Telem
_
_
loth, 25 en Hazor-Had
atta
en
_
_
Kerioth-H
ezron,
dat wil zeggen
_
_
Hazor,
26 Amam
en Sema
en
_
_
_
g
Molada,
27 en Hazar-G
adda
en
_
_
_
h
Hesmon
28 en
en Beth-Pelet,
_
_
i
j
Hazar-S
ual
en Bers
eba
en Biz_
_
_
¨
jotheja,
29 Ba_ alak en Ijjim
en
_
_
l
Ezem,
30
en
Elth
olad
en
Che_
_
_
m
31 en Z _iklag n en
sil en Horma,
_
Madmanna
en Sansanna,
32
en
_
_
¨
Lebaoth
en S _ilhim en A_ ıno en
_
R _immon; p in het geheel negenentwintig steden, met hun nederzettingen.
q Estaolr en
33 In de Sjefela:
_
_
Zora
34 en Zanoah
_ s en Asna,
_
_ t en
En-Gannim,
Tappuah
en Enam,
_
_
_
u
v
w
35 Jarmuth
en Adullam,
_
_
_
¨ S¨ ocho
x
en Azeka,
36 en Saara_ ımy en
_¨
Adith
en Gedero_
¨ a_ ım en Gedera
tha_ ım; veertien steden en hun nederzettingen.
37 Zenan
en Hadasa
en M _ig-´
_
_
dal-Gad, ¨ 38 en D _ilan en M _izpe
z
en Jokte
el, 39 Lachis
en Boz_
_
_
b
katha en Eglon,
40 en Chabbon
_
_
en Lahmas
en Ch _itlis, 41 ¨ en Ge_
deroth,
Beth-Dagon
en Na_ ama en
_
_
c
zestien steden en hun
Makkeda;
_
nederzettingen.
e
42 L _ibnad en Ether
en Asan,
_
_
43 en J _iftah en Asna
en Nezib,
_
_
f
g
44 en Keh _ila en Achzib
en Ma_
h
resa;
negen steden en hun ne_
derzettingen.
i en zĳn onderhorige
45 Ekron
_
plaatsen en zĳn nederzettingen.
46 Van Ekron
af naar het westen
_

HFDST. 15
a Re 1:15
b Nu 33:54
c Ge 49:8
De 33:7
d Nu 34:3
De 2:5
e Ne 11:25
f 1Sa 15:4
g Joz 19:2
1Kr 4:28
h Ne 11:26
i Joz 19:3
1Kr 4:28
j Ge 21:31
Joz 19:2
k Joz 19:3
l 1Kr 4:29
m Nu 14:45
De 1:44
Joz 19:4
Re 1:17
n Joz 19:5
1Sa 27:6
1Kr 12:1
o 1Kr 4:32
p Joz 19:7
Ne 11:29
q De 1:7
Joz 9:1
Re 1:9
r Joz 19:41
Re 13:25
Re 16:31
s Ne 11:29
t Ne 11:30
u Joz 10:3
v Joz 12:15
1Sa 22:1
w 1Sa 17:1
x Joz 10:10
y 1Sa 17:52
z Joz 10:3
2Kon 18:14
a 2Kon 22:1
b Joz 10:3
c Joz 10:28
d Joz 10:29
2Kon 8:22
e Joz 19:7
f 1Sa 23:1
g Ge 38:5
h Mi 1:15
i Joz 13:3

2e kolom
a 1Sa 5:1
b Ge 10:19
c Ge 15:18
Nu 34:5
d Joz 21:14
e 1Sa 30:28
1Kr 6:57
f Joz 10:41
Joz 11:16
g 2Sa 15:12
h Ge 23:2
Joz 14:15
Joz 15:13
i 1Sa 23:25
1Sa 25:2
j 1Sa 23:14
k Ge 38:12
l Joz 18:14
m Joz 9:17
1Sa 7:1
n Joz 18:22
o 1Sa 23:29
2Kr 20:2
p Ge 10:16
Re 1:21

alles wat bezĳden Asdod
ligt, en
_
hun nederzettingen.
a zĳn onderhorige
47 Asdod,
_
plaatsen en zĳn nederzettingen;
b
zĳn onderhorige plaatsen
Gaza,
_
en zĳn nederzettingen, tot aan
het stroomdal van [de beek van]
Egypte,
en de Grote Zee en het
_
aangrenzende gebied.c
48 En in het bergland: Samir
_
d en S
en Jattir
ocho,
49 en Dan_
_
_
na en K _irjath-Sanna,
dat
wil
zeg_
gen Debir,
50 en Anab
en Este_
_
_
f en
51 en Gosen
mo e en Anim,
_
_
g
Cholon
en G _ilo; elf steden en hun
_
nederzettingen.
52 Arab
en D uma
en Esan,
_
_
_
en Beth-Tappuah
en
53 en Janum
_
_
Afeka,
54 en Humta
en K _irjath_
_
h
en
Arba,
dat wil zeggen Hebron,
_
_
Z _ior; negen steden en hun nederzettingen.
i
j
55 Maon,
Karmel
_
_
¨ en Zif en
Jutta,
56 en J _izreel en Jokdeam
_
_
en Zanoah,
57 Kajin,
G _ibea en
_
_
T _imna; k tien steden en hun nederzettingen.
58 Halhul,
Beth-Zur en Gedor,
_ ¨
_
59 en Ma_ arath en Beth-Anoth
en
_
Eltekon;
zes
steden
en
hun
neder_
zettingen.
¨
60 K _irjath-Ba_ al,l dat wil zegm en Rabba;
gen K _irjath-Jearim,
_
_
twee steden en hun nederzettingen.
61 In de wildernis: Beth-Ara_
ba,n M _iddin en Sechacha,
62 en
_
N _ibsan en de Zoutstad en Eno zes steden en hun nederGedi;
_
zettingen.
63 Wat de Jebusietenp betreft,
q woonden, de zodie in Jeruzalem
_
nen van Juda
konden hen niet
_
verdrĳven; r en de Jebusieten wonen nog tot op deze dag te zamen
met de zonen van Juda
in Jeruza_
_
lem.
s

En het lot kwam te voorschĳn voor de zonen van
16
Jozef:
van de Jorda_ an
bĳ Jeri_
_
_
t

u

cho af naar de wateren van Je_
q Re 1:8; 1Kr 11:4; r Ex 23:29; Nu 33:55; Re 1:21;
Re 2:23; Re 3:4; Re 19:11; 2Sa 5:6; HFDST. 16
s Nu 26:55; Nu 33:54; Sp 16:33; t Ge 49:22; De
33:13; u Nu 35:1; Joz 18:12.
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¨
Efraıms erfdeel. Westelĳk deel van Manasse

richo in het oosten, de wildernis
die van Jericho
naar het berg_
a
oploopt. 2 En
land van Bethel
_
[de grens] ging vanuit Bethel,
be_
horend bĳ Luz,b en liep naar de
grens der Arkietenc te Ataroth,
_
3 en ze daalde westwaarts af naar
de grens der Jaflethieten tot aan
d
de grens van Laag-Beth-Horon
_
e en haar eindpunt bleek
en Gezer,
_
bĳ de zee te zĳn.f
g Ma4 En de zonen van Jozef,
_
¨
nasse
en Efra
ım,h namen het
_
_
land voorts in bezit.i 5 En de
¨
grens van de zonen van Efra
ım
_
volgens hun families werd, ja, de
grens van hun erfdeel tegen het
j tot
oosten werd AtarothAddar,
_
_
k
aan Hoog-Beth-Horon;
6 en
_
de grens ging uit naar de zee.
M _ichmetathl was in het noorden,
en de grens
boog zich oostwaarts
¨
naar Ta_ anath-S _ilo en liep in oostelĳke richting naar Janoah.
7 En
_
ze daalde van¨ Janoah
af naar Ata_
_
roth en Na_ ara en raakte Jeri_
m
cho en ging uit naar de Jorda_ an.
_
n liep de grens ver8 Van Tappuah
_
der westwaarts naar het stroomo en haar einddal van de Kana,
_
punt bleek bĳ de zee te zĳn.p Dit
is het erfdeel van de stam der zo¨
nen van Efra
ım, volgens hun fami_
¨
lies. 9 En de zonen van Efra
ım
_
hadden enclavestedenq midden in
het erfdeel der zonen van Manas_
se, al die steden en hun nederzettingen.
¨
10 En de Kanaanieten die in
r woonden, verdreven zĳ
Gezer
_
¨
niet,s en de Kanaanieten wonen
nog tot op deze
¨ t dag in het midden van Efra
ım en werden aan
_
slaafse dwangarbeid onderworu
pen.
v

Nu kwam het lot voor de
stam Manasse,
want hĳ
17
_
was Jozefs
eerstgeborene, voor
_
w

x

y de eerstgeborene van
Machir,
_
Manasse,
de vader van G _ilead,z
_
daar hĳ iemand was die een krĳgsmana bleek te zĳn; en hĳ kreeg
2 En er kwam
G _ileadb en Basan.
_
[een lot] voor de overgebleven zonen van Manasse,
naar hun fami_
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JOZUA 16:2–17:10

¨
a
lies, voor de zonen van Abiezer
_
b en de zoen de zonen van Helek
_
¨
nen van Asri
el en de zonen van
_
S _ichemc en de zonen van Hefer
_
en de zonen van Sem _ida.d Dit waren de zonen van Manasse,
de
_
zoon van Jozef,
de manspersonen
_
naar hun families. 3 Wat Zela_
feade betreft, de zoon van He_
fer, de zoon van G _ilead, de zoon
van Machir,
de zoon van Manas_
_
se, hĳ bleek geen zonen maar alleen dochters te hebben, en dit
waren de namen van zĳn dochters: Machla
en Noa,
Hogla,
M _il_
_
_
ka en T _irza.f 4 Zĳ dan verscheg de priester,
nen voor Eleazar,
_
en Jozua,
de zoon van Nun, en
_
de oversten en zeiden: „Jehovah
heeft Mozes
geboden ons een erf_
deel te geven te midden van onze
h
broeders.” Bĳgevolg gaf hĳ hun
overeenkomstig het bevel van Jehovah een erfdeel te midden van
de broeders van hun vader.i
5 En aan Manasse
vielen tien
_
toegemeten delen toe, afgezien
van het land G _ilead en Basan,
die
_
aan de overzĳde van de Jorda_ an
_
j
lagen; 6 want de dochters van
Manasse
kregen een erfdeel te
_
midden van zĳn zonen; en het
land G _ilead werd het bezit van
de overgebleven zonen van Manasse.
_
7 En de grens van Manasse
_
liep van Aser
naar M _ichmetath,k
_
l
dat tegenover S _ichem ligt, en de
grens ging naar rechts naar de inwoners van En-Tappuah.
8 Het
_
m
kwam aan Maland van Tappuah
_
nasse,
maar Tappuah
op de grens
_
_
van Manasse
behoorde aan de zo_
¨
nen van Efra
ım. 9 En de grens
_
daalde af naar het stroomdal van
de Kana,
in zuidelĳke richting
_
naar het stroomdal van deze ste¨
denn van Efra
ım te midden van de
_
steden van Manasse,
en de grens
_
van Manasse
liep ten noorden van
_
het stroomdal, en haar eindpunt
bleek bĳ de zee te zĳn.o 10 Naar
¨
het zuiden was het van Efra
ım en
_
naar het noorden van Manasse,
en
_
de zee werd zĳn grens; p en in het

JOZUA 17:11–18:8

Tabernakel in Silo. Land in kaart gebracht

noorden raken zĳ aan Aser
en in
_
het oosten aan Issaschar.
_
a kreeg in
11 En Manasse
Issa_
_
b
en
schar en in Aser:
Beth-Sean
_
_
zĳn onderhorige plaatsen en J _ic en zĳn onderhorige plaatbleam
sen en de inwoners van Dor d en
zĳn onderhorige plaatsen en de
inwoners van En-Dor e en zĳn onderhorige plaatsen
en de inwo¨
ners van Ta_ anachf en zĳn onderhorige plaatsen en de inwoners
van Meg _iddo g en zĳn onderhorige plaatsen: drie hoogten.
12 En de zonen van Manasse
_
bleken niet in staat te zĳn deze
steden in¨ bezit te nemen,h maar
de Kanaanieten bleven hardnekkig in dit land wonen.i 13 Nu
geschiedde het toen de zonen van
¨
Isra
el sterk waren
geworden,j dat
_
¨
zĳ de Kanaanieten als dwangarbeiders te werk gingen stellen,k
en zĳ verdreven hen niet geheel
en al uit hun bezit.l
14 Voorts spraken de zonen
van Jozef
met Jozua
en zeiden:
_
_
´ ´
„Waarom
hebt gĳ mĳ een lotm
´ ´
en een toegemeten deel ten erfdeel gegeven, terwĳl ik toch een
talrĳk volk ben, daar Jehovah
mĳ tot nu toe gezegend heeft?”n
15 Hierop zei Jozua
tot hen: „In_
dien gĳ een talrĳk volk zĳt, trek
dan op naar het woud, en gĳ moet
het voor u omhakken, daar in
het land der Ferezieteno en Refaieten,p omdat het berglandq van
¨
Efra
ım te eng voor u is gewor_
den.” 16 Toen zeiden de zonen
van Jozef:
„Het bergland is niet
_
voldoende voor ons, en er zĳn
strĳdwagens r ¨ met ĳzeren zeisen
bĳ alle Kanaanieten die in het
land van de laagvlakte wonen,
s en
zowel bĳ hen die in Beth-Sean
_
zĳn onderhorige plaatsen zĳn als
bĳ hen die in de laagvlakte van
¨
J _izreelt zĳn.” 17 Jozua
dan zei
_
het volgende tot het huis van Jo_
¨
zef, tot Efra
ım en Manasse:
„Gĳ
_
_
zĳt een talrĳk volk, en gĳ hebt
grote kracht.u Gĳ behoort niet
´ ´
een lot te krĳgen,v 18 maar het
bergland dient van u te worden.w
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Omdat het een woud is, moet gĳ
het omhakken, en het moet het
eindpunt voor u worden. Want gĳ
¨
dient de Kanaanieten te verdrĳven, ook al hebben zĳ strĳdwagens met ĳzeren zeisen en ook al
zĳn zĳ sterk.”a
Toen kwam de hele vergadering der zonen van Is18
_
¨
rael bĳeen te S _ilo, en zĳ plaatb

sten daar vervolgens de tent der
samenkomst,c aangezien het land
nu aan hen onderworpen was.d
2 Maar er waren er nog onder
¨
de zonen van Isra
el wier erfdeel
_
men niet had toebedeeld, namelĳk zeven stammen. 3 Daarom
¨
zei Jozua
tot de zonen van Isra
el:
_
_
„Hoe lang zult GIJ nog treuzelen
om het land binnen te trekken
en in bezit te nemene dat Jehovah, de God van UW voorvaders,
U heeft gegeven? f
4 Neemt U
drie mannen uit elke stam en laat
ik hen uitzenden, dat zĳ zich gereedmaken en het land doorkruisen en het in kaart brengen overeenkomstig hun erfdeel, en laat
hen [dan] bĳ mĳ komen.g 5 En
zĳ moeten het onderling in zeven stukken verdelen.h Juda
zal
_
in zĳn gebied in het zuiden blĳzal
ven,i en het huis van Jozef
_
in zĳn gebied in het noorden blĳj
ven. 6 Wat ulieden betreft, GIJ
zult het land in kaart brengen en
het daarbĳ in zeven stukken verdelen, en GIJ moet die hier bĳ mĳ
brengen, en ik moet hier voor het
aangezicht van Jehovah, onze
God, het lot k voor U werpen.
7 Want de levieten hebben geen
aandeel in UW midden,l omdat het
priesterschap van Jehovah hun
n
erfdeel is; m en Gad en Ruben
en
_
o hebben
de halve stam Manasse
_
hun erfdeel genomen aan de zĳde
van de Jorda_ an
_ tegen het oosten,
dat Mozes,
de knecht van Jeho_
vah, hun heeft gegeven.”p
8 De mannen dan stonden op
k Nu 26:55; Nu 33:54; Joz 14:2; Sp 16:33; Han 13:19;
l Nu 18:20; Joz 13:33; m De 10:9; De 18:1; n De
3:12; o De 3:13; p De 4:47.
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JOZUA 18:9–19:2

Grenzen van Benjamin en Simeon

om te gaan, en Jozua
gebooda toen
_
degenen die het land in kaart zouden gaan brengen aldus: „Gaat en
doorkruist het land en brengt het
in kaart en keert tot mĳ terug,
en hier zal ik voor U het lotb werpen voor het aangezicht van Jehovah te S _ilo.”c 9 Daarop gingen
de mannen heen en trokken het
land door en brachten het volgens de steden in zeven delen in
kaart,d in een boek. Daarna kwamen zĳ bĳ Jozua
in het kamp te
_
S _ilo, 10 en Jozua
ging te S _ilo
_
voor het aangezicht van Jehovah
het lot voor hen werpen.e Zo deelde Jozua
daar het land aan de zo_
¨
nen van Isra
el toe, overeenkom_
stig de hun toekomende delen.f
11 Toen kwam het lotg op voor
de stam der zonen van Benja_
min,h volgens hun families, en het
gebied dat het lot hun toewees,
strekte zich uit tussen de zonen
j
van Juda
_
_ i en de zonen van Jozef.
12 En hun grens aan de noordelĳke hoek liep vanaf de Jorda_ an,
_
en de grens ging omhoog naar
de noordelĳke helling van Jeri_
cho k en ging westwaarts omhoog
op het gebergte, en haar eindpunt
bleek bĳ de wildernis van Bethl
Aven
te zĳn. 13 En vandaar liep
_
de grens naar Luz,m bĳ de zuidelĳke helling van Luz, dat wil zeggen
n en de grens daalde af naar
Bethel;
_
o
AtarothAddar
op de berg die ten
_
_
p ligt.
zuiden van Laag-Beth-Horon
_
14 En de grens werd getrokken
en ging aan de westzĳde met een
bocht naar het zuiden, vanaf de
berg die tegenover Beth-Horon
_
ligt naar het zuiden; en haar
eind¨
punt bleek bĳ K _irjath-Ba_ al te zĳn,
q
dat wil zeggen K _irjath-Jearim,
_
een stad van de zonen van Juda.
_
Dit is de westzĳde.
15 En de zuidzĳde was vanaf
het uiterste puntje van K _irjathJearim,
en de grens ging uit naar
_
het westen en ging uit naar de
bron van de wateren van Nefr
toah.
16 En de grens daalde af
_
naar het uiteinde van de berg die
uitziet op het dal van de zoon
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van H _innom,a dat noordelĳk van
¨
de laagvlakte van Refa
_ ımb ligt,
en ze daalde af naar het dal van
H _innom, naar de zuidelĳke helling van de Jebusiet,c en daalde af
d
17 En ze werd
naar En-Rogel.
_
in noordelĳke richting getrokken en ging uit naar En-Semes
en
_
ging uit naar Gel _iloth, dat tegene
over de opgang van Adummim
_
ligt; en ze daalde af naar de steenf
g
van Bohan,
de zoon van Ruben.
_
_
18 En ze liep naar de noordelĳke helling tegenover de Araba
en
_
daalde af naar de Araba.
19 En
_
de grens liep naar de noordelĳke
h en het
helling van Beth-Hogla,
_
eindpunt ervan (van de grens)
bleek bĳ de noordelĳke baai van
de Zoutzee i te zĳn, bĳ het zuidelĳke einde van de Jorda_ an.
Dit
_
was de zuidelĳke grens. 20 En
de Jorda_ an
_ diende als zĳn grens
aan de oostelĳke zĳde. Dit was
het erfdeel van de zonen van Ben_
jamin, volgens hun families, volgens zĳn grenzen rondom.
21 En de steden van de stam der
zonen van Benjamin,
volgens hun
_
j
families, bleken te zĳn: Jericho
_
en Beth-Hogla
en Emek-K
eziz,
_
_
_ ¨
k
22 en Beth-Araba
en Zemara_ ım
_
l
23 en Avvim
en Para
en Bethel,
_
_
¨ _
m
en Ofra,
24 en Kefar-Ha
amo_
_
_
n
nai en Ofni
en Geba;
twaalf ste_
_
den en hun nederzettingen.
¨
25 G _ibeono en Rama
en Bee_
´ _
roth, 26 en M _izpep en Kef _iraq en
¨
Moza,
27 en Rekem
en J _irpeel
_
_
en
en Tharala,
28 en Zela,
_
_
_ r Elef
s
Jebusi,
dat wil zeggen Jeruzalem,
_
_
G _ibeat en K _irjath; veertien steden
en hun nederzettingen.
Dit was het erfdeel van de zonen van Benjamin,
volgens hun
_
families.u
Daarna kwam het tweede
19
lot te voorschĳn voor S _imeon, voor de stam van de zov
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nen van S _imeon,w volgens hun
families. Hun erfdeel dan bevond
zich midden in het erfdeel van de
x
2 En zĳ krezonen van Juda.
_
gen in hun erfdeel: Berseba
_ y met
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Grenzen van Zebulon, Issaschar, Aser en Naftali

a
Seba,
en Molada,
3 en Hazar_
_
_
c
en Ezem,
4 en
Sual
_
_
_ b en Bala
d
Eltholad
en Bethul
en Horma,
_
_
_
5 en Z _iklag e en Beth-Markaboth
_
f
en H azar-S
usa,
6 en Beth_
_
g en Sar
L ebaoth
uhen;
dertien
_
_
steden en hun nederzettingen.
¨ h
en
7 A_ ın, R _immoni en Ether
_
j
Asan;
vier steden en hun neder_
zettingen, 8 en alle nederzettingen die rondom deze steden la¨
¨
gen, tot aan Ba_ alath-Be_ er,k het
l van het zuiden. Dit was
Rama
_
het erfdeel van de stam der zonen van S _imeon, volgens hun
families. 9 Het erfdeel van de
zonen van S _imeon was uit het
toegemeten deel van de zonen
van Juda
[genomen], omdat het
_
aandeel van de zonen van Juda
_
te groot voor hen bleek te zĳn.m
Daarom kregen de zonen van S _imeon een bezitting in het midden van hun erfdeel.n
10 Vervolgens kwam het derde loto op voor de zonen van Ze_
bulon,p volgens hun families, en
de grens van hun erfdeel strekte zich uit tot aan Sarid.
11 En
_
hun grens ging omhoog in westelĳke richting ook naar Marala
_
en raakte Dabbeseth
en raakte
_
het stroomdal dat tegenover Jok_
neamq ligt. 12 En van Sarid
liep
_
ze oostwaarts terug in de richting van de opgang der zon naar
de grens van Ch _isloth-Tabor
en
_
r en ging
ging uit naar Daberath
_
omhoog naar Jaf _ia. 13 En vandaar liep ze oostwaarts in de richting van de opgang [der zon] naar
s
Gath-Hefer,
naar Eth-Kazin,
en
_
_
ging uit naar R _immon en werd
getrokken naar Nea.
14 En de
_
grens ging aan de noordzĳde daaromheen naar Hannathon,
en haar
_
eindpunt bleek bĳ het dal van J _iftah-El te zĳn, 15 en Kattath
en
_
Nahalal
en S _imront en Idala
en
_
_
u
Bethlehem;
twaalf steden en hun
_
nederzettingen. 16 Dit was het
erfdeelv van de zonen van Zebu_
lon, volgens hun families.w Dit
waren de steden en hun nederzettingen.
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a
kwam het
17 Voor Issaschar
_
vierde lot te voorschĳn, voor de
zonen van Issaschar,
volgens hun
_
families. 18 En hun grens strek¨
te zich uit tot J _izreelb en Chec
sulloth
en Sunem,
19 en Ha_ ¨
_
fara_ ım en S _ion en Anacharath,
_
20 en Rabbith
en K _isjon en Ebez,
_
_
d
21 en Remeth
en En-Gannim
en
_
_
En-Hadda
en Beth-Pazez.
22 En
_
_
e en Sahade grens raakte Tabor
_
z _ima en Beth-Semes,
en het eind_
punt van hun grens bleek bĳ de
Jorda_ an
_ te zĳn; zestien steden en
hun nederzettingen. 23 Dit was
het erfdeel van de stam der zonen
van Issaschar,
volgens hun fami_
lies,f de steden en hun nederzettingen.
24 Daarna kwam het vĳfde lotg
te voorschĳn voor de stam der
h volgens hun fazonen van Aser,
_
milies. 25 En hun grens werd:
i
Helkath
en Hali
en Beten
en
_
_
_
j
Achsaf,
26 en Allammelech
en
_
_
k En ze raakte
Amad
en M _isal.
_
l en S
westwaarts de Karmel
_
_ihorL _ibnath, 27 en ze liep terug in
de richting van de opgang der
zon naar Beth-Dagon
en raakte
_
m en het dal van J
Zebulon
_
_iftahEl in het noorden, Beth-Emek
en
_
¨
Nehi
el,
en
ze
ging
vandaar
naar
_
Kabul
_ aan de linkerkant, 28 en
naar Ebron
en Rehob
en Ham_
_
_
mon en Kana
tot aan het volkrĳ_
n
ke S _idon.
29 En de grens liep
terug naar Rama
en tot aan de
_
o En de
versterkte stad Tyrus.
_
grens liep terug naar Hosa,
en
_
haar eindpunt bleek bĳ de zee
p
te zĳn, in de streek van Achzib,
_
q en Rehob; r
30 en Umma
en Afek
_
_
¨ _
tweeentwintig steden en hun nederzettingen. 31 Dit was het
erfdeel van de stam der zonen
van Aser,
volgens hun families.s
_
Dit waren de steden en hun nederzettingen.
32 Voor de zonen van Nafta_
lit kwam het zesde lotu te voorschĳn, voor de zonen van Nafta_
li volgens hun families. 33 En

s Nu 26:47; t De 33:23; u Nu 26:55; Joz 18:6.

315

Grenzen van Dan. Toevluchtssteden

hun grens strekte zich uit van
¨
Helef,
van de grote boom te Saa_
a
en Adami-N
ekeb
en Jabnannim,
_
_
_
_ ¨
neel tot aan Lakkum;
en haar
_
eindpunt bleek bĳ de Jorda_ an
_ te
zĳn. 34 En de grens liep westwaarts terug naar Aznoth-T
abor
_
_
en ging vandaar naar Hukkok
en
_
b in het zuiden,
raakte aan Zebulon
_
c raakte ze in het wesen aan Aser
_
ten en aan Juda
_ d bĳ de Jorda_ an
_
tegen de opgang der zon. 35 En
de versterkte steden waren: Z _ide Rakkath
dim, Zer en Hammath,
_
_
en K _innereth,f 36 en Adama
en
_
g
h
37
en
K
edes
Rama
en
H
azor,
_
_
_
¨
en Edre_ ı en En-Hazor,
38 en J _i_
ron en M _igdal-El, Horem
en Beth_
i negentien
Anath
en Beth-Semes;
_
_
steden en hun nederzettingen.
39 Dit was het erfdeelj van de
stam der zonen van Naftali,
vol_
gens hun families,k de steden en
hun nederzettingen.
40 Voor de stam der zonen van
Dan,l volgens hun families, kwam
het zevende lotm te voorschĳn.
41 En de grens van hun erfdeel
werd: Zora
_ en Ir-Semes,
_
_ ¨ n en Estaol
o en Ajalonp en
42 en Saalabbin
_
_
J _ithla, 43 en Elon
en ´ T _imnaq
_
r
en Ekron,
44 ¨ en Eltek
e en G _ib_
_
bethons en Ba´ _ alath,t 45 en Je_
hud en Ben
_ e-Barak
_
´ en Gathu
46 en Me-Jarkon
en
R _immon,
_
Rakkon,
met de grens tegenover
_
v
47
En
het
gebied
van
Joppe.
_
de zonen van Dan was te eng w
voor hen. Toen trokken de zonen
van Dan op en streden tegen Le_
semx en namen het in en sloegen het met de scherpte van het
zwaard. Voorts namen zĳ het in
bezit en gingen er wonen en gaven toen aan L esem
de naam
_
Dan, naar de naam van hun voorvader Dan.y 48 Dit was het erfdeel van de stam der zonen van
Dan, volgens hun families. Dit
waren de steden en hun nederzettingen.
49 Aldus kwamen zĳ ermee gereed het land ten bezit te verdelen volgens zĳn gebieden.
¨ Voorts
gaven de zonen van Isra
el aan Jo_
_
zua, de zoon van Nun, een erf-
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deel in hun midden. 50 Op bevel van Jehovah gaven zĳ hem de
stad waarom hĳ vroeg,a namelĳk
b in het bergland
T _imnath-S
_
¨ erah,
van Efra
ım; en hĳ ging de stad
_
opbouwen en er wonen.
51 Dit waren de erfdelen die
de priester Eleazar
en Jozua,
de
_
_
zoon van Nun, en de hoofden der
vaderen van de
¨ stammen der zonen van Isra
el te S _iloc voor het
_
aangezicht van Jehovah, aan de
ingang van de tent der samenkomst, door het lot ten
¨ bezit hebben verdeeld.d Zo beeindigden zĳ
het toedelen van het land.
Toen sprak Jehovah tot
Jozua
en zei: 2¨ „Spreek
_
20
tot de zonen van Isra
el en zeg:
_
’Geeft voor UZELF de toevluchtsstedene waarover ik door bemiddeling van Mozes
tot U gesproken
_
heb, 3 opdat de doodslager f die
onopzettelĳk, zonder het te weten, een ziel doodslaat, daarheen
kan vluchten; en ze moeten U dienen tot een toevluchtsoord tegen
de bloedwreker.g 4 En hĳ moet
naar een van deze steden vluchtenh en bĳ de ingang van de stadspoorti blĳven staan en zĳn woorden spreken ten aanhoren van de
oudere mannenj van die stad; en
zĳ moeten hem bĳ zich in de stad
opnemen en hem een plaats geven
en hĳ moet bĳ hen wonen. 5 En
ingeval de bloedwreker hem achtervolgt, dienen zĳ de doodslager
niet in zĳn hand over te leveren; k
want hĳ heeft zĳn naaste doodgeslagen zonder het te weten, en hĳ
haatte hem voordien niet.l 6 En
hĳ moet in die stad wonen totdat
hĳ voor de vergadering terechtstaat,m tot de dood van de hogepriester n die er in die dagen mocht
zĳn. Dan mag de doodslager terugkeren,o en hĳ moet zĳn stad
en zĳn huis binnengaan, de stad
waaruit hĳ was gevlucht.’ ”
7 Bĳgevolg verleenden zĳ een
p
status van heiligheid aan Kedes
_
in Galilea,
in het bergland van
_
Naftali,
en aan S _ichem,q in het
_
q Ge 33:18; Joz 21:21; 2Kr 10:1.
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13 priester- en 48 levietensteden

¨
bergland van Efra
ım, en aan K _ir_
a dat wil zeggen Hejath-Arba,
_
_
bron, in het bergland van Juda.
_
8 En in de Jordaanstreek, bĳ Je_
richo, tegen het oosten, gaven
b in de wildernis, op de
zĳ Bezer
_
c
hoogvlakte, uit de stam Ruben,
_
d in G
en Ramoth
_
_ilead uit de stam
e in Basan uit de
Gad, en Golan
_
_
stam Manasse.
_
9 Dit werden de vastgestelde
¨
steden voor alle zonen van Isra
el
_
en voor de inwonende vreemdeling die in hun midden vertoeft,
waarheen iedereen zou kunnen
vluchten die onopzettelĳk een
ziel doodslaat,f opdat hĳ niet
door de hand van de bloedwreker
sterft eer hĳ voor de vergadering
staat.g
Nu naderden de hoofden
der vaderen van de levie21
en Joten tot de priester Eleazar
_
_
h

zua,i de zoon van Nun, en de hoofden der vaderen van¨ de stammen
der zonen van Isra
el, 2 en ver_
volgens spraken zĳ tot
¨ hen te
an en zeiS _ilo j in het land Kana
_
den: „Jehovah heeft door bemiddeling van Mozes
geboden ons
_
steden te geven om in te wonen,
met de daarbĳ behorende weidegronden voor onze huisdieren.”k
3 Daarom
gaven de zonen van Is_
¨
rael op Jehovah’s bevel van hun
l met
erfdeel de volgende steden
bĳbehorende weidegronden aan
de levieten.m
4 Toen kwam het lot te voorschĳn voor de families der Kehathieten,n en¨ aan de zonen van de
priester Aaron,
uit de levieten,
_
kwamen door het lot dertien steo
den te behoren uit de stam Juda
_
en uit de stam der Simeonietenp
q
en uit de stam Benjamin.
_
5 En voor de overgebleven zor waren er door
nen van Kehath
_
het lot tien steden uit
de fami¨
lies van de stam Efra
ıms en uit de
_
stam Dant en uit de halve stam
u
Manasse.
_
v
6 En voor de zonen van Gerson
_
waren er door het lot dertien steden uit de families van de stam Is_
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b
en
saschar a en uit de stam Aser
_
c en uit de haluit de stam Naftali
_
d
ve stam Manasse
in Basan.
_
_
7 Voor de zonen van Merari,
_ e
volgens hun families, waren er
f
twaalf steden uit de stam Ruben
_
en uit de stam Gadg en uit de
h
stam Zebulon.
_
¨
8 Zo gaven de zonen van Isra
el
_
aan de levieten deze steden en
hun weidegrondeni door het lot,j
juist zoals Jehovah door bemiddeling van Mozes
geboden had.k
_
9 Uit de stam der zonen van
Juda
en uit de stam der zonen
_
van S _imeon gaven zĳ dus de volgende steden, die men met name
noemde,l 10 en ze werden van
¨
de zonen van Aaron,
uit de fa_
milies der Kehathieten, uit de
zonen van Levi,
omdat hun het
_
eerste lot te beurt viel.m 11 Zĳ
n ([de
gaven hun dan: K _irjath-Arba
_
genoemde Arba
is] de vader van
_
o), dat wil zeggen Hebron,p
Enak
_
_
q en
in het bergland van Juda,
_
zĳn omliggende weidegronden;
12 en het akkerland van de stad
en haar nederzettingen gaven zĳ
aan Kaleb,
de zoon van Jefunne,
_
_
als zĳn bezitting.r
13 En aan de zonen van de
¨
priester Aaron
gaven zĳ de toe_
vluchtsstads voor de doodslager,t
u
namelĳk Hebron,
en zĳn weide_
grond, ook L _ibnav en zĳn weiw
degrond, 14 en Jattir
en zĳn
_
weidegrond, en Estemoa
_ x en zĳn
y en
weidegrond, 15 en Cholon
_
zĳn weidegrond, en Debir
_ ¨ z en zĳn
a
weidegrond, 16 en A_ ın en zĳn
b en zĳn weiweidegrond, en Jutta
_
c
degrond, Beth-Semes
en zĳn wei_
degrond; negen steden uit deze
beide stammen.
17 En uit de stam Benjamin:
_
G _ibeond en zĳn weidegrond, Geba
_ e
en zĳn weidegrond, 18 Ana_
f
thoth en zĳn weidegrond, en Al_
s Nu 35:6; t Nu 35:15; Joz 20:3; 1Kr 6:57;
15:54; v Joz 10:29; Joz 15:42; Jes 37:8; w Joz
1Sa 30:27; x Joz 15:50; y Joz 15:51; 1Kr 6:58;
15:49; a Joz 15:42; Joz 19:7; 1Kr 6:59; b Joz
c Joz 15:10; 1Sa 6:9; d Joz 9:3; Joz 18:25;
18:24; f 1Kon 2:26; Jes 10:30; Jer 1:1.

u Joz
15:48;
z Joz
15:55;
e Joz
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Levietensteden. Hele land toegewezen

mona en zĳn weidegrond; vier
steden.
19 Alle steden van de zonen
¨
b de priesters, waren
van Aaron,
_
dertien steden en hun weidegronc
den.
20 En de families van de zonen van Kehath,
de levieten die
_
nog overgebleven waren van de
zonen van Kehath,
zĳ kregen
_
door hun lot steden uit de stam
¨ d
Efra
ım.
21 Bĳgevolg gaven zĳ
_
hun de toevluchtsstade voor de
doodslager,f namelĳk S _ichem,g
en zĳn weidegrondh in het berg¨
i
land van Efra
en
ım, en Gezer
_
_
zĳn weidegrond, 22 en Kibza_
imj en zĳn weidegrond, en Bethk
Horon
en zĳn weidegrond; vier
_
steden.
´
23 En uit de stam Dan: Eltek
e
_
en zĳn weidegrond, G _ibbethonl en
m en
zĳn weidegrond, 24 Ajalon
_
zĳn weidegrond, Gath-R _immonn
en zĳn weidegrond; vier steden.
25 En uit
¨ de halve stam Manasse:
Ta_ anacho en zĳn weide_
grond, en Gath-R _immon en zĳn
weidegrond; twee steden.
26 Alle steden met hun weidegronden die de families der overgebleven zonen van Kehath
had_
den, waren tien [in getal].
27 En voor de zonen van Ger_
son,p uit de families der levieten, was er uit de halve stam
q
Manasse
de toevluchtsstad voor
_
de doodslager, namelĳk Golan,
_ r
in Basan,
en zĳn weidegrond, en
¨ _
s
Beesthera
en zĳn weidegrond;
_
twee steden.
t
28 En uit de stam Issaschar:
_
K _isjonu en zĳn weidegrond, Da_
berath v en zĳn weidegrond,
w en zĳn weidegrond,
29 Jarmuth
_
x en zĳn weidegrond;
En-Gannim
_
vier steden.
y
M _i30 En uit de stam Aser:
_
a
salz en zĳn weidegrond, Abdon
_
en zĳn weidegrond, 31 Hel_
kathb en zĳn weidegrond, en Re_
hob c en zĳn weidegrond; vier
steden.
d de
32 En uit de stam Naftali:
_
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toevluchtsstada voor de doodslac in Galil
ger,b namelĳk Kedes
ea,
_
_
en zĳn weidegrond, en Hammoth_
d en zĳn weidegrond, en KarDor
_
tan en zĳn weidegrond; drie steden.
33 Alle steden van de Gersonieten, volgens hun families, waren dertien steden en hun weidegronden.
34 En de families van de zonen van Merari,
_ e de overgebleven
levieten, hadden uit de stam Ze_
f
g
en zĳn weidebulon: Jokneam
_
grond, Karta
en zĳn weidegrond,
_
35 D _imnah en zĳn weidegrond,
i
Nahalal
en zĳn weidegrond; vier
_
steden.
j
Be36 En uit de stam Ruben:
_
_
zer k en zĳn weidegrond, en Ja_
l en zĳn weidegrond,
37 Kehaz
m en zĳn weidegrond, en
demoth
_
¨ n
Mefa
_ ath en zĳn weidegrond; vier
steden.
38 En uit de stam Gad: o de toevluchtsstad voor de doodslager,
namelĳk Ramoth
in G _ilead,p en
_
¨
zĳn weidegrond, en Mahana_ ımq
r
en zĳn weidegrond, 39 Hesbon
_
¨
s en
en zĳn weidegrond, Jaezer
_
zĳn weidegrond; alle steden waren vier [in getal].
40 Alle steden welke de zonen
van Merari
_ t kregen volgens hun
families, die nog overgebleven waren van de families der levieten,
waren, als hun lot, twaalf steden.
41 Alle steden van de levieten
in het midden van de bezitting
¨
der zonen van Isra
el waren acht_
enveertig stedenu met hun weidegronden.v 42 Elk van deze steden nu was een stad met haar
weidegrond eromheen — zo was
het met al deze steden.w
¨
43 Zo gaf Jehovah aan Isra
el
_
het gehele land dat hĳ onder ede
aan hun voorvaders beloofd had
te geven,x en zĳ namen het nu
in bezity en gingen er wonen.
r Nu
32:1;
u Nu
15:18;

21:26; Nu 32:37; Joz 13:17; 1Kr 6:81; s Nu
Joz 13:25; Jes 16:8; Jer 48:32; t 1Kr 6:63;
35:7; v Nu 35:5; w Nu 35:5; x Ge 13:15; Ge
Ge 26:3; Ge 28:4; y Ex 23:30; Ps 44:3.

JOZUA 21:44–22:15

Altaar bij de Jordaan

44 Bovendien gaf Jehovah hun
rusta rondom, overeenkomstig alles wat hĳ hun voorvaders ge´ ´
zworen had,b en niet een van al
hun vĳanden kon voor hen standhouden.c Al hun vĳanden gaf Jehovah in hun hand.d 45 Geen
belofte bleef onvervuld van heel
de goede belofte
die Jehovah het
¨
huis van Isra
el had gedaan; alles
_
e
kwam uit.
In die tĳd nu riep Jozua
_
de Rubenieten en de Ga22
dieten en de halve stam Manasse
_
f

2 en zei tot hen: „Wat U aangaat,
GIJ hebt U gehouden aan alles wat
Mozes,
de knecht van Jehovah,
_
U heeft geboden,g en GIJ zĳt gehoorzaam geweest aan mĳn stem
in alles wat ik U heb geboden.h
3 GIJ hebt UW broeders nu al vele
dageni tot op deze dag niet verlaten, en GIJ hebt de plicht ten opzichte van het gebod van Jehovah, UW God, in acht genomen.j
4 En nu heeft Jehovah, UW God,
UW broeders rust gegeven, juist
zoals hĳ hun had beloofd.k Keert
nu dus terug en gaat naar UW
tenten in het land van UW bezitting, dat Mozes,
de knecht van
_
Jehovah, U aan de overzĳde van
de Jorda_ an
_ heeft gegeven.l 5 Alleen, volbrengt zeer zorgvuldig
het gebodm en de wet die Mozes,
_
de knecht van Jehovah, U geboden heeft, door Jehovah, UW God,
lief te hebbenn en door al zĳn wegen te bewandeleno en door zĳn
geboden te onderhoudenp en door
hem aan te hangenq en door hem
met geheel UW hartr en met geheel UW ziels te dienen.”t
6 Daarop zegende u Jozua
hen
_
en zond hen heen opdat zĳ naar
hun tenten konden gaan. 7 En
aan de halve stam Manasse
had
_
Mozes
een schenking gedaan in
_
v en aan de andere helft
Basan,
_
daarvan deed Jozua
een schen_
king bĳ hun broeders aan de zĳde
van de Jorda_ an
tegen
het wes_
hen dan ook
ten.w Toen Jozua
_
heenzond naar hun tenten, zegende hĳ hen voorts. 8 En hĳ

HFDST. 21
a Ex 33:14
Joz 1:13
Joz 11:23
Joz 22:4
Sp 16:7
b De 12:10
De 25:19
c De 28:7
d De 7:24
De 31:3
e Joz 23:14
1Sa 15:29
1Kon 8:56
Heb 6:18

HFDST. 22
f Nu 32:33
g Nu 32:20
De 3:18
h Joz 1:16
i Joz 11:18
j Nu 32:27
k Joz 21:44
l Nu 32:33
De 29:8
Joz 13:8
m De 5:1
De 6:6
De 12:32
2Kon 21:8
n Ex 20:6
De 6:5
De 11:1
Mt 22:37
o De 8:6
De 10:12
1Th 2:12
p De 11:22
De 13:4
1Jo 5:3
q De 4:4
De 10:20
Joz 23:8
r 1Sa 12:20
s De 4:29
De 6:5
De 11:13
Mr 12:30
t De 6:13
Joz 24:15
Lu 4:8
u Ex 39:43
Joz 14:13
2Sa 6:18
v Joz 13:30
w Joz 17:5

2e kolom
a De 28:8
Sp 10:22
b Nu 31:27
1Sa 30:24
Ps 68:12
c Nu 32:1
De 3:15
Joz 13:25
Ps 60:7
d Nu 32:33
De 3:12
e Joz 22:28
f De 13:12
g Re 20:1
h Joz 18:1
Joz 19:51
i Sp 14:15
j De 13:14
k Ex 6:25
Nu 25:11
Re 20:28

318

zei verder tot hen: „Keert terug
naar UW tenten met veel rĳkdommen en met zeer veel vee, met
zilver en goud en koper en ĳzer
en kleren in zeer grote hoeveelheid.a Neemt met UW broeders
UW aandeel in de buitb van UW
vĳanden.”
9 Daarop keerden de zonen van
Ruben
en de zonen van Gad en de
_
halve stam Manasse
terug en zĳ
_
trokken weg
van de andere zonen
¨
van Isra
_ ¨ el, uit S _ilo, dat in het land
Kana
an ligt, om naar het land G _i_
leadc te gaan, naar het land van
hun bezitting, waarin zĳ zich op
Jehovah’s door bemiddeling van
Mozes
gegeven bevel hadden ge_
vestigd.d 10 Toen zĳ nu in de
landstreken van de Jorda_ an
_ waren¨ gekomen die in het land Ka_
naan lagen, bouwden de zonen
van Ruben
en de zonen van Gad
_
en de halve stam Manasse
daar
_
voorts een altaar bĳ de Jorda_ an,
_
een in het oog vallend groot ale
f
de antaar. 11 Later hoorden
¨
dere zonen van Isra
el dat er ge_
zegd werd: „Zie! De zonen van
Ruben
en de zonen van Gad en de
_
halve stam Manasse
hebben aan
_
¨
de grens van het land Kana
an,
_
in de landstreken van de Jorda_ an,
_
aan¨ de kant die de zonen van Is_
rael toebehoort, een altaar gebouwd.”
12 Zodra de zonen van
¨
Isra
el dit hoorden, kwam de hele
_
¨
vergadering der zonen van Isra
elg
_
te S _ilo h bĳeen om op te trekken
ten einde een militaire actie tegen
hen te voeren.i
13 ¨ Toen zondenj de zonen van
Isra
el P _inehas,k de zoon van
_
Eleazar,
de priester, naar de zo_
nen van Ruben
en de zonen van
_
Gad en de halve stam Manasse
_
in het land G _ilead, ´ 14
en met
´
hem tien oversten, een overste
van elk vaderlĳk ¨ huis van alle
stammen van Isra
el, en zĳ waren
_
ieder een hoofd van het huis van
hun vaderen
onder de duizenden
¨
van Isra
el.l 15 Na verloop van
_
tĳd kwamen zĳ bĳ de zonen van
l Nu 1:16; De 1:13; Joz 14:1; Joz 22:21.
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Protest van oversten

Ruben
en de zonen van Gad en
_
de halve stam Manasse
in het
_
land G _ilead en spraken toen met
a en zeiden:
hen
16 „Dit heeft de hele vergadering van Jehovahb gezegd: ’Wat is
dit voor een daadc van ontrouw
¨
el
die GIJ tegen de God van Isra
_
hebt begaan, dat GIJ U heden van
het volgen van Jehovah afkeertd
doordat GIJ een altaar voor U
bouwt,e om heden weerspannig
tegen Jehovah te zĳn? 17 Was
de dwaling van Peor
_ f ons te gering, waarvan wĳ ons tot op deze
dag nog niet hebben gereinigd,
ofschoon de plaag over de vergadering van Jehovah kwam? g
18 En GIJ — GIJ zoudt U heden
van het volgen van Jehovah afkeren; en het moet geschieden
dat zo GIJ, van UW kant, heden
weerspannig zĳt tegen Jehovah,
dan zal hĳ morgen verontwaardigd zĳn op de gehele vergade¨
ring van Isra
el.h 19 Indien nu
_
het land van UW bezitting werkelĳk onrein is,i komt dan over
naar het land van Jehovah’s bezitting,j waar de tabernakel van
Jehovah heeft vertoefd,k en vestigt U in ons midden; en zĳt niet
weerspannig tegen Jehovah en
maakt van ons geen weerspannelingen doordat GIJ een altaar voor
U bouwt buiten het altaar van
Jehovah, onze God.l 20 Heeft
m de zoon van Zera,
niet Achan,
_
_
een daad van ontrouw begaan
met betrekking tot datgene wat
aan de vernietiging was prĳsgegeven, en was het niet jegens de
¨
hele vergadering van Isra
el dat
_
er verontwaardiging is losgebarsten? n En hĳ was niet de enige
man die in zĳn dwaling de laatste
adem moest uitblazen.’ ”o
21 Hierop antwoordden p de
zonen van Ruben
en de zonen
_
van Gad en de halve stam Manasse
en spraken met de hoof_
¨
den van de duizenden van Isra
el: q
_
22 „[De] Goddelĳke,r God,s Jehovah, [de] Goddelĳke, God, Jeho¨
vah,t hĳ weet [het],u en Isra
el zelf
_
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JOZUA 22:16-29
zal [het] ook weten.a Indien het
uit weerspannigheid is b en indien
het uit ontrouw jegens Jehovah
is,c red ons heden niet. 23 Indien het was om een altaar voor
ons te bouwen ten einde ons van
het volgen van Jehovah af te keren, en indien het was om daarop brandoffers en graanoffers te
brengen,d en indien het was om
daarop gemeenschapsoffers op te
dragen, zal Jehovah zelf het uitvorsen; e 24 of indien wĳ dit niet
veeleer uit angstige bezorgdheid
voor iets anders hebben gedaan,
doordat wĳ zeiden: ’Op een toekomstige dag zullen UW zonen tot
onze zonen zeggen: „Wat hebt GIJ
te maken
¨ met Jehovah, de God
van Isra
el? 25 En er is een grens
_
die Jehovah tussen ons en U, de zonen van Ruben
en de zonen van
_
Gad, heeft gesteld, namelĳk de
Jorda_ an.
_ GIJ hebt geen deel aan Jehovah.”f En UW zonen zullen stellig onze zonen doen ophouden Jehovah te vrezen.’g
26 Daarom zeiden wĳ: ’Laten
wĳ toch handelend optreden
ten behoeve van onszelf door
het altaar te bouwen, niet voor
brandoffer, noch voor slachtoffer, 27 maar om een getuige te
zĳn tussen ons h en U en onze geslachten na ons, dat wĳ de dienst
van Jehovah voor zĳn aangezicht zullen verrichten met onze
brandoffers en onze slachtoffers
en onze gemeenschapsoffers,i opdat UW zonen op een toekomstige dag niet tot onze zonen
zeggen: „GIJ hebt geen deel aan
Jehovah.” ’ 28 Dus zeiden wĳ:
’En het moet geschieden dat ingeval zĳ dat op een toekomstige dag tot ons en tot onze geslachten zouden zeggen, wĳ dan
moeten zeggen: „Ziet het evenbeeld van Jehovah’s altaar, dat
onze vaderen hebben gemaakt,
niet voor brandoffer, noch voor
slachtoffer, maar het is een getuige tussen ons en U.” ’ 29 Het
is ondenkbaar van onze zĳde, uit
eigen beweging weerspannig te
zĳn tegen Jehovah en ons heden

JOZUA 22:30–23:12

Rechtvaardiging altaar. Jozua’s afscheid

van het volgen van Jehovah af te
kerena door een altaar voor brandoffer, graanoffer en slachtoffer te
bouwen buiten het altaar van Jehovah, onze God, dat voor zĳn tabernakel staat!”b
30 Toen nu de priester P _inehas c en de oversten van de vergadering d en de hoofden
van de dui¨
zenden van Isra
el, die met hem
_
waren, de woorden hoorden die
de zonen van Ruben
en de zo_
nen van Gad en de zonen van
Manasse
spraken, was het goed
_
in hun ogen. 31 Daarom zei P _inehas, de zoon van Eleazar,
de
_
priester, tot de zonen van Ruben
_
en de zonen van Gad en de zonen van Manasse:
„Waarlĳk, he_
den weten wĳ dat Jehovah in ons
midden is,e omdat GIJ deze daad
van ontrouw niet tegen Jehovah
hebt begaan.¨ Nu hebt GIJ de zonen van Isra
el uit de hand van Je_
hovah bevrĳd.”f
32 Daarop keerden P _inehas, de
zoon van Eleazar,
de priester, en
_
de oversten terug g van de zonen
van Ruben
en de zonen van Gad
_
in het¨ land G _ilead naar het land
Kana
an, ¨ naar de andere zonen
_
van Isra
el, en zĳ brachten hun
_
verslag uit.h 33 Het woord dan
was goed in de
¨ ogen van de zonen van Isra
el; voorts
zegenden
_
¨
de zonen van Isra
el God,i en zĳ
_
spraken er niet over om met een
leger tegen hen op te trekken ten
einde het land waarin de zonen
van Ruben
en de zonen van Gad
_
woonden, te verderven.
34 De zonen van Ruben
dan en
_
de zonen van Gad gaven het altaar een naam, want „het is een
getuige tussen ons dat Jehovah
de [ware] Godj is”.
Nu geschiedde het vele da¨
gen nadat Jehovah Isra
el
_
23
rust had gegeven van al hun
k

vĳanden rondom, toen Jozua
oud
_
en vergevorderd in dagen was,l
2 dat
ertoe overging heel
_
¨ Jozua
Isra
el te roepen,m zĳn oudere man_
nen en zĳn hoofden en zĳn rechters en zĳn beambten,n waarop
hĳ tot hen zei: „Wat mĳ betreft,
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ik ben oud geworden, ik ben vergevorderd in dagen. 3 En wat
U aangaat, GIJ hebt gezien al wat
Jehovah, UW God, ter
¨ wille van
U met al deze natien heeft gedaan,a want Jehovah, UW God,
streed zelf voor U.b 4 Ziet, ik
het lotc deze overiheb U door
¨
ge natien toegewezen als een erfdeel voor¨ UW stammen, alsmede
alle natien die ik heb afgesneden,d vanaf de Jorda_ an
_ tot aan
de Grote Zee tegen de ondergang
e
5 En het was Jehoder zon.
vah, UW God, die hen steeds van
voor UW aangezicht uitstootte,f
en hĳ heeft hen ter wille van U uit
hun bezit verdreven, en GIJ hebt
hun land in bezit genomen, juist
zoals Jehovah, UW God, U had beloofd.g
6 En GIJ moet zeer moedig zĳnh
om al wat er in het boeki der
wet van Mozes
staat geschreven,
_
te onderhouden en te volbrengen, door er nooit van af te wĳken, noch naar rechts noch naar
links,j 7 door U¨ nooit in te laten met deze natien,k deze die nog
bĳ U overblĳven. En GIJ moogt de
naam van hun goden niet vermelden,l noch daarbĳ zweren,m en GIJ
moogt ze niet dienen, noch U daarvoor neerbuigen.n 8 Maar Jehovah, UW God, dient GIJ aan te hangen,o juist zoals GIJ tot op deze dag
hebt gedaan. 9 En Jehovah
zal
¨
grote en machtige natien van voor
UW aangezicht verdrĳven.p (Wat U
aangaat, geen man heeft voor U
kunnen standhouden
´ ´ tot op deze
dag.q) 10 Slechts een man van U
zal er duizend achtervolgen,r want
het is Jehovah, UW God, die voor
U strĳdt,s juist zoals hĳ U heeft
beloofd.t 11 En GIJ moet voortdurend op UW hoede zĳnu met betrekking tot UW ziel, door Jehovah, UW God, lief te hebben.v
12 Maar indien GIJ U ook maar
enigszins afkeert w en ¨ GIJ het
overschot van deze natien,´x deze
die nog bĳ U overblĳven, wel aanhangt en GIJ werkelĳk echtverw Heb 10:38; 2Pe 2:20; x Ex 23:29; Joz 13:2.
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Jehovah’s beloften vervuld. In Sichem

bintenissen met hen aangaata en
U met hen inlaat, en zĳ zich met
U,
13 dan dient GIJ beslist te
weten dat Jehovah, UW God, er
niet mee zal voortgaan deze na¨
tien ter wille van U uit hun bezit te verdrĳven; b en ze moeten U
tot een val en een strik worden
en tot een gesel in UW zĳdenc en
tot doorns in UW ogen, totdat GIJ
vergaan zĳt van deze goede bodem die Jehovah, UW God, U heeft
gegeven.d
14 Welnu, ziet! ik ga heden de
weg van al het aardse,e en GIJ
weet zeer goed met geheel UW
hart en
´ ´ met geheel UW ziel dat
niet een woord van alle goede
woorden die Jehovah, UW God,
tot U gesproken heeft, onvervuld
is gebleven. Alles is voor U uitgekomen. Geen woord daarvan is
onvervuld gebleven.f 15 En het
moet geschieden dat net zoals
ieder goed woord dat Jehovah, UW
God, tot U heeft gesproken, over
U is gekomen,g zo zal Jehovah
ieder kwaad woord over U brengen, totdat hĳ U heeft verdelgd
van deze goede bodem die Jehovah, UW God, U heeft gegeven,h
16 wegens UW overtreden van het
verbond van Jehovah, UW God,
dat hĳ U heeft geboden, en omdat GIJ andere goden zĳt gaan
dienen en U daarvoor hebt neergebogen.i En Jehovah’s toorn zal
stellig tegen U ontbranden,j en
GIJ zult stellig weldra vergaan uit
het goede land dat hĳ U heeft gegeven.”k
Voorts vergaderde Jozua
_ ¨
alle stammen van Isra
el
24
_
te S _ichem en riep hĳ de oudel

¨
re mannen van Isra
elm en zĳn
_
hoofden en zĳn rechters en zĳn
beambten, waarop zĳ zich voor
het aangezicht van de [ware] Godn
stelden. 2 Vervolgens zei Jozua
_
tot geheel het volk: „Dit¨ heeft Jehovah, de God van Isra
el, gezegd:
_
’Aan de overzĳde van de Rivier o
hebben lang geleden UW voorvade vader
ders p gewoond, Terah,
_
van Abraham
en de vader van
_
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JOZUA 23:13–24:11

a
en zĳ plachten andere
Nahor,
_
goden te dienen.
3 Na verloop van tĳd nam ik
b van de
UW voorvader Abraham
_
overzĳde van de Rivier c¨ en liet
hem heel het land Kana
an door_
trekken en maakte zĳn zaad tal¨
rĳk.d Daarom¨ gaf ik hem Isa
_ ak.e
4 En aan Isa
_ ak gaf ik voorts Ja_
f
kob en Esau.
Later gaf
ik aan
_
¨
Esau
het
gebergte
S
e
ır,
om
dat
_
_
en
in bezit te nemen; g en Jakob
_
zĳn zonen trokken af naar Egyp_
h
te.
5 Naderhand
zond ik Mo_
¨
i
zes en Aaron
en sloeg Egypte
_
_
voorts met plagen door wat ik
in zĳn midden deed; j en daarna
leidde ik U uit.k 6 Toen ik dan
UW vaderen uit Egypte
leidde l en
_
GIJ aan de zee waart gekomen,
gingen de Egyptenaren UW vaderen met strĳdwagens en ruiters
achtervolgenm tot aan de Rode
Zee. 7 Toen riepen zĳ luid tot
Jehovah.n Daarom zette hĳ een
duisternis tussen U en de Egyptenareno en liet de zee over hen komen en bedekte hen,p en UW ogen
hebben te zien gekregen wat ik
in Egypte
heb gedaan; q en daar_
na hebt GIJ vele dagen in de wildernis gewoond.r
8 Ten slotte bracht ik U naar
het land der Amorieten, die aan
de overzĳde van de Jorda_ an
_ woonden, en zĳ gingen tegen U strĳden.s
Toen gaf ik hen in UW hand, opdat
GIJ hun land in bezit zoudt kunnen
nemen, en ik verdelgde hen van
voor UW aangezicht.t 9 Voorts
stond Balak,
de zoon van Z _ip_
op en
por,u de koning van
_
¨ Moab,
streed tegen Isra
el.v Hĳ dan liet
_
B _ileam, de zoon van Beor,
ont_
bieden om kwaad over U af te
w
smeken.
10 En ik wilde naar
B _ileam niet luisteren.x Dientengevolge heeft hĳ U herhaalde malen gezegend.y Zo bevrĳdde ik U
uit zĳn hand.z
11 Toen zĳt GIJ de Jorda_ an
_
overgetrokkena en bĳ Jericho
_
u Nu 22:2; v Re 11:25; w Nu 22:5; De 23:4; x Nu
22:12; Mi 6:5; y Nu 23:11; Nu 23:25; Nu 24:10; z Ge
12:3; Nu 25:17; Nu 31:7; Nu 31:49; a Joz 3:17; Ps
114:3.

JOZUA 24:12-29

¨
Jozua en Israel beloven Jehovah te dienen

gekomen.a En de grondbezitters
van Jericho,
de Amorieten
_
¨ en de
Ferezieten en de Kanaanieten
en de Hethieten en de Girgasieten, de Hevieten en de Jebusieten
gingen tegen U strĳden; maar ik
gaf hen in UW hand.b 12 Daarom zond ik het gevoel van verslagenheid voor U uit, en dit verdreef hen geleidelĳk van voor UW
aangezichtc — twee koningen der
Amorieten — niet met uw zwaard
en niet met uw boog.d 13 Zo gaf
ik U een land waarvoor GIJ niet
hadt gezwoegd en steden die GIJ
niet hadt gebouwd,e en GIJ zĳt erin
gaan wonen. Van wĳngaarden en
olĳfbosjes die GIJ niet hebt geplant, daarvan eet GIJ.’f
14 Nu dan, vreest Jehovahg en
dient hem op een onberispelĳke
wĳze en in waarheid,h en verwĳdert de goden die UW voorvaders
aan de overzĳde van de Rivier
en in Egypte
hebben gediend,i en
_
dient Jehovah. 15 Indien het nu
kwaad is in UW ogen Jehovah te
dienen, kiest dan heden zelf wie
GIJ zult dienen,j hetzĳ de goden
welke UW voorvaders die aan de
overzĳde van de Rivier waren,
hebben gediendk of de goden van
de Amorieten, in wier land GIJ
woont.l Maar wat mĳ en mĳn huisgezin betreft, wĳ zullen Jehovah
dienen.”m
16 Hierop antwoordde het volk
en zei: „Het is ondenkbaar van
onze zĳde, Jehovah te verlaten om andere goden te dienen.
17 Want het is Jehovah, onze God,
die ons en onze vaderen uit het
land Egypte
heeft opgevoerd,n uit
_
het slavenhuis,o en die deze grote tekenen voor onze ogen heeft
verrichtp en die ons steeds behoed
heeft op heel de weg die wĳ zĳn
gegaan en onder alle volken door
wier midden wĳ zĳn getrokken.q
18 Voorts heeft Jehovah alle volken, zelfs de Amorieten, die in het
land woonden, van voor ons aangezicht uitgedreven.r Wat ons betreft, ook wĳ zullen Jehovah dienen, want hĳ is onze God.”s
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19 Toen zei Jozua
tot het volk:
_
„GIJ zĳt niet in staat Jehovah
te dienen, want hĳ is een heilige God; a hĳ is een God die exclusieve toewĳding eist.b Hĳ zal UW
opstandigheid en UW zonden niet
vergeven.c 20 Ingeval GIJ Jehovah verlaatd en werkelĳk buitenlandse goden dient,e zal hĳ zich
stellig ook omwenden en U kwaad
berokkenen en U uitroeien, nadat
hĳ U goed heeft gedaan.”f
21 Het volk zei op zĳn beurt
tot Jozua:
„Neen, maar Jehovah
_
zullen wĳ dienen!”g 22 Toen zei
Jozua
tot het volk: „GIJ zĳt ge_
tuigen tegen UZELFh dat GIJ U uit
eigen beweging Jehovah hebt gekozen, om hem te dienen.”i Waarop zĳ zeiden: „Wĳ zĳn getuigen.”
23 „Nu dan, verwĳdert de buitenlandse goden die in UW midden zĳn,j en neigt UW hart
¨
tot Jehovah, de God van Isra
el.”
_
24 Daarop zei het volk tot Jozua:
_
„Jehovah, onze God, zullen wĳ
dienen, en naar zĳn stem zullen
wĳ luisteren!”k
25 Toen sloot Jozua
op die dag
_
in S _ichem een verbond met het
volk en stelde voor hen een voorschrift en rechterlĳke beslissing l
vast. 26 Voorts schreef Jozua
_
deze woorden in het boek van
m
Gods wet en nam een grote
steenn en richtte die daar op onder de statige boomo die bĳ het
heiligdom van Jehovah is.
27 Vervolgens zei Jozua
tot het
_
hele volk: „Ziet! Deze steen zal
dienen tot een getuige tegen
´´
ons,p want hıj heeft alle woorden
van Jehovah gehoord die Hĳ met
ons gesproken heeft, en hĳ moet
dienen tot een getuige tegen U,
opdat GIJ UW God niet verloochent.” 28 Daarop zond Jozua
_
het volk heen, een ieder naar zĳn
q
erfdeel.
29 Nu geschiedde het na deze
dingen dat Jozua,
de zoon van
_
j Ex 20:23; Re 10:16; 1Sa 7:3; 1Kor 8:5; k De 5:27;
De 28:1; l Ex 24:3; m De 31:26; n Ge 31:45; o Ge
12:6; Ge 35:4; p Ge 31:48; q Re 2:6.
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JOZUA 24:30—RECHTERS 1:13

Verdere veroveringen

Nun, de knecht van Jehovah, ten
slotte stierf op de leeftĳd van
honderd tien jaar.a 30 Zĳ dan
begroeven hem in het gebied van
b
zĳn erfdeel te T _imnath-Serah,
_
¨
dat in het bergland van Efra
ım
_
ligt,¨ ten noorden ¨ van de berg
Ga_ as. 31 En Isra
el bleef Jeho_
vah dienen gedurende al de dagen van Jozua
en gedurende al
_
de dagen van de oudere mannen
wier dagen zich uitstrekten tot
c
en die al het werk
na Jozua
_
¨ van
Jehovah dat hĳ voor Isra
el had
_
d
gedaan, hadden gekend.

HFDST. 24
a Re 2:8
b Joz 19:50
Re 2:9
c Re 2:7
d De 11:2
De 31:13

2e kolom
a Ge 50:25
Ex 13:19
Heb 11:22
b Ge 33:19
c Han 7:16
d Joz 20:7
e Nu 3:4
Nu 20:26
f Ex 6:25
Re 20:28

a
32 En Jozefs
_
¨ gebeente, dat de
zonen van Isra
el uit Egypte
had_
_
den opgevoerd, begroeven zĳ te
S _ichem in het stuk veld dat Ja_
kob voor honderd geldstukkenb
van de zonen van Hemor,
S _ichems
_
vader, verworven had; c en de zonen van Jozef
kregen het ten erf_
deel.d
33
Ook Eleazar,
de zoon van
_
¨
Aaron,
stierf.e Zĳ dan begroe_
ven hem op de Heuvel van P _inehas, zĳn zoon,f die hĳ hem
had gegeven
in het bergland van
¨
Efra
ım.
_

dccc

ccc

RECHTERS
Na de dooda van Jozua
nu ge_
schiedde het dat de zonen van
¨
Isra
el Jehovah gingen raadple_
genb en zeiden: „Wie van ons
zal
¨
het eerst tegen de Kanaanieten
ten strĳde optrekken?” 2 Hierop zei Jehovah: „Juda
zal optrek_
ken.c Ziet! Ik zal het land stellig in zĳn hand geven.” 3 Toen
zei Juda
tot zĳn broeder S _imeon:
_
„Trek met mĳ op naar [het ged
bied van] mĳn
¨ lot en laat ons tegen de Kanaanieten strĳden, dan
wil ik op mĳn beurt met u naar
[het gebied van] uw lote gaan.”
Bĳgevolg ging S _imeon met hem
mee.f
4 Juda
trok nu op en Jehovah
_
¨
gaf de Kanaanieten en de Ferezieten in hun hand,g zodat zĳ
hen te Bezek
versloegen, tiendui_
zend man. 5 Toen zĳ in Bezek
_
Adoni-B
ezek
aantroffen, streden
_
_
zĳ voorts tegen
hem en versloe¨
gen de Kanaanietenh en de Ferezieten.i 6 Toen Adoni-B
ezek
de
_
_
vlucht nam, jaagden zĳ hem vervolgens na en grepen hem ten
slotte en hakten de duimen van
zĳn handen en de grote tenen
van zĳn voeten af. 7 Hierop
zei Adoni-B
ezek:
„Er zĳn zeven_
_
tig koningen geweest van wie de
duimen van hun handen en de

1
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grote tenen van hun voeten afgehakt waren, die onder mĳn tafel
voedsel bĳeenraapten. Net zoals
ik heb gedaan, zo heeft God mĳ
vergolden.”a Daarna brachten zĳ
b en daar
hem naar Jeruzalem,
_
stierf hĳ.
8 Voorts streden de zonen van
c en namen
Juda
tegen Jeruzalem
_
_
het ten slotte in, waarop zĳ het
sloegen met de scherpte van het
zwaard, en de stad gaven zĳ prĳs
aan het vuur. 9 En daarna zakten de zonen van Juda
_ ¨ af om te
strĳden tegen de Kanaanieten die
d en de
het bergland en de Negeb
_
Sjefela
_ e bewoonden. 10 Zo ¨rukte Juda
op tegen de Kanaanie_
f woonden (de
ten die in Hebron
_
naam van Hebron
nu was voor_
g
), en zĳ sloedien K _irjath-Arba
_
gen vervolgens Sesai
en Ah _iman
_
en Talmai
neer.h
_
11 En vandaar rukten zĳ op tei
(De
gen de inwoners van Debir.
_
naam van Debir
nu was voor_
j)
12 Toen
dien K _irjath-S efer.
_
k
zei Kaleb:
„Wie K _irjath-Sefer
_
_
slaat en het werkelĳk inneemt,
wel, die wil ik mĳn dochter Ach_
sal tot¨ vrouw geven.”m 13 En
o de
Othni
el,n de zoon van Kenaz,
_
_
p
jongere broer van Kaleb,
nam
_
n Joz 15:17; Re 3:9; o 1Kr 4:13; p Re 3:9.

RECHTERS 1:14-33
het ten slotte in. Hiervoor gaf
hĳ hem zĳn dochter Achsa
tot
_
vrouw.a 14 Nu geschiedde het
dat zĳ hem op weg naar huis bleef
aansporen een veld van haar vader te vragen. Toen klapte zĳ, gezeten op de ezel, in de handen.b
Daarop zei Kaleb
tot haar: „Wat
_
wilt gĳ?” 15 Zĳ zei dus tot hem:
„Schenk mĳ toch een zegen,c want
een zuidelĳk stuk land hebt gĳ mĳ
gegeven,
en gĳ moet mĳ Gulloth_
¨
Ma_ ım geven.” Bĳgevolg gaf Ka_
d
en Laagleb haar Hoog-Gulloth
_
Gulloth.
_
16 En de zonen van de Keniet,e
wiens schoonzoon Mozes
was,f
_
trokken met de zonen van Juda
_
g
uit de Palmenstad op naar de
wildernis van Juda,
die ten zui_
h ligt. Voorts ginden van Arad
_
gen zĳ er onder de bevolking worukte met
nen.i 17 Maar Juda
_
zĳn broeder S _imeon op, en¨ zĳ
sloegen vervolgens de Kanaanieten die Zefath
bewoonden en ga_
ven het aan de vernietiging prĳs.j
Daarom gaf men die stad de naam
k
Horma.
18 Daarna nam Juda
_
_
Gaza
_ l in met zĳn gebied en As_
n
kelonm met zĳn gebied en Ekron
_
met zĳn gebied. 19 En Jehovah
bleef met Juda,
zodat hĳ het berg_
land in bezit nam, maar de bewoners van de laagvlakte kon hĳ
niet uit hun bezit verdrĳven, omdat zĳ strĳdwagens o met ĳzeren
zeisen hadden.p 20 Toen zĳ aan
Kaleb
Hebron
gaven, juist zoals
_
_
Mozes
had beloofd,q verdreef hĳ
_
r
voorts de drie zonen van Enak
_
daaruit.
21 En de zonen van Benjamin
_
verdreven de Jebusieten die Jeru_
s maar de
zalem bewoonden niet;
Jebusieten wonen nog tot op deze
dag met de zonen van Benjamin
_
t
in Jeruzalem.
_
22 Ondertussen trok ook het
u zelf tegen Bethhuis van Jozef
_
_
elv op, en Jehovah was met hen.w
23 En het huis van Jozef
ging
_
Bethel
bespiedenx (terloops zĳ
_
opgemerkt dat de naam van de
stad voordien Luz was y), 24 en
de wachters kregen een man in

Jebusieten nog in Jeruzalem
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het gezicht die uit de stad kwam.
Zĳ dan zeiden tot hem: „Wĳs ons
alstublieft hoe wĳ in de stad kunnen komen, en wĳ zullen stellig goedgunstigheid jegens u betrachten.”a 25 Dientengevolge
wees de man hun hoe zĳ in de
stad konden komen; toen sloegen
zĳ de stad met de scherpte van het
zwaard,b maar de man en zĳn hele
familie lieten zĳ gaan.c 26 Daarop ging de man naar het land der
Hethietend en bouwde een stad en
gaf haar de naam Luz. Dat is haar
naam tot op deze dag.
e
27 En Man asse
nam Beth_
f
en zĳn
onderhorige plaatSean
_
¨
sen en Ta_ anachg en zĳn onderhorige plaatsen en de inwoners van
Dor h en zĳn onderhorige plaatsen en de inwoners van J _ibleami
en zĳn onderhorige plaatsen en
de inwoners van Meg _iddo j en zĳn
onderhorige plaatsen
niet in be¨
zit, maar de Kanaanieten bleven
hardnekkig in dit land wonen.¨ k
28 Nu geschiedde het dat Isra
el
_
sterk ¨werdl en ertoe overging de
Kanaanieten dwangarbeid op te
leggen,m en zĳ verdreven hen niet
geheel en al.n
¨
29
ım verdreef de Ka_
¨ Ook Efra
naanieten die in Gezer
_ ¨ woonden
niet, maar de Kanaanieten bleven midden onder hen in Gezer
_
wonen.o
p verdreef de inwo30 Zebulon
_
ners van K _ithron en de inwoq
niet, maar de
ners van
Nahalol
_
¨
Kanaanieten bleven midden onder hen wonenr en werden aan
dwangarbeid onderworpen.s
t
31 Aser
verdreef de inwoners
_
van Akko
en de inwoners van S _i_
u
v
en Achzib
en Helba
don en Ahlab
_
_
_
w en Rehob x
niet. 32 En
en Afik
_
_
de Aserieten bleven¨ wonen te midden van de Kanaanieten, de bewoners van het land, want zĳ verdreven hen niet.y
z
33 Naftali
verdreef de inwo_
ners van Beth-Semes
en de inwo_
r De 20:17; s Re 2:2; t Joz 19:24; u Joz 11:8;
Joz 19:28; v Joz 19:29; w Joz 19:30; x Joz 21:31;
y Ps 106:34; Jer 48:10; z Joz 19:32.
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Jozua sterft. Afval begint

a
ners van Beth-Anath
niet, maar
_
zĳ bleven
¨ wonen te midden van
de Kanaanieten, de bewoners van
het land; b en de inwoners van
Beth-Semes
en van Beth-Anath
_
_
werden tot dwangarbeid aan hen
verplicht.c
34 En de Amorieten bleven de
zonen van Dand het bergland indringen, want zĳ lieten hun niet
toe naar de laagvlakte af te dalen.e 35 Vandaar dat de Amorieten hardnekkig op het geberg¨
f en Saalbimg
te Heres
en in Ajalon
_
_
_
bleven wonen. Maar de hand van
het huis van Jozef
drukte ten slot_
te zo zwaar, dat zĳ tot dwangarbeid werden verplicht.h 36 En
het gebied van de Amorieten
strekte zich uit vanaf de opgang
i
vanaf Sela
van Akrabbim,
_ en op_
waarts.
j

Toen trok Jehovah’s engel van
en zei:
G _ilgal op naar Bochim
_
2
„Ik ben ertoe overgegaan
uit
k

l

U

Egypte
op te voeren en U in het
_
land te brengen dat ik UW voorvaders onder ede beloofd had.m Bovendien heb ik gezegd: ’Nooit
zal ik mĳn verbond met U verbreken.n 2 En GIJ, van UW kant,
moogt geen verbond sluiten met
de bewoners van dit land.o Hun
altaren dient GIJ af te breken.’p
Maar GIJ hebt niet naar mĳn stem
geluisterd.q Waarom hebt GIJ dit
gedaan? r 3 Daarom heb ik, op
mĳn beurt, gezegd: ’Ik zal hen
niet van voor UW aangezicht verdrĳven, en zĳ moeten valstrikken voor U worden,s en hun goden
zullen U tot lokaas dienen.’ ”t
4 Nu geschiedde het dat zodra
Jehovah’s engel deze woorden tot
¨
alle zonen van Isra
el had gespro_
ken, het volk zĳn stem verhief
en ging wenen.u 5 Daarom gaven zĳ die plaats de naam Bo_
chim. Vervolgens brachten zĳ
daar slachtoffers aan Jehovah.
het volk wegzond,
6 Toen Jozua
_
¨
gingen de zonen van Isra
el heen,
_
ieder naar zĳn erfdeel, om het
land in bezit te nemen.v 7 En
het volk bleef Jehovah dienen ge-
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RECHTERS 1:34–2:16
durende al de dagen van Jozua
_
en gedurende al de dagen van de
oudere mannen wier dagen zich
uitstrekten tot na Jozua
en die
_
heel het grote werk
¨ van Jehovah
dat hĳ voor Isra
el had gedaan,
_
hadden gezien.a 8 Toen stierf Jo_
zua, de zoon van Nun, de knecht
van Jehovah, op de leeftĳd van
honderd tien jaar.b 9 Zĳ begroeven hem dus in het gebied van zĳn
c in het
erfdeel te T _imnath-H
_
¨ eres,
bergland van Efra
ım,¨ ten noor_
d
10 En
den van de berg Ga_ as.
dat gehele geslacht werd ook tot
e en na hen
zĳn vaderen vergaderd,
stond toen een ander geslacht op,
dat niet bekend was met Jehovah,
noch
_
¨ met het werk dat hĳ voor Israel had gedaan.f
¨
11 En de zonen van Isra
el ver_
vielen tot het doen van wat kwaad
g en
was in de ogen
van
Jehovah
¨
gingen de Ba_ als dienen.h 12 Zo
verzaakten zĳ Jehovah, de God
van hun vaderen, die hen uit het
land Egypte
had geleid,i en lie_
pen vervolgens andere goden achterna uit de goden van de volken die rondom hen waren,j en
zĳ gingen zich daarvoor neerbuigen, zodat zĳ Jehovah krenkten.k
13 Zo verzaakten
zĳ Jehovah en
¨
gingen Ba_ al en de Astorethbeeldenl dienen. 14 Toen ontbrand¨
de Jehovah’s toorn tegen Isra
el,m
_
zodat hĳ hen in de hand van
de plunderaars gaf, die hen vervolgens plunderden; n voorts verkocht hĳ hen in de hand van hun
vĳanden rondom,o en zĳ konden
geen stand meer houden tegen
hun vĳanden.p 15 Waarheen zĳ
ook uittrokken, de hand van Jehovah bleek tot rampspoed tegen
hen te zĳn,q juist zoals Jehovah
gesproken had en juist zoals Jehovah het hun gezworen had; r en zĳ
geraakten ten slotte heel erg in
benauwdheid.s 16 Jehovah verwekte dan telkens rechters,t en zĳ
m Re 3:8; 2Kr 36:16;
17:20; Ps 106:41; o Re
26:37; De 28:25; q De
De 4:26; De 7:4; s De
12:11.

Ps 106:40; n Le 26:17; 2Kon
4:2; Ps 44:12; Jes 50:1; p Le
28:15; Jer 21:10; r De 4:25;
4:30; Re 10:9; t Re 3:9; 1Sa

RECHTERS 2:17–3:10

Rechters verwekt. Gemengde huwelĳken

redden hen telkens uit de hand
van hun plunderaars.a
17 En zelfs naar hun rechters
luisterden zĳ niet, maar zĳ hadden immorele gemeenschap b met
andere godenc en gingen zich voor
die neerbuigen. Zĳ weken snel af
van de weg die hun voorvaders
hadden bewandeld door de geboden van Jehovah te gehoorzamen.d
Zĳ deden niet zo. 18 En wanneer Jehovah inderdaad rechters
voor hen verwekte,e bleek Jehovah met de rechter te zĳn, en gedurende al de dagen van de rechter redde hĳ hen uit de hand van
hun vĳanden; want Jehovah gevoelde dan spĳtf vanwege hun gekerm over hun verdrukkers g en
verdringers.
19 En het geschiedde dat als
de rechter stierf, zĳ telkens omkeerden en nog verderfelĳker
handelden dan hun vaderen, door
andere goden achterna te lopen
om die te dienen en zich daarvoor neer te buigen.h Zĳ lieten
hun praktĳken en hun halsstarrige gedrag niet achterwege.i
20 Ten slotte ontbrandde Jeho¨
vah’s toornj tegen Isra
el, en hĳ
_
zei: „Omdat deze natie mĳn verbondk dat ik hun voorvaders had
geboden, heeft overtreden en zĳ
niet naar mĳn stem hebben
geluisterd,l 21 zal ook ik, van
mĳn kant, geen enkele natie van
die welke Jozua
bĳ zĳn dood
_
heeft overgelaten,m meer van
voor hun aangezicht verdrĳven,
¨
22 ten einde door hen Isra
el op
_
de proef te stellenn [om te zien]
of zĳ al dan niet Jehovah’s weg
zullen houden door die te bewandelen, net zoals hun vaderen die
hebben gehouden.” 23 ¨ Bĳgevolg liet Jehovah die natien blĳven door ze niet snel te verdrĳven,o en hĳ gaf ze niet in Jozua’s
_
hand.
¨
Dit nu zĳn de natienp die Jehovah
liet blĳven, om door hen
¨
Isra
el op de proef te stellen,q dat
_
wil zeggen al degenen¨ die geen
der oorlogen van Kana
an hadden
_

3
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meegemaakt; a 2 het was slechts
opdat de geslachten
van de zo¨
nen van Isra
el de ervaring zou_
den hebben, om hun de oorlog te
leren, dat wil zeggen alleen degenen die voordien zulke dingen niet
hadden ervaren: 3 De vĳf asvorb
c
Kasten
¨ der Filistĳnen, en alle
¨
naanieten,d ook de Sidoniers e en
f
de Hevieten die het gebergte L¨ _ibanong bewonen van de berg Ba_ alh af tot aan de toegang
Hermon
_
i
van Hamath.
4 En zĳ bleven
_
¨
als werktuigen dienen om Isra
el
_
op de proef te stellen,j ten einde
te weten of zĳ Jehovah’s geboden
die hĳ hun vaderen door bemiddeling van Mozes
had geboden, zou_
k
5 En de zoden gehoorzamen.
¨
nen van Isra
el¨ woonden te midden
_
van de Kanaanieten,l de Hethieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten.m 6 Voorts namen zĳ zich
hun dochters tot vrouwenn en hun
eigen dochters gaven zĳ aan hun
zonen,o en zĳ gingen hun goden
dienen.p
¨
7 De zonen van Isra
el deden
_
dus wat kwaad was in Jehovah’s
ogen, en zĳ vergaten Jehovah,
¨
hun God,q en gingen de Ba_ als r en
de heilige palen dienen.s 8 Toen
ontbrandde
Jehovah’s toorn te¨
gen Isra
el,t zodat hĳ hen in de
_
¨
hand van Kuschan-Rischat
_
¨ a_ ım,
de koning van Mesopotami
e,u ver_
¨
kocht; v en de zonen van¨ Isra
el
_
bleven Kuschan-Rischat
a_ ım acht
_
jaar dienen. 9¨ Toen riepen de
zonen van Isra
el tot Jehovah om
_
hulp.w Jehovah verwekte daarop
een¨ redder x voor de zonen van Is_
rael opdat
die hen zou redden,
¨ y
z
Othni
el, de zoon van Kenaz,
de
_
_
a
10 De
jongere broer van Kaleb.
_
geestb van Jehovah kwam nu over
hem,¨ en hĳ werd de rechter over
Isra
el. Toen hĳ ten strĳde uittrok,
_
gaf Jehovah voorts Kuschan_
p Nu 25:2; 1Kon 11:4; q Re 2:11; r De 31:16;
Re 10:6; s Ex 34:13; De 12:3; De 16:21; 1Kon
16:33; t Re 2:20; u Ge 24:10; v Le 26:17; Re 2:14;
1Sa 12:9; w De 4:30; Re 2:18; Re 3:15; Ps 107:19;
x Re 2:16; y Joz 15:17; z 1Kr 4:13; a Re 1:13; b Nu
11:17; Re 6:34; Re 11:29; Re 14:6; Re 15:14; 1Sa
11:6; 1Sa 16:13; 2Kr 15:1; Jes 63:11.
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Ehud doodt Eglon, koning van Moab

¨
¨
Rischata_ ım, de koning van Syri
_ e,
in zĳn hand, zodat hĳ de overhand
¨
kreeg a over Kuschan-Rischat
a_ ım.
_
11 Daarna genoot het land veertig jaar lang rust. Ten slotte stierf
¨
Othni
el, de zoon van Kenaz.
_
_
¨
12 En de zonen van Isra
el gin_
gen opnieuw doen wat kwaad was
in Jehovah’s ogen.b Daarop liet
Jehovah Eglon,
de koning van
_
c
Moab,
sterk worden tegen Is_¨
_
d
rael, omdat zĳ deden wat kwaad
e
was in Jehovah’s ogen. 13 Deze
vergaderde bovendien de zonen
f en Amalekg tegen
van Ammon
_
_
hen. Toen trokken zĳ heen en
¨
sloegen Isra
el en namen de Pal_
menstadh in bezit. 14 En de zo¨
nen van Isra
el bleven Eglon,
de
_
_
koning van Moab,
achttien jaar
_
dienen.i 15 Toen riepen de zo¨
nen van Isra
el tot Jehovah om
_
hulp.j Jehovah verwekte hun derk de zoon
halve een redder, Ehud,
_
van Gera,
een Benjaminiet,l een
_
man die linkshandig was.m Mettertĳd zonden de zonen van Is_
¨
rael door zĳn hand schatting
aan Eglon,
de koning van Moab.
_
_
16 Ondertussen maakte Ehud
_
zich een zwaard, en het had twee
sneden,n terwĳl de lengte ervan
een el was. Toen gordde hĳ het
aan onder zĳn kleed, aan zĳn
rechterdĳ.o 17 En hĳ ging ertoe over de schatting aan Eg_
p
lon, de koning van Moab,
aan te
_
bieden. Eglon
nu
was
een
zeer
_
zwaarlĳvig man.
18 Nu geschiedde het dat toen
hĳ gereed was met het aanbieden
van de schatting,q hĳ het volk,
de dragers van de schatting, terstond heenzond. 19 En hĳzelf
keerde bĳ de steengroeven die te
G _ilgalr waren terug en zei vervolgens: „Ik heb een geheim woord
voor u, o koning.” Hĳ dan zei:
„Bewaar het stilzwĳgen!” Allen
die bĳ hem stonden gingen toen
bĳ hem vandaan.s 20 En Ehud
_
ging naar hem toe terwĳl hĳ in
zĳn koele dakvertrek zat, dat hĳ
voor zich alleen had. Vervolgens
zei Ehud:
„Een godswoord heb
_
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RECHTERS 3:11-30

ik voor u.” Nu stond hĳ op van
zĳn troon. 21 Toen stak Ehud
_
zĳn linkerhand uit en greep het
zwaard van zĳn rechterdĳ en
dreef het in [Eglons]
buik. 22 En
_
ook het heft drong nog naar binnen na het lemmer, zodat het vet
het lemmer omsloot, want hĳ trok
het zwaard niet uit zĳn buik, en
terstond kwam de drek te voorschĳn. 23 Ehud
ging nu door
_
het luchtgat naar buiten, maar
hĳ maakte de deuren van het
dakvertrek achter zich dicht en
deed ze op slot. 24 En hĳzelf
ging naar buiten.a
En zĳn dienaren kwamen en
gingen kĳken, en zie, de deuren
van het dakvertrek waren op slot.
Zĳ dan zeiden: „Hĳ doet zeker
zĳn behoefte b in de koele binnenkamer.” 25 En zĳ bleven wachten tot beschamens toe, en zie!
niemand opende de deuren van
het dakvertrek. Toen namen zĳ de
sleutel en deden open, en zie! daar
lag hun heer, ter aarde gevallen,
dood!
26 Wat Ehud
betreft, hĳ ont_
kwam terwĳl zĳ talmden, en hĳzelf ging de steengroevenc voor¨
bĳ en slaagde erin naar Seıra
_
te ontkomen. 27 Nu geschiedde het dat hĳ daar aangekomen,
direct de hoorn blies d in het berg¨
land van Efra
_ ¨ ım,e waarop de zonen van Isra
el met hem van het
_
bergland afdaalden, hĳ aan hun
spits. 28 Toen zei hĳ tot hen:
„Volgt mĳ,f want Jehovah heeft
UW vĳanden, de Moabieten, in UW
hand gegeven.”g Zĳ dan volgden
hem en bezetten ten slotte de
doorwaadbare plaatsenh van de
Jorda_ an
_ tegen de Moabieten, en
zĳ lieten [er] niemand overtrekken. 29 Vervolgens sloegen zĳ
in die tĳd Moab
neer, ongeveer
_
tienduizend man,i stuk voor stuk
j en dappere mannen; en
robuuste
´ ´
er ontkwam er niet een.k 30 En
Moab
werd op die dag onderwor_
¨
pen onder Isra
els hand; en hierna
_
genoot het land tachtig jaar lang
l
rust.

RECHTERS 3:31–4:17

Rechter Samgar. Profetes Debora. Barak

31 En na hem bleek er nog Sam_
te zĳn;
gar,a de zoon van Anath,
_
hĳ dan sloeg met een veedrĳversstok de Filistĳnen neer,b zeshonderd man; en ook hĳ slaagde erin
¨
Isra
el te redden.c
_
Toen gingen de zonen van Is_
¨
4
rael opnieuw doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen, nu Ehud
_
gestorven was.d 2 Daarom verkochte Jehovah hen in de hand van
¨
Jabin,
de koning van Kana
an, die
_
_
f
regeerde; en zĳn legerte Hazor
_
overste was S _isera,g en ¨ hĳ woonh
der nati
en. 3 En
de in Haroseth
_
¨
de zonen van Isra
el gingen luid
_
tot Jehovah roepen,i want hĳ bezat negenhonderd strĳdwagens
met ĳzeren zeisen,j en hĳzelf on¨
derdrukte de zonen van Isra
elk
_
met hardvochtigheid, twintig jaar
lang.
4 Debora
nu, een profetes,l de
_
vrouw van Lappidoth,
sprak toen_
¨
tertĳd recht in Isra
el. 5 En zĳ
_
woonde onder de Deborapalm
m
n
en ¨ Bethel
in het
tussen Rama
_
_
bergland van
Efra
ım; en de zonen
_
¨
van Isra
el waren gewoon naar
_
haar op te gaan voor een rechterlĳke uitspraak. 6 Zĳ dan liet
o
de zoon van Abinoam,
Barak,
_
_
p ontbieden en
uit Kedes-N
aftali
_
_
zei tot hem: „Heeft
Jehovah,
de
¨
God van Isra
el, niet het bevel ge_
geven? ’Ga en gĳ moet u over de
q verspreiden, en gĳ
berg Tabor
_
moet tienduizend man uit de zor en uit de zonen
nen van Naftali
_
s
met u meenemen.
van Zebulon
_
7 En ik zal bĳ het stroomdal van
v
de K _isont stellig S _isera,u Jabins
_
legeroverste, met zĳn strĳdwagens en zĳn menigte tot u voeren,w en ik zal hem werkelĳk in
uw hand geven.’ ”x
8 Hierop zei Barak
tot haar:
_
„Indien gĳ met mĳ zult meegaan,
dan zal ik stellig gaan; maar zo
gĳ niet met mĳ zult meegaan, zal
ik niet gaan.” 9 Waarop zĳ zei:
„Ik zal zonder mankeren met u
meegaan. Desondanks zal de luister niet aan u worden toegekend
op de weg die gĳ gaat, want in
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de hand van een vrouwa zal Jehovah S _isera verkopen.” Toen stond
Debora
op en ging met Barak
_
_
b
10 Nu riep Barak
naar Kedes.
_
_
c
en Naftali
te Kedes
saZebulon
_
_
_
men, en tienduizend man trokken op, hem op de voet volgend; d
en Debora
trok met hem op.
_
11 Terloops zĳ opgemerkt dat
e
zich had afde Keniet Heber
_
gescheiden van de Kenieten,f de
zonen van Hobab,
wiens schoon_
zoon Mozes
was,g en hĳ had
_
zĳn tent opgeslagen
bĳ de grote
¨
boom in Saanannim,
dat bĳ Ke_
_
des ligt.
12 Toen berichtte men S _isera
h
dat Barak,
de zoon van Abinoam,
_
_
naar de berg Tabor
was opge_
trokken.i 13 Terstond riep S _isera al zĳn strĳdwagens, de negenhonderd strĳdwagens met ĳzeren
zeisen,j en al het volk dat bĳ hem
¨
was, uit Haroseth
der natien bĳ
_
het stroomdal van de K _isonk samen. 14 Debora
zei nu tot Ba_
_
rak: „Sta op, want dit is de dag
waarop Jehovah S _isera stellig in
uw hand zal geven. Is het niet
Jehovah die voor u uit getrokken is?”l Daarop daalde Barak
_
met tienduizend man achter zich
aan de berg Tabor
af. 15 Toen
_
bracht Jehovah S _isera met al zĳn
strĳdwagens en het hele kamp
door de scherpte van
´ ´ het zwaard
Ten
in verwarring m voor Barak.
_
slotte klom S _isera van de wagen
en sloeg te voet op de vlucht.
16 En Barak
achtervolgde n de
_
strĳdwagens o en het kamp tot
¨
aan Haroseth
der natien, zodat
_
het hele kamp van S _isera door
de scherpte van het zwaard viel.
´ ´
Ook niet een bleef er over.p
17 Wat S _iseraq betreft, hĳ
vluchtte te voet naar de tent van
¨
Ja_ el,r de vrouw van de Keniets
Heber,
want er heerste vrede tus_
t
sen Jabin,
de koning van Hazor,
_
_
en het huisgezin van Heber
de
_
m Ex 14:24; Joz 10:10; 2Kon 7:6; n Le 26:7; Joz
10:19; o Jes 43:17; p De 7:23; q Re 4:2; 1Sa 12:9;
r Re 5:6; Re 5:24; s Nu 24:21; Re 1:16; Re 4:11;
t Re 4:2.

¨
Jael doodt Sisera. Overwinningslied
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¨
Keniet. 18 Toen kwam Ja_ el naar
buiten, S _isera tegemoet, en zei tot
hem: „Keer u hierheen, mĳn heer,
keer u hierheen tot mĳ. Wees niet
bevreesd.” Zo week hĳ terzĳde
en ging bĳ haar binnen in de tent.
Later bedekte zĳ hem met een deken. 19 Na verloop van tĳd zei
hĳ tot haar: „Geef mĳ alstublieft
wat water te drinken, want ik heb
dorst.” Bĳgevolg maakte zĳ een
leren zaka met melk open en gaf
hem te drinken,b waarna zĳ hem
toedekte. 20 Vervolgens zei hĳ
tot haar: „Ga bĳ de ingang van de
tent staan, en het moet geschieden dat indien er iemand komt en
u werkelĳk vraagt en zegt: ’Is hier
een man?’, dan moet gĳ zeggen:
’Neen!’ ”
¨
21 Ja_ el, de vrouw van Heber,
_
nam nu een tentpin en greep de
hamer in haar hand. Toen ging zĳ
stilletjes naar hem toe en dreef de
pin door zĳn slapenc en sloeg ze in
de grond, terwĳl hĳ vast sliep en
afgemat was. Zo stierf hĳ.d
22 En zie! daar kwam Barak
_ ¨
aan, die S _isera achtervolgde. Ja_ el
ging nu naar buiten, hem tegemoet, en zei tot hem: „Kom, en
ik zal u de man laten zien die
gĳ zoekt.” Hĳ ging dus bĳ haar
naar binnen, en zie! daar lag S _isera dood, met de pin door zĳn slapen.
23 Zo onderwierp e God op die
¨
dag Jabin,
de koning van Kana
an,
_
_
voor het aangezicht van de zo¨
nen van Isra
el. 24 En de hand
_
¨
van de zonen van Isra
el drukte
_
steeds zwaarder¨ op Jabin,
de ko_
ning van Kana
an,f totdat¨ zĳ Ja_
_
bin, de koning g van Kana
an, had_
den afgesneden.
h

En op die dag hief Debora
sa_
men met Barak,
de zoon van
5
_
dit lied aan:
Abinoam,
_
i

j

k

¨
2 „Omdat men in Isra
el het haar
_
los liet hangen [voor de
strĳd],
Omdat het volk zich vrĳwillig aanbood,l
Zegent Jehovah.m
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RECHTERS 4:18–5:10

3 Luistert, GIJ koningen; a leent
het oor, GIJ hoogwaardigheidsbekleders:
Ik, ja ik, wil zingen voor Je´
hovah.
¨
Ik zal Jehovah, Isra
els God,b
_
¨
bezingen met melodieen.c
4 Jehovah, toen gĳ uittoogt uit
¨
Se_ ır,d
Toen gĳ voortschreedt uit
e
het veld van Edom,
_
Schudde de aarde,f ook dropen de hemelen,g
Ook dropen de wolken van
water.
5 De bergen vloeiden weg van
voor het aangezicht van
Jehovah,h
¨
Deze S _inaı i van voor het aangezicht van Jehovah,j Is_
¨
raels God.k
l
6 In de dagen van Samgar,
de
_
zoon van Anath,
_
¨ m
In de dagen van Ja_ el, was
er op de paden geen verkeer,
En zĳ die langs wegen reisden, reisden gewoonlĳk
langs omwegen.n
7 De bewoners van het open
¨
land ontbraken, in Isra
el
_
ontbraken zĳ,o
p
Totdat ik, Debora,
opstond,
_
Totdat ik opstond als een
¨ q
moeder in Isra
el.
_
8 Men ging nieuwe goden kier
´ zen.
´
Toen was er strĳd in de poorten.s
Een schild was er niet te zien,
noch een lans,
Onder veertigduizend in Is_
¨
rael.t
9 Mĳn hart is met de aanvoer¨
ders van Isra
el,u
_
Die zich vrĳwillig aanboden
onder het volk.v
Zegent Jehovah.w
10 GIJ die geelrode ezelinnen berĳdt,x
GIJ die op rĳke tapĳten gezeten zĳt,
En GIJ die te voet gaat langs
de weg,
Denkt erover na! y

RECHTERS 5:11-26

Vervolg overwinningslied Debora en Barak

11 Enkele der stemmen van de
waterverdelers tussen de
plaatsen waar men water
put,a
Daar ging men de rechtvaardige daden van Jehovah
verhalen,b
De rechtvaardige daden van
zĳn bewoners van
het
¨
open land in Isra
el.
_
Het was toen dat Jehovah’s
volk afdaalde naar de
poorten.
c
12 Ontwaak, ontwaak, o Debora;
_
Ontwaak, ontwaak, draag
een lied voor! d
e
Sta op, Barak,
en voer uw
_
gevangenen weg, gĳ zoon
f
van Abinoam!
_
13 Het was toen dat de overlevenden afdaalden tot de
majestueuzen;
Jehovah’s volk daalde tot mĳ
af tegen
de sterken.
¨
14 Uit Efra
ım was hun oorsprong
_
in de laagvlakte,g
Met u, o Benjamin,
onder
_
uw volken.
h daalden de aanUit Machir
_
voerders af,
En uit Zebulon
zĳ die de
_
schrĳversuitrusting hanteren.i
j
15 En de vorsten in Issaschar
_
waren met Debora,
_
En zoals Issaschar,
zo was
_
k
Barak.
_
Hĳ werd te voet de laagvlakte in gezonden.l
Onder de afdelingen van
Ruben
waren de onder_
zoekingen des harten
groot.m
16 Waarom zat gĳ neer tussen de
twee zadeltassen,
Om naar het fluiten voor de
kudden te luisteren? n
Voor de afdelingen van Ru_
ben waren er grote onderzoekingen des harten.o
17 G _ilead bleef zich aan de overkant van de Jorda_ an
_ ophouden; p
En Dan, waarom bleef hĳ
een tĳdlang op schepen
wonen? q
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Aser
zat nietsdoend aan de
_
oever van de zee,
En bĳ zĳn landingsplaatsen
bleef hĳ zich ophouden.a
Zebulon
was een volk dat zĳn
_
ziel ten dode toe geringschatte; b
c
Naftali
eveneens, op de
_
hoogten van het veld.d
Koningen kwamen, zĳ streden;
Het was toen dat de konin¨
gen van Kana
an stredene
_
¨
Te Ta_ anachf bĳ de wateren
van Meg _iddo.g
Gewin aan zilver namen zĳ
niet mee.h
Van de hemel uit streden de
sterren,i
Van hun banen uit streden
ze tegen S _isera.
De stroom K _ison spoelde hen
weg,j
De stroom uit de oudheid,
de stroom K _ison.k
Gĳ hebt vervolgens sterkte
vertrapt,l o mĳn ziel.
Het was toen dat de hoeven
der paarden stamptenm
Vanwege de galop, de galop
van zĳn hengsten.
’Vervloektn Meroz,’
zei de en_
gel van Jehovah,o
’Vervloekt zĳn inwoners
zonder ophouden,
Want zĳ zĳn Jehovah niet te
hulp gekomen,
Jehovah te hulp met de sterken.’
¨
Ja_ el,p de vrouw van Heber
de
_
Keniet,q zal zeer gezegend zĳn onder de vrouwen,
Onder de vrouwen in de
tent zal zĳ zeer gezegend
zĳn.r
Water vroeg hĳ, melk gaf zĳ;
In de grote feestschaal voor
majestueuzen bood zĳ gestremde melk aan.s
Haar hand stak zĳ toen naar
de tentpin uit,
En haar rechterhand naar
de houten hamer van harde werkers.t
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Door Midian onderdrukt

En zĳ hamerde op S _isera, zĳ
doorboorde zĳn hoofd,a
En zĳ verpletterde en doorspleet zĳn slapen.
27 Tussen haar voeten zakte
hĳ ineen, viel hĳ, lag hĳ
daar;
Tussen haar voeten zakte
hĳ ineen, viel hĳ;
Waar hĳ ineenzakte, daar
viel hĳ, overweldigd.b
28 Uit het venster keek een
vrouw naar buiten en zĳ
bleef op de uitkĳk staan
naar hem,
De moeder van S _isera, uit
het tralievenster: c
’Waarom heeft zĳn strĳdwagen gedraald te komen? d
Waarom moet de hoefslag
van zĳn wagens zo laat
zĳn?’e
29 De wĳzen onder haar edelvrouwen f antwoordden
haar dan,
Ja, ook zĳ sprak zichzelf dan
met haar eigen woorden
toe:
30 ’Dienen zĳ dan geen buit te
vinden [en] te verdelen,g
Een schoot — twee schoten
voor iedere fysiek sterke
man,h
Buit van geverfde stoffen
voor S _isera, buit van geverfde stoffen,
Een geborduurd kleed, geverfde stof, twee geborduurde
klederen
Voor de hals van de buit[gemaakten]?’
31 Laat zo al uw vĳanden vergaan,i o Jehovah,
En laat degenen die u liefhebben,j zĳn als wanneer
de zon te voorschĳn komt
in haar kracht.”k
En daarna genoot het land veertig jaar lang rust.l
Toen
_
¨ gingen de zonen van Israel doen wat kwaad was in
6
de ogen van Jehovah. Daarom
m

gaf Jehovah hen zeven jaar lang
in de hand van M _idian.n 2 En
M _idian kreeg de overhand over
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RECHTERS 5:27–6:11
¨
Isra
el.a Wegens M _idian maakten
_
¨
de zonen van Isra
el zich de on_
dergrondse opslagplaatsen die
in de bergen waren, en de grotten en de moeilĳk toegankelĳke
plaatsen.b 3 En het geschiedde
¨
dat indien Isra
el zaaide,c M _idian
_
d
en de oosterlingene
en Amalek
_
optrokken, ja, zĳ trokken tegen
hen op. 4 Dan legerden zĳ zich
tegen hen en vernielden de opbrengst van het land helemaal
tot aan Gaza,
en zĳ lieten niets
_
wat tot levensonderhoud strekt,
noch schaap noch stier noch ezel
¨
in Isra
el over.f 5 Want zĳ en hun
_
vee trokken dan op met hun tenten. Zĳ kwamen dan talrĳk als de
sprinkhanen,g en zĳ en hun kamelen waren ontelbaar; h en zĳ kwamen dan in het land om het te
¨
verderven.i 6 En Isra
el verarm_
de zeer door M _idian; toen riepen
¨
de zonen van Isra
el tot Jehovah
_
om hulp.j
7 Zo geschiedde het dat, omdat
¨
de zonen van Isra
el wegens M _i_
dian tot Jehovah om hulp riepen,k
8 Jehovah vervolgens een man,
een profeet,l tot de zonen van Is_
¨
rael zond en tot hen zei: „Dit
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Ik was het die U uit Egyp_
te heb opgevoerdm en U aldus uit
het slavenhuis heb geleid.n 9 Zo
heb ik U uit de hand van Egyp_
te en uit de hand van al UW verdrukkers bevrĳd en hen van voor
UW aangezicht verdreven en U
hun land gegeven.o 10 Ook heb
ik tot U gezegd: „Ik ben Jehovah, UW God.p GIJ moogt de goden
der Amorieten,q in wier land GIJ
woont, niet vrezen.”r En GIJ hebt
niet naar mĳn stem geluisterd.’ ”s
11 Later kwam Jehovah’s engelt en zette zich neer onder de
grote boom die in Ofra
was, dat
_
¨
toebehooraan de Abiezrietu Joas
_
de, terwĳl diens zoon G _ideonv
bezig was in de wĳnpers tarwe
uit te kloppen om ze vlug aan
s De 28:15; Re 2:2; Jer 3:13; Ze 3:2; t Re 2:1; u Joz
17:2; Re 6:24; Re 8:32; v Ge 49:24; Heb 11:32.

RECHTERS 6:12-28

Engel bĳ Gideon. Gideon bouwt altaar

het oog van M _idian te onttrekken. 12 Toen verscheen hem
Jehovah’s engel en zei tot hem:
„Jehovah is met u,a gĳ dappere, sterke [man].” 13 Hierop zei
G _ideon tot hem: „Neem mĳ niet
kwalĳk, mĳn heer, maar indien
Jehovah met ons is, waarom is
ons dit alles dan overkomen,b en
waar zĳn dan al zĳn wonderdadenc waarvan onze vaderen ons
hebben verhaald,d toen zĳ zeiden:
’Was het niet uit Egypte
dat Jeho_
vah ons heeft opgevoerd?’e En nu
heeft Jehovah ons in de steek gelaten,f en hĳ geeft ons in de handpalm van M _idian.” 14 Toen keek
Jehovah hem aan en zei: „Ga in
g
deze
_
¨ kracht van u, en gĳ zult Israel stellig uit M _idians handpalm
redden.h Zend ik u niet?”i 15 Hĳ
zei op zĳn beurt tot hem: „Neem
mĳ niet kwalĳk, ¨ Jehovah. Waarmee zal ik Isra
el redden? j Zie!
_
Mĳn duizendtal is het geringste
in Manasse,
en ik ben de klein_
ste in het huis van mĳn vader.”k
16 Maar Jehovah zei tot hem:
„Omdat ik met u zal blĳken te
zĳn,l en gĳ zult M _idian
´ ´ stellig
verslaanm als ware het een man.”
17 Hierop zei hĳ tot hem: „Indien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden,n dan moet gĳ een teken voor mĳ verrichten dat gĳ het
zĳt die met mĳ spreekt.o 18 Ga
alstublieft niet weg van hier totdat ik bĳ u komp en mĳn gave
naar buiten heb gebracht en ze u
heb voorgezet.”q Bĳgevolg zei hĳ:
„Ik voor mĳ zal hier blĳven zitten
totdat gĳ terugkeert.” 19 En G _ideon ging naar binnen en bereidde toen een geitenbokje r en ongezuurde koeken van een efa meel.s
Het vlees deed hĳ in de mand
en het vleesnat deed hĳ in de
kookpot, waarna hĳ het tot hem
naar buiten bracht onder de grote boom en het opdiende.
20 De engel van de [ware] God
zei nu tot hem: „Neem het vlees
en de ongezuurde koeken en leg
het daar op de grote rots,t en giet
het vleesnat uit.” Toen deed hĳ
dat. 21 Vervolgens stak Jeho-
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vah’s engel de punt van de staf
die hĳ in zĳn hand hield uit en
raakte het vlees en de ongezuurde koeken aan, waarna er
vuur uit de rots opsteeg en het
vlees en de ongezuurde koeken
verteerde.a Wat Jehovah’s engel betreft, hĳ verdween uit zĳn
gezicht. 22 Dientengevolge besefte G _ideon dat het Jehovah’s
engel was.b
Terstond zei G _ideon: „Ach, Soevereine Heer Jehovah, want ik
heb Jehovah’s engel van aangezicht tot aangezicht gezien!” c
23 Maar Jehovah zei tot hem:
„Vrede zĳ u.d Vrees niet.e Gĳ
zult niet sterven.”f 24 Daarom
bouwde G _ideon daar een altaar g
voor Jehovah, en tot op deze dag
wordt het nog steeds Jehovah_
Sjalom
genoemd.h Het staat nog
_
¨
i
altĳd in Ofra
van de Abiezrieten.
_
25 Nu geschiedde het in die
nacht, dat Jehovah vervolgens
tot hem zei: „Neem de jonge stier,
de stier die aan uw vader toebehoort, dat wil zeggen de tweede jonge stier van zeven jaar,
¨
en gĳ moet het altaar van Ba_ al
dat van uw vader is, omverhalen,j en de heilige paal die erbĳ
staat, dient gĳ om te hakken.k
26 En gĳ moet op de top van
deze vesting een altaar bouwen
voor Jehovah, uw God, met de
rĳ stenen, en gĳ moet de tweede jonge stier nemen en hem als
brandoffer offeren op de stukken hout van de heilige paal die
gĳ zult omhakken.” 27 Bĳgevolg nam G _ideon tien mannen
van zĳn knechten en deed toen
juist zoals Jehovah tot hem gesproken had; l maar het geschiedde dat hĳ, daar hĳ het huisgezin van zĳn vader en de mannen
van de stad te zeer vreesde om
het overdag te doen, het voorts
’s nachts deed.m
28 Toen de mannen van de stad
als gewoonlĳk ’s morgens vroeg
opstonden, zie!
daar was het al¨
taar van Ba_ al afgebroken, en de
n die ernaast stond,
heilige paal
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Geest op Gideon. Het teken van de vacht

was omgehakt, en de tweede jonge stier was op het altaar dat er
was gebouwd, geofferd. 29 Zĳ
zeiden nu tot elkaar: „Wie heeft
dit gedaan?” En zĳ gingen informeren en zoeken. Ten slotte zei
men: „G _ideon, de zoon van Joas,
_
heeft dit gedaan.” 30 De mannen van de stad zeiden daarom tot
Joas:
„Breng uw zoon naar bui_
a
ten, opdat hĳ sterft,
omdat hĳ
¨
het altaar van Ba_ al heeft afgebroken, en omdat hĳ de heilige paal
die erbĳ stond, heeft omgehakt.”
31 Hierop zei Joas
_ b tot allen die
´ ´
tegen
hem opstonden: c „Zult GIJ
¨
Ba_ al wettelĳk
verdedigen,
om
te
´ ´
zien of GIJ hem misschien kunt
redden? Wie hem wettelĳk verdedigt, dient nog deze morgen
ter dood gebracht te worden.d Indien hĳ God is,e laat hĳ dan zichzelf wettelĳk verdedigen,f omdat
iemand zĳn altaar heeft afgebroken.” 32 Voorts noemde
hĳ hem
¨
op die
dag Jerubba_ alg en zei: „Laat
¨
Ba_ al zich maar zelf wettelĳk verdedigen, omdat iemand zĳn altaar
heeft afgebroken.”h
33 En geheel M _idiani en Ama_
k
verzamellekj en de oosterlingen
´ ´
den zich als een [man] l en trokken toen [de Jorda_ an]
over en
_
legerden zich
¨ m in de laagvlakte
34 En Jehovah’s
van J _izreel.
geestn omhulde G _ideon zodat hĳ
op de
hoorn
ging
blazen,o en de
¨
Abiezrietenp werden bĳeengeroepen om hem te volgen. 35 En
hĳ zond bodenq uit door heel Manasse,
en ook zĳ werden bĳeenge_
roepen om hem te volgen. Tevens
zond hĳ boden uit door Aser
en
_
Zebulon
en Naftali,
die hem nu
_
_
tegemoet trokken.
de [ware]
36 Toen zei G _ideon tot
¨
God: „Indien gĳ Isra
el door mĳn
_
hand redt, juist zoals gĳ hebt beloofdr — 37 zie, ik laat een wollen vacht onbedekt op de dorsvloer liggen. Indien er nu alleen
op de vacht dauw komt maar er
droogte is op de gehele grond,
¨
dan moet ik weten dat gĳ Isra
el
_
door mĳn hand zult redden, juist
zoals gĳ hebt beloofd.” 38 En
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RECHTERS 6:29–7:5

het viel zo uit. Toen hĳ de volgende dag vroeg opstond en de vacht
uitwrong, kreeg hĳ voldoende
dauw uit de vacht om een grote feestschaal met water te vullen. 39 G _ideon zei echter tot de
[ware] God: „Uw toorn ontbrande niet
´ ´ tegen mĳ, maar laat mĳ
nog een keer spreken. Laat mĳ
alstublieft nog eenmaal een proef
nemen met de vacht. Laat alstublieft alleen de vacht droog blĳven, en laat er op de gehele grond
dauw komen.” 40 Zo deed God
het dan in die nacht; en er kwam
alleen op de vacht droogte, en
op de gehele grond bevond zich
dauw.
¨
Toen stonden Jerubba_ al,a dat
wil zeggen G _ideon,b en al het
volk dat bĳ hem was, vroeg op,
en zĳ sloegen hun kamp op bĳ
de bron Harod;
en het kamp van
_
M _idian bevond zich ten noorden
´
van hem, bĳ de heuvel Mor
_ e, in
de laagvlakte. 2 Jehovah zei nu
tot G _ideon: „Het volk dat bĳ u
is, is mĳ te veel om M _idian in
c
hun hand
¨ te geven. Misschien
zou Isra
el zich tegen mĳ beroe_
d door te zeggen: ’Mĳn eigen
men,
hand heeft mĳ gered.’e 3 Nu
dan, roep alstublieft ten aanhoren van het volk en zeg: ’Wie is
er bevreesd en beeft? Hĳ trekke
zich terug.’ ”f G _ideon dan stelde
hen op de proef.
Toen trokken er
¨
zich tweeentwintigduizend van
het volk terug, en er bleven er
tienduizend over.
4 Toch zei Jehovah tot G _ideon:
„Er is nog te veel volk.g Laat hen
afdalen naar het water, opdat ik
hen daar voor u op de proef kan
stellen. En het moet geschieden
dat van wie ik tot u zeg: ’Deze
zal met u meegaan’, die zal met u
meegaan, maar iedereen van wie
ik tot u zeg: ’Deze zal niet met u
meegaan’, die zal niet meegaan.”
5 Hĳ liet het volk dus afdalen
naar het water.h
Toen zei Jehovah tot G _ideon:
„Al wie met zĳn tong wat van het
water oplikt net zoals een hond
likt, zult gĳ afzonderlĳk zetten,

7

RECHTERS 7:6-21

Slechts 300 strĳders. Gideon hoort droom

eveneens al wie zich op zĳn
¨
knieen neerlaat om te drinken.”a
6 Het getal dan van hen die likten met hun hand aan hun mond,
bedroeg driehonderd man. Wat al
de overigen van het volk betreft,
¨
zĳ lieten zich op hun knieen neer
om water te drinken.
7 Jehovah zei nu tot G _ideon:
„Door de driehonderd man die
[het water] likten, zal ik ulieden
redden, en ik wil M _idian in uw
hand geven.b Wat al het overige
volk aangaat, laten zĳ heengaan,
ieder naar zĳn plaats.” 8 Derhalve namen zĳ de mondvoorraad van het volk in hun hand, en
hun hoorns,c en hĳ zond alle man¨
nen van Isra
el weg, ieder naar
_
zĳn huis; en hĳ hield de driehonderd man aan. Wat het kamp van
M _idian betreft, het bevond zich
beneden hem in de laagvlakte.d
9 Nu geschiedde het in die
nachte dat Jehovah voorts tot
hem zei: „Sta op, daal af naar
het kamp, want ik heb het in uw
hand gegeven.f 10 Indien gĳ
echter bevreesd zĳt om af te dalen, daal af, gĳ met uw bediende Pura,
naar het kamp.g 11 En
_
gĳ moet luisteren naar wat zĳ
zullen spreken,h en daarna zullen uw handen stellig gesterkt
worden,i en gĳ zult stellig naar
het kamp afdalen.” Toen daalde hĳ met zĳn bediende Pura
af
_
naar de rand van de in slagorde
geschaarden die in het kamp waren.
en alle
12 M _idian nu en Amalek
_
oosterlingenj lagen in de laagvlakte verspreid, zo talrĳk als
sprinkhanen; k en hun kamelenl
waren ontelbaar, zo talrĳk als de
zandkorrels die aan de oever der
zee zĳn. 13 G _ideon kwam nu, en
zie! een man verhaalde zĳn metgezel juist een droom, en hĳ zei
vervolgens: „Ziehier een droom
die ik heb gedroomd.m En zie!
een ronde gerstebroodkoek rolde het kamp van M _idian binnen.
Toen kwam hĳ bĳ een tent en
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sloeg ertegenaan zodat ze omviel,a
en hĳ keerde ze voorts ondersteboven, en de tent viel in elkaar.”
14 Hierop antwoordde b zĳn metgezel en zei: „Dit is niets anders
dan het zwaard van G _ideon,c de
¨
zoon van Joas,
een man van Isra
el.
_
_
De [ware] Godd heeft M _idian en
heel het kamp in zĳn hand gegeven.”e
15 Nu geschiedde het dat zodra
G _ideon het verhaal van de droom
en zĳn verklaring had gehoord,f
hĳ ging aanbidden.g Daarna keerde hĳ terug naar het kamp van Is_
¨
rael en zei: „Staat op,h want Jehovah heeft het kamp van M _idian in
UW hand gegeven.” 16 Toen verdeelde hĳ de driehonderd man in
drie groepen en gaf allen hoorns i
in hun handen en grote lege kruiken, met fakkels binnen in de grote kruiken. 17 Vervolgens zei
hĳ tot hen: „GIJ dient van mĳ
af te kĳken [hoe ik doe] en ook
zo te doen. En wanneer ik aan
de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het geschieden
dat juist zoals ik zal doen, zo zult
GIJ doen.
18 Wanneer ik op de
hoorn heb geblazen, ik en allen
´ ´
die bĳ mĳ zĳn, dan moet ook GIJ
op de hoorns blazen, rondom het
hele kamp,j en GIJ moet zeggen:
’Van Jehovahk en van G _ideon!’ ”
19 Na verloop van tĳd kwam
G _ideon bĳ het begin van de middelste nachtwake l met de honderd man die bĳ hem waren, aan
de rand van het kamp. Men had
juist de schildwachten uitgezet.
Nu bliezen zĳ op de hoorns,m en
de grote waterkruiken die zĳ in
hun handen hadden, werden stukgeslagen.n 20 Hierop bliezen de
drie groepen op de hoorns o en
verbrĳzelden de grote kruiken
en grepen met hun linkerhand
weer de fakkels en met hun rechterhand de hoorns om erop te
blazen, en zĳ riepen toen: „[Het]
zwaard van Jehovahp en van G _ideon!” 21 Al die tĳd bleven zĳ,
ieder op zĳn plaats, rondom het
kamp staan, en het hele kamp
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¨
Efraımieten twisten met Gideon

ging op de loop en hief een geschreeuw aan en nam de vlucht.a
22 En de driehonderdb bleven op
de hoorns blazen,c en Jehovah
keerde toen in het hele kamp
het zwaard van een ieder tegen
de ander; d en het kamp vluchtte voort tot Beth-S _itta, dan naar
Zerera,
tot aan de buitenrand
_
van Abel-Meh
ola
_
_
_ e bĳ Tabbat.
23 Ondertussen werden de man¨
nen van Isra
el bĳeengeroepen uit
_
f
g
en Aser
en heel ManasNaftali
_
_
_
h
se, en zĳ gingen M _idian achtervolgen.i 24 En G _ideon zond boden door heel het bergland van
¨
Efra
ım,j en liet zeggen: „Daalt af,
_
´ ´
M _idian tegemoet, en bezet voor
hen de wateren tot aan BethBara
en de Jorda_ an.”
Zo werden
_
_
¨
alle mannen van Efra
ım bĳeenge_
roepen, en zĳ bezetten ten slotte
en
de waterenk tot aan Beth-Bara
_
de Jorda_ an.
25 Bovendien slaag_
den zĳ erin de twee vorsten van
M _idian gevangen te nemen, name¨
lĳk Oreb
en Ze_ eb; l toen doodden
_
¨
m en Zeeb
zĳ Oreb
op de rots Oreb,
_¨
_
_
doodden zĳ bĳ de wĳnkuip Ze_ eb.
En zĳ zetten de achtervolging
van M _idian voort,n en zĳ brachten het hoofd van Oreb
en dat
_
¨
van Ze_ eb naar G _ideon in de Joro
daanstreek.
Toen zeiden de mannen van
¨
Efra
ım tot hem: „Wat is dat
8
_
nu voor iets dat gĳ ons hebt aangedaan, om ons niet te roepen
toen gĳ tegen M _idian zĳt gaan
strĳden?”p En zĳ trachtten hevig ruzie met hem te zoeken.q
2 Ten slotte zei hĳ tot hen: „Wat
heb ik nu gedaan in vergelĳking
met U? r Zĳn de nalezingen van
¨
Efra
ıms niet beter dan de drui_
¨
t
venoogst van Abiezer?
3 In UW
_
hand heeft God M _idians vorsten
¨
u
Oreb
en Ze_ eb gegeven, en wat
_
heb ik kunnen doen in vergelĳking met U?” Toen pas bedaarde hun geest tegenover hem, toen
hĳ dit woord sprak.v
4 Ten slotte kwam G _ideon aan
de Jorda_ an,
die hĳ overtrok, hĳ
_
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RECHTERS 7:22–8:13
en de driehonderd man die bĳ
hem waren, wel vermoeid maar
toch de achtervolging voortzettend. 5 Later zei hĳ tot de mana „Geeft alstunen van Sukkoth:
_
blieft ronde broden aan het volk
dat mĳ op de voet volgt,b want zĳ
c
zĳn vermoeid, en ik ben Zebah
_
d
en Zalmuna,
de koningen van
_
M _idian, aan het achtervolgen.”
6 Maar de vorsten van Sukkoth
_
zeiden: „Hebt gĳ soms de handpalm van Zebah
en van Zalmuna
_
_
al in uw hand, dat er brood aan
uw leger gegeven moet worden?”e
7 Hierop zei G _ideon: „Daarom zal
ik, wanneer Jehovah Zebah
en
_
Zalmuna
in mĳn hand geeft, stel_
lig UW vlees komen dorsen met
de doorns uit de wildernis en het
stekelige struikgewas.”f 8 En
vandaar trok hĳ verder op naar
¨
Pnu_ elg en sprak toen tot hen in dezelfde trant, maar de mannen van
¨
Pnu_ el antwoordden hem net zoals
de mannen van Sukkoth
hadden
_
geantwoord. 9 Derhalve zei hĳ
¨
ook tot de mannen van Pnu_ el:
„Wanneer ik in vrede terugkeer,
zal ik deze toren afbreken.”h
i nu wa10 Zebah
en Zalmuna
_
_
ren in Karkor,
en hun kampe_
menten met hen, ongeveer vĳftienduizend [man], hetgeen alles
was wat er van het hele kamp der
oosterlingen was overgebleven; j
en de reeds gevallenen waren
honderd twintig duizend man die
het zwaard plachten te trekken.k
11 En G _ideon trok nog verder
op langs de weg van hen die in
tenten verblĳven, ten oosten van
l en sloeg toen
Nobah
en Jogbeha,
_
_
het kamp, terwĳl het kamp zich
m
12 Toen Zebah
veilig waande.
_
en Zalmuna
de vlucht namen, zet_
te hĳ hen terstond achterna en
slaagde erin M _idians twee koninn gevangen, Zebah
en Zalmuna,
_
_
gen te nemen; en hĳ deed het
hele kamp beven.
13 Daarop keerde G _ideon, de
zoon van Joas,
terug van de strĳd
_
langs de pas die omhooggaat

RECHTERS 8:14-33

Gideon wĳst koningschap af; efod; 70 zonen

naar Heres.
14 Onderweg nam
_
hĳ een jonge man uit de mana gevangen en
nen van Sukkoth
_
won inlichtingen bĳ hem in.b Hĳ
dan schreef voor hem de namen
van de vorstenc van Sukkoth
en
_
zĳn oudere mannen op, zevenenzeventig man. 15 Toen ging hĳ
naar de mannen van Sukkoth
en
_
zei: „Hier zĳn Zebah
en Zalmu_
_
na, betreffende wie GIJ mĳ gehoond hebt, door te zeggen: ’Hebt
gĳ soms de handpalm van Zebah
_
en van Zalmuna
al in uw hand,
_
dat er brood aan uw uitgeputte
mannen gegeven moet worden?’ ”d
16 Toen nam hĳ de oudere mannen van de stad en doorns uit de
wildernis en stekelig struikgewas
en liet de mannen van Sukkoth
_
daarmee kennis maken.e 17 En
¨ f
de toren van Pnu_ el brak hĳ af,g
en vervolgens doodde hĳ de mannen van de stad.
18 Nu zei hĳ tot Zebah
en Zal_
h „Wat waren dat voor manmuna:
_
i hebt gedood?”
nen die GIJ te Tabor
_
Hierop zeiden zĳ: „Zoals gĳ, zo
was elkeen van hen, koningszonen van gestalte.” 19 Waarop
hĳ zei: „Het waren mĳn broers,
de zonen van mĳn moeder. Zo
waar Jehovah leeft, indien GIJ hen
in leven hadt gelaten, zou ik U niet
behoeven te doden.”j 20 Toen
zei hĳ tot Jether,
zĳn eerstgebo_
rene: „Sta op, dood hen.” En de
jonge man trok zĳn zwaard niet,
omdat hĳ bevreesd was, want hĳ
was nog maar een jonge man.k
21 Daarom zeiden Zebah
en Zal_
muna:
„Sta zelf op en val ons aan,
_
want zoals een man is, zo is zĳn
kracht.”l Bĳgevolg stond G _ideon
op en doodde m Zebah
en Zalmu_
_
na en nam de maanvormige sieraden die hun kamelen aan de
hals droegen.
22 Later zeiden de mannen
¨
van Isra
el tot G _ideon: „Heers
_
over ons,n zowel gĳ als uw zoon
en uw kleinzoon, want gĳ hebt
ons uit de hand van M _idian gered.”o 23 Maar G _ideon zei tot
hen: „Ikzelf zal niet over U heer-
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sen, noch zal mĳn
zoon over
´
U heersen.a Jehovah zal over U
b
heersen.”
24 Vervolgens zei
G _ideon tot hen: „Laat mĳ U een
verzoek doen: Geeft mĳ, ieder
van U, de neusring c van zĳn buit.”
(Zĳ hadden namelĳk gouden
¨ neusringen, omdat het Ismaelietend
waren.) 25 Daarop zeiden zĳ:
„Wĳ zullen die beslist geven.”
Toen spreidden zĳ een mantel uit
en wierpen daarop ieder de neusring van zĳn buit. 26 En het
gewicht van de gouden neusringen waarom hĳ verzocht had, bedroeg zeventienhonderd gouden
sikkelen, buiten de maanvormige
sieradene en de oorbellen en de
klederen van roodpurpergeverfde wolf die de koningen van M _idian droegen, en buiten de halskettingen die de kamelen aan de
hals droegen.g
27 Voorts maakte G _ideon hiervan een efodh en stelde die in zĳn
¨
i tentoon; en heel Israel
stad Ofra
_
_
ging er daar immorele gemeenschap mee bedrĳven,j zodat hĳ
G _ideon en zĳn huisgezin ten valstrik diende.k
28 Zo werd M _idianl voor het
aangezicht
van de zonen van Is_
¨
rael onderworpen, en zĳ staken
het hoofd niet meer op; en het
land genoot nu veertig jaar lang
rust in de dagen van G _ideon.m
¨
29 En Jerubba_ al,n de zoon van
Joas,
ging heen en bleef in zĳn
_
huis wonen.
30 En G _ideon kreeg zeventig
zonen,o die uit zĳn opperdĳ voortkwamen, want hĳ kreeg vele vrouwen. 31 Wat zĳn bĳvrouw betreft die te S _ichem was, ook zĳ
baarde hem een zoon. Hĳ dan
p
gaf hem de naam Abimelech.
_
32 Ten slotte stierf G _ideon, de
zoon van Joas,
in een gezegende
_
ouderdom, en hĳ werd begraven in
de grafstede van zĳn vader Joas,
_
¨
te Ofra
van de Abiezrieten.q
_
33 Nu geschiedde het dat zodra
G _ideon gestorven was, de zonen
¨
van Isra
el opnieuw immorele
ge_
¨
meenschap met de Ba_ als gingen
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Abimelech koning. Jothams gelĳkenis

¨
hebben,a zodat zĳ Ba_ al-Berith
tot
_
b
34
En de zohun god stelden.
¨
nen van Isra
el dachten niet meer
_
aan Jehovah, hun God,c die hen
bevrĳd had uit de hand van al
hun vĳanden rondom; d 35 en
zĳ betrachtten geen liefderĳke
het huisgezin
goedheide jegens
¨
van Jerubba_ al, G _ideon, in ruil
voor¨ al het goede dat hĳ jegens
Isra
el had betracht.f
_
Na verloop van tĳd ging Abig
de zoon van Jerub_
¨ melech,
ba_ al, naar S _ichem,h naar de broeders van zĳn moeder, en sprak
vervolgens tot hen en tot heel de
familie van het huis van zĳn moeders vader, en zei: 2 „Spreekt
alstublieft ten aanhoren van alle
grondbezitters van S _ichem: ’Wat
is beter voor U, dat zeventig man¨
a_ al,
nen,i al de zonen van Jerubb
´ ´
over U heersen, of dat een man
over U heerst? En GIJ moet bedenken dat ik UW been en UW vlees
ben.’ ”j
3 De broeders van zĳn moeder gingen dus al deze woorden
over hem spreken ten aanhoren
van alle grondbezitters van S _ichem, zodat hun hart zich tot
Abimelech
neigde,k want zĳ zei_
den: „Hĳ is onze eigen broeder.”l
4 Toen gaven zĳ hem zeventig
zilverstukken
uit het huis van
¨
m en daarmee huurde
Ba_ al-Berith,
_
Abimelech
vervolgens leeglopers
_
en onbeschaamde mannen,n opdat die hem zouden vergezellen.
5 Daarna ging hĳ naar het huis
o en doodde
van zĳn vader te Ofra
_
zĳn¨ broers,p de zonen van
´ ´ Jerubba_ al, zeventig man, op een steen,
maar Jotham,
de
jongste
zoon van
_ ¨
Jerubba_ al, bleef over, omdat hĳ
zich verborgen had.
6 Nadien vergaderden alle
grondbezitters van S _ichem en
het hele huis van M _illo q zich en
gingen heen en bewerkten dat
Abimelech
als koning regeerde,r
_
dicht bĳ de grote boom,s de zuil
die te S _ichemt was.
7 Toen men het aan Jotham
be_
richtte, ging hĳ terstond heen en

9
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RECHTERS 8:34–9:18

stelde zich op de top van de berg
a en verhief zĳn stem en
Gerizim
_
riep uit en zei tot hen: „Luistert
naar mĳ, GIJ grondbezitters van
S _ichem, en laat God naar U luisteren:
8 Eens gingen de bomen heen
om een koning over zich te zalven. Zĳ dan zeiden tot de olĳfboom: b ’Wees toch koning over
ons.’c 9 Maar de olĳfboom zei
tot hen: ’Moet ik mĳn vettigheid
opgeven, waarmee men God en
mensen verheerlĳkt,d en moet ik
boven de andere bomen gaan wuiven?’e 10 Toen zeiden de bomen
tot de vĳgenboom: f ’Kom gĳ, wees
koning over ons.’ 11 Maar de vĳgenboom zei tot hen: ’Moet ik
mĳn zoetigheid en mĳn goede opbrengst opgeven, en moet ik boven de andere bomen gaan wuiven?’g 12 Vervolgens zeiden de
bomen tot de wĳnstok: ’Kom gĳ,
wees koning over ons.’ 13 De
wĳnstok zei op zĳn beurt tot hen:
’Moet ik mĳn nieuwe wĳn opgeven, die God en mensen verblĳdt,h
en moet ik boven de bomen gaan
wuiven?’ 14 Ten slotte zeiden
alle andere bomen tot de doornstruik: i ’Kom gĳ, wees koning over
ons.’ 15 Hierop zei de doornstruik tot de bomen: ’Indien GIJ
mĳ in waarheid tot koning over U
zalft, komt, zoekt toevlucht onder mĳn schaduw.j Maar zo niet,
laat er vuur k van de doornstruik
uitgaan en de ceders l van de L _ibanonm verteren.’
16 Nu dan, indien het in waarheid en in onberispelĳkheid is
dat GIJ hebt gehandeld en dat
GIJ ertoe overgegaan zĳt Abime_
lech koning te maken,n en indien
het goedheid is die GIJ¨ hebt betracht jegens Jerubba_ al en zĳn
huisgezin, en indien GIJ hem
hebt gedaan zoals hĳ door het
doen van zĳn handen verdiende,
17 toen mĳn vader voor U gestreden heefto en voorts zĳn ziel
in de waagschaal stelde p om U
uit de hand van M _idianq te bevrĳden; 18 en GIJ, van UW kant,
o Re 7:9; p Es 4:16; Ro 16:4; q Re 8:28; Ps 83:9.

RECHTERS 9:19-35

Abimelechs gewelddadige bestuur

zĳt heden tegen het huisgezin
van mĳn vader opgestaan om zĳn
´ ´
zonen, zeventig man,a op e en
steen te doden,b en om Abime_
lech, de zoon van zĳn slavin,c koning d over de grondbezitters van
S _ichem te maken, enkel omdat
hĳ UW eigen broeder is — 19 ja,
indien het in waarheid en in onberispelĳkheid is dat GIJ heden je¨
gens Jerubba_ al en zĳn huisgezin
hebt gehandeld, verheugt U dan
over Abimelech
en laat hĳ zich
_
ook over U verheugen.e 20 Maar
zo niet, laat er vuur f van Abime_
lech uitgaan en de grondbezitters van S _ichem en het huis van
M _illo verteren,g en laat er vuur h
van de grondbezitters van S _ichem en het huis van M _illo uitgaan en Abimelech
verteren.”i
_
j
21 Toen nam Jotham
de vlucht
_
en maakte zich uit de voeten en
¨
begaf zich naar Be_ er, waar hĳ wegens zĳn broer Abimelech
ging
_
wonen.
22 En Abimelech
bleef drie
_
¨
jaar de vorst over Isra
el spe_
len.k 23 Toen maakte God dat
er zich een slechte geestl ontwikkelde tussen Abimelech
en
_
de grondbezitters van S _ichem,
en de grondbezitters van S _ichem
gingen verraderlĳk jegens Abimelech
handelen,m 24 opdat het
_
geweld dat de zeventig zonen van
¨
Jerubba_ al was aangedaan, zou komenn en opdat hĳ hun bloed zou
kunnen leggen op Abimelech,
hun
_
broer, omdat hĳ hen gedood had,o
en op de grondbezitters van S _ichem, omdat zĳ zĳn handen gesterkt haddenp om zĳn broers
te doden. 25 De grondbezitters
van S _ichem legden daarom mannen in hinderlaag tegen hem op
de toppen der bergen, en zĳ plachten een ieder die hen op de weg
voorbĳging, te beroven. Na verloop van tĳd werd het Abimelech
_
gemeld.
¨
26 Toen kwam Ga_ al,q de zoon
van Ebed,
met zĳn broeders over
_
naar S _ichem,r en de grondbezitters van S _ichem gingen hun ver-
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trouwen op hem stellen.a 27 En
als gewoonlĳk gingen zĳ naar buiten het veld in en hielden zich
bezig met het inzamelen van de
druiven van hun wĳngaarden en
het treden daarvan en met uitbundig feestvieren,b waarna zĳ
het huis van hun god binnengingenc en aten en dronkend en
kwaad afsmeektene over Abime_
¨
lech. 28 En Ga_ al, de zoon van
Ebed,
zei
verder:
„Wie
is
Abim
e_
_
lech,f en wie is S _ichem, dat wĳ
hem zouden dienen? Is hĳ niet de
¨
h
zoon van Jerubba_ al,g en is Zebul
_
niet een gemachtigde van hem?
i S
Dient de mannen van Hemor,
_i_
chems vader, GIJ anderen, maar
´´
waarom zouden wıj hem dienen?
29 O had ik dit volk maar in mĳn
hand! j Dan zou ik Abimelech
wel
_
afzetten.” Vervolgens zei hĳ tot
Abimelech:
„Maak uw leger tal_
rĳk en trek uit.”k
30 En Zebul,
de vorst van de
_
¨
stad, kreeg de woorden van Ga_ al,
l te horen. Toen
de zoon van Ebed,
_
ontbrandde zĳn toorn. 31 Hĳ
zond daarom onder een voorwendsel boden naar Abimelech
_
¨
om te zeggen: „Zie! Ga_ al, de zoon
van Ebed,
en
zĳn
broeders
zĳn
nu
_
naar S _ichemm gekomen, en zie, zĳ
doen de stad tegen u samenscholen. 32 Nu dan, sta bĳ nacht
op,n gĳ en het volk dat bĳ u is, en
ga op de loer liggeno in het veld.
33 En morgenochtend moet het
geschieden dat gĳ, zodra de zon
gaat schĳnen, vroeg dient op te
staan, en gĳ moet een plotselinge aanval doen op de stad; en
wanneer hĳ met het volk dat bĳ
hem is tegen u uittrekt, dan moet
gĳ met hem doen juist zoals uw
hand de mogelĳkheid daartoe
vindt.”
34 Bĳgevolg stond Abimelech
_
’s nachts op met al het volk dat
bĳ hem was, en zĳ gingen in vier
groepen tegen S _ichem op de loer
¨
liggen. 35 Later kwam Ga_ al,p
de zoon van Ebed,
naar buiten en
_
ging bĳ de ingang van de stadspoort staan. Nu stonden Abime_
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Abimelech valt Sichem aan, wordt gedood

lech en het volk dat bĳ hem was,
uit de plaats van de hinderlaag
¨
op. 36 Toen Ga_ al het volk in
het oog kreeg, zei hĳ terstond tot
Zebul:
„Zie! Daar daalt volk van
_
de toppen der bergen af.” Maar
Zebul
zei tot hem: „De schadu_
wen van de bergen ziet gĳ voor
mannen aan.”a
¨
37 Naderhand sprak Ga_ al nogmaals en zei: „Zie! Daar daalt
volk af van het midden des lands,
´ ´
en een groep komt langs de weg
van de grote boom Meonenim.”
_
38 Hierop zei Zebul
tot hem:
_
„Waar is nu dat gezegde van u,
dat uw mond heeft uitgebracht: b
’Wie is Abimelech,
dat wĳ hem
_
zouden dienen?’c Is dit niet het
volk dat gĳ hebt verworpen? d
Trek nu alstublieft uit en strĳd
tegen hen.”
¨
39 Zo trok Ga_ al aan de spits
van de grondbezitters van S _ichem uit en bond de strĳd tegen
Abimelech
aan. 40 En Abime_
_
lech jaagde hem achterna, waarop hĳ de vlucht voor hem nam;
en er bleven in groten getale verslagenen vallen tot bĳ de ingang
van de poort.
bleef in Aru41 En Abimelech
_
_
e verdreef verma wonen, en Zebul
_
¨
volgens Ga_ alf en zĳn broeders uit
S _ichem,g zodat zĳ er niet konden
blĳven wonen. 42 Nu geschiedde het de volgende dag, dat het
volk zich naar buiten begaf, het
veld in. Dit dan werd aan Abime_
lechh meegedeeld. 43 Hĳ nam
dus het volk en verdeelde het in
drie groepeni en ging op de loer
liggen in het veld. Toen keek hĳ,
en zie, het volk kwam de stad
uit. Nu stond hĳ tegen hen op
en sloeg hen neer. 44 En Abimelech
en de groepen die bĳ hem
_
waren, deden een plotselinge aanval om stelling te kunnen nemen
bĳ de ingang van de stadspoort,
terwĳl twee groepen een plotselinge aanval deden op allen die
in het veld waren en hen vervolgens neersloegen.j 45 En Abimelech
streed die hele dag tegen
_
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RECHTERS 9:36-54

de stad en slaagde erin de stad
in te nemen; en hĳ doodde het
volk dat erin was,a waarna hĳ de
stad slechtte b en ze met zout bezaaide.c
46 Toen alle grondbezitters van
de toren van S _ichem dit hoorden, gingen zĳ onmiddellĳk naar
het gewelf van het huis van Eld
Berith.
47 Toen werd aan Abi_
melech
gemeld dat alle grondbe_
zitters van de toren van S _ichem
bĳeengekomen waren. 48 Daarop besteeg Abimelech
de berg Zal_
_
mon,e hĳ en al het volk dat bĳ hem
was. Abimelech
nam nu een bĳl in
_
zĳn hand en hakte een tak van de
bomen af en tilde die op en legde hem op zĳn schouder, en hĳ zei
tot het volk dat bĳ hem was: „Wat
GIJ mĳ hebt zien doen — vlug,
doet zoals ik!”f 49 Zo hakte ook
al het volk ieder een tak voor zich
af en volgde toen Abimelech.
Ver_
volgens legden zĳ ze tegen het gewelf aan, en boven hen staken zĳ
het gewelf in brand, zodat ook alle
mannen van de toren van S _ichem
stierven, ongeveer duizend mannen en vrouwen.g
50 Daarna trok Abimelech
naar
_
h en legerde zich tegen TeTebez
_
_
bez en nam het in. 51 Aangezien er zich nu midden in de stad
een sterke toren bevond, vluchtten toen alle mannen en vrouwen en alle grondbezitters van
de stad daarheen, waarna zĳ [de
deur] achter zich sloten en op
het dak van de toren klommen.
52 En Abimelech
baande zich een
_
weg naar de toren en ging ertegen strĳden, en hĳ drong door
tot dicht bĳ de ingang van de toren om hem met vuur te verbranden.i 53 Toen gooide een zekere
vrouw een bovenste molensteen
op Abimelechs
hoofd en verbrĳ_
zelde zĳn schedel.j 54 Hĳ riep
daarom vlug de bediende die zĳn
wapens droeg en zei tot hem:
„Trek uw zwaard en breng mĳ
ter dood,k opdat men niet van
mĳ zegt: ’Een vrouw heeft hem
gedood.’ ” Onmiddellĳk doorstak

RECHTERS 9:55–10:18

¨
¨
Rechters Tola, Jaır. Israel bedreigd

zĳn bediende hem, zodat hĳ
stierf.a
¨
55 Toen de mannen van Isra
el
_
nu zagen dat Abimelech
gestorven
_
was, gingen zĳ vervolgens heen,
ieder naar zĳn plaats. 56 Zo liet
God het kwaad van Abimelech
_
dat hĳ zĳn vader had aangedaan
door zĳn zeventig broers te doden,
[op hem] terugvallen.b 57 En al
het kwaad van de mannen van
S _ichem liet God op hun eigen
hoofd terugvallen, opdat de verd de zoon
vloeking c van
_
¨ Jotham,
van Jerubba_ al,e over hen zou kof
men.
Na Abimelech
nu stond
_
Tola
op, de zoon van Pua,
10
_
_
de zoon van Dodo,
een man uit Is_
_

¨
saschar, om Isra
el te redden,g en
_
hĳ woonde te¨ Samir
in het berg_
land ¨ van Efra
ım.h 2 En hĳ bleef
_
drieentwintig jaar lang rechter
¨
over Isra
el, waarna hĳ stierf en
_
te Samir
werd begraven.
_
3 Vervolgens
¨ stond na hem de
i Jaır op, en hĳ bleef
Gileadiet
_
¨
tweeentwintig
jaar lang rechter
¨
over Isra
el. 4 En hĳ kreeg der_
tig zonen, die op dertig volwassen ezels reden,j en zĳ hadden dertig steden. Deze noemt men
tot op
¨
deze dag nog Havvoth-J
a_ ır; k ze lig_
gen in het land G _ilead. 5 Daar¨
na stierf Ja_ ır en werd te Kamon
_
begraven.
6¨ Toen deden de zonen van Is_
rael opnieuw wat kwaad was in
l en zĳ ginde ogen van
¨ Jehovah,
gen de Ba_ als dienenm en de Asn en de goden van
torethbeelden
¨o
p
Syri
_ e en de goden van S _idon en
q en de gode goden van Moab
_
r en
den van de zonen van Ammon
_
de goden van de Filistĳnen.s Zĳ
verlieten dus Jehovah en dienden hem niet.t 7 Hierover ontbrandde
Jehovah’s toorn tegen
¨
Isra
el,u zodat hĳ hen verkochtv
_
in de hand der Filistĳnenw en in
de hand van de zonen van Am_
mon.x 8 Zĳ dan verpletterden
en ¨ verdrukten de zonen van Is_
rael hevig in dat jaar — achttien
¨
jaar lang, alle zonen van Isra
el
_
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die aan de zĳde van de Jorda_ an
_
waren in het land der Amorieten dat in G _ilead lag. 9 En de
zonen van Ammon
plachten de
_
Jorda_ an
_ over te trekken om zelfs
tegen Juda
en
B
enjamin
en het
_
_
¨
huis
ım te strĳden; en Is_
_
¨ van Efra
rael werd zeer in het nauw gedre¨
a
10 En de zonen van Isra
el
ven.
_
gingen tot Jehovah om hulp roepenb en zeiden: „Wĳ hebben tegen
u gezondigd,c omdat wĳ onze
¨ God
hebben verlaten en de Ba_ als dienen.”d
11 Toen zei¨ Jehovah tot de zonen van Isra
el: „Was het niet uit
_
e
en van de Amorietenf en
Egypte
_
g en
van de zonen van Ammon
_
h
van de
12 en de Si¨ Filistĳnen
j en M
doniers i en Amalek
_
_idian,k
toen zĳ U verdruktenl en GIJ luid
tot mĳ zĳt gaan roepen, dat ik
U toen uit hun hand heb gered?
13 Wat U aangaat, GIJ hebt mĳ
verzaaktm en zĳt andere goden
gaan dienen.n Daarom zal ik U niet
weer redden.o 14 Gaat heen en
p
roept om hulp tot de goden
´ ´ die GIJ
gekozen hebt.q Laten dıe U maar
redden ten tĳde van UW benauwdheid.”
15 Maar de zonen van Is_
¨
rael zeiden tot Jehovah:´ ´ „Wĳ hebr Doet gıj met ons
ben gezondigd.
naar al wat goed is in uw ogen.s
Alleen, bevrĳd ons alstublieft op
deze dag.”t 16 En zĳ gingen de
buitenlandse goden uit hun midden verwĳderenu en Jehovah dienen,v zodat zĳn zielw ongeduldig
werd
wegens de moeite van Is_
¨
rael.x
17 Na verloop van tĳd werden
y bĳeengede zonen van Ammon
_
roepen, en zĳ sloegen hun kamp
op in G _ilead.z Daarom verzamel¨
den de zonen van Isra
el zich en
_
sloegen hun kamp op te M _izpa.a
18 Toen zeiden het volk en de
vorsten van G _ilead tot elkaar:
l Ps 106:42; m De 32:15; 2Kr 15:2; n Re 2:12;
o Klg 3:44; Mi 3:4; p Ps 115:6; Jes 45:20; Jes 46:7;
q De 32:37; 1Kon 18:27; Jer 2:28; r 1Kon 8:46; Jer
3:25; s 1Sa 3:18; 1Sa 12:10; 2Sa 15:26; t De 4:29;
Re 10:8; u De 7:26; 2Kr 7:14; 2Kr 15:8; 2Kr 33:15;
v Ex 20:2; Jer 18:8; w Le 26:11; Jes 1:14; Jes 42:1;
x 2Kr 33:13; Ps 106:44; Jes 63:9; Jer 31:20; y Ge
19:38; Re 3:13; Re 10:7; z Ge 31:21; Nu 32:29;
a Re 11:29.
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Jefta wordt hoofd; redeneert met Ammon

„Wie is de man die de leiding zal
nemen in de strĳd tegen de zoa
Hĳ worde het
nen van Ammon?
_
hoofd van alle bewoners van G _ib
lead.”
c

d

De Gileadiet Jefta
nu was
_
een sterke, dappere man ge11
worden, en hĳ was de zoon van
e

een prostituee,f en G _ilead was de
vader van Jefta.
2 En G _ileads
_
vrouw bleef hem zonen baren.
Toen de zonen van de vrouw groot
werden, gingen zĳ Jefta
verjagen
_
en zeiden tot hem: „Gĳ moogt
geen erfdeel in het huisgezin van
onze vader hebben,g want gĳ zĳt
de zoon van een andere vrouw.”
3 Daarom liep Jefta
weg wegens
_
zĳn broers en ging in het land
h wonen. En er bleven zich
Tob
leeglopers om Jefta
scharen, en
_
zĳ plachten er met hem op uit te
trekken.i
4 Nu geschiedde het enige tĳd
later dat de zonen van Ammon
te_
¨
gen Isra
el gingen strĳden.j 5 Zo
_
geschiedde het dat toen de zonen van Ammon
werkelĳk tegen
_
¨
Isra
el streden,k de oudere man_
nen van G _ilead onmiddellĳk Jef_
ta uit het land Tob gingen halen.l
6 Toen zeiden zĳ tot Jefta:
„Kom
_
toch en dien als onze aanvoerder, en laten wĳ tegen de zonen
van Ammon
strĳden.” 7 Maar
_
Jefta
zei tot de oudere mannenm
_
van G _ilead: „Waart GIJ het niet
die mĳ hebt gehaat, zodat GIJ mĳ
uit het huis van mĳn vader hebt
verjaagd? n En waarom zĳt GIJ nu
naar mĳ toe gekomen, nu GIJ in
de benauwdheid zit?”o 8 Hierop zeiden de oudere mannen van
G _ilead tot Jefta:
„Daarom zĳn
_
wĳ nu tot u teruggekeerd,p en gĳ
moet met ons meegaan en tegen
de zonen van Ammon
strĳden, en
_
gĳ moet voor ons het hoofd worden van alle bewoners van G _idan zei tot de
lead.”q 9 Jefta
_
oudere mannen van G _ilead: „Indien GIJ mĳ terughaalt om tegen
de zonen van Ammon
te strĳden
_
en Jehovah hen werkelĳk aan mĳ
r zal ik, voor zoveel
overlevert,
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RECHTERS 11:1-18

mĳ aangaat, UW hoofd worden!”
10 Op hun beurt zeiden de oudere mannen van G _ilead tot Jefta:
_
„Laat Jehovah de toehoorder tusa
sen ons blĳken te zĳn, indien de
wĳze waarop wĳ zullen handelen
niet overeenkomstig uw woord
is.”b 11 Dientengevolge ging Jef_
ta met de oudere mannen van G _ilead mee, en het volk stelde hem
tot hoofd en aanvoerder over zich
sprak vervolgens al
aan.c En Jefta
_
zĳn woorden voor het aangezicht
van Jehovahd te M _izpa.e
12 Toen zond Jefta
boden naar
_
de koning van de zonen van Am_
f
mon en liet zeggen: „Wat heb ik
g dat gĳ mĳ in
met u te maken,
mĳn land zĳt komen bestrĳden?”
13 De koning van de zonen van
Ammon
dan zei tot de boden van
_
¨
Jefta:
„Het is omdat Isra
el, toen zĳ
_
_
uit Egypte
optrokken, mĳn land
_
i
heeft genomen,h vanaf de Arnon
_
tot aan de Jabbok
en tot aan de
_
Jorda_ an.
_ j Nu dan, geef het toch
in vrede terug.” 14 Maar Jefta
_
zond nogmaals boden naar de koning van de zonen van Ammon
_
15 en zei tot hem:
¨
„Dit heeft Jefta
gezegd: ’Isra
el
_
_
k en het
heeft het land van Moab
_
land van de zonen van Ammon
_
niet genomen.l 16 Want toen
zĳ uit Egypte
waren
opgetrok_ ¨
ken, is Isra
el door de wildernis
_
gaan trekken tot aan de Rode
m
Zee en kwam ten slotte te Ka_
¨
des.n 17 Toen zond Isra
el bo_
o
den naar de koning van Edom
_
en liet zeggen: „Laat mĳ alstublieft door uw land trekken”,
en de koning van Edom
luister_
de niet. En ook naar de koning
p
van Moab
zonden zĳ [boden], en
_
hĳ gaf geen toestemming. En Is_
¨
q
rael bleef te Kades.
18 Toen zĳ
_
voorttrokken door de wildernis,
gingen zĳ om het land van
r en het land van M oab
Edom
_
_
heen, zodat zĳ in de richting van
de opgang der zon gingen wat
het land van Moab
betreft,s en
_
zĳ legerden zich vervolgens in
de streek van de Arnon;
en zĳ
_

RECHTERS 11:19-35

Jefta’s gelofte; zĳn enige dochter

kwamen niet binnen de grens van
a want de Arnon was de
Moab,
_
_
b
grens van Moab.
_
¨
19 Daarna zond Isra
el boden
_
naar S _ihon, de koning der Amoc en
rieten, de koning van Hesbon,
_
¨
Isra
el zei tot hem: „Laat ons als_
tublieft door uw land naar mĳn
eigen plaats trekken.”d 20 En
S _ihon voelde zich met betrekking
¨
tot Isra
els doortocht door zĳn ge_
bied niet zeker, en S _ihon ging al
zĳn volk vergaderen en zich te Ja_
¨
haze legeren en tegen Isra
el strĳ_
den.f 21 Toen gaf Jehovah, de
¨
God van Isra
_ ¨ el, S _ihon en al zĳn
volk in Isra
els hand, zodat
_
¨ zĳ hen
versloegen, waarna Isra
el heel het
_
land der Amorieten die dat land
bewoonden, in bezit nam.g 22 Zo
namen zĳ heel het gebied der
Amorieten in bezit, van de Arnon
_
tot aan de Jabbok
en van de wil_
h
dernis tot aan de Jorda_ an.
_
23 Nu dan, het was Jehovah,
¨
de God van Isra
el, die de Amo_
rieten van voor het aangezicht
¨
van zĳn volk Isra
el uit hun be_
zit heeft verdreven,i en gĳ, van
uw kant, zoudt hen uit hun bezit willen verdrĳven. 24 Zult
gĳ niet uit hun bezit verdrĳven al
j
wie uw god Kamos
u uit hun be_
zit laat verdrĳven? Zo zullen ook
wĳ iedereen uit zĳn bezit verdrĳven die Jehovah, onze God,
van voor ons aangezicht uit zĳn
bezit heeft verdreven.k 25 Nu
dan, zĳt gĳ soms beter dan Balak,
_
de zoon van Z _ippor, de koning
l
Heeft hĳ ooit met Isvan Moab?
_
_
¨
rael getwist, of heeft hĳ ooit tegen hen gestreden? 26 Waarom
¨
hebt gĳ terwĳl Isra
el driehonderd
_
jaar lang in Hesbon
en zĳn on_
derhorige plaatsenm woonde en in
¨
Aro
er n en zĳn onderhorige plaat_
sen en in alle steden die langs
de oevers van de Arnon
liggen,
_
ze [hun] dan in die tĳd nooit onto
rukt?
27 Wat mĳ aangaat, ik
heb niet tegen u gezondigd, maar
gĳ handelt verkeerd jegens mĳ
door tegen mĳ te strĳden. Laat
Jehovah, de Rechter,p heden oor-
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¨
delen tussen de zonen van Isra
el
_
en de zonen van Ammon.’
”
_
28 En de koning van de zonen
van Ammon
luisterde niet naar
_
de woorden van Jefta,
die hĳ hem
_
had doen toekomen.a
29 Nu kwam Jehovah’s geest
b en hĳ trok vervolover Jefta,
_
gens door G _ilead en Manasse
en
´ _
trok daarna door M _izpe in G _i´
lead,c en van M _izpe in G _ilead trok
hĳ verder naar de zonen van Am_
mon.
30 Toen deed Jefta
een gelof_
te d aan Jehovah en zei: „Indien
gĳ de zonen van Ammon
zon_
der mankeren in mĳn hand geeft,
31 moet het ook geschieden dat
degene die naar buiten komt, die
mĳ uit de deuren van mĳn huis tegemoet komt wanneer ik in vrede
van de zonen van Ammon
terug_
keer,e dan aan Jehovah moet toef en ik moet diegene ten
behoren,
brandoffer brengen.”g
32 Jefta
dan trok verder naar
_
de zonen van Ammon
om te_
gen hen te strĳden, en Jehovah
gaf hen vervolgens in zĳn hand.
¨
33 Hĳ sloeg hen voorts van Aro
_ er
af helemaal tot aan M _innithh —
twintig steden — en tot aan
Abel-K
eramim,
een zeer grote
_
_
slachting. Zo werden de zonen
van Ammon
voor het aangezicht
_
¨
van de zonen van Isra
el onder_
worpen.
34 Ten slotte kwam Jefta
naar
_
M _izpa,i naar zĳn huis, en zie!
daar kwam zĳn dochter hem tegemoet, met tamboerĳnspel en
dans! j Zĳ nu was werkelĳk het
enige kind. Buiten haar had hĳ
noch zoon noch dochter. 35 Nu
geschiedde het dat zodra hĳ haar
in het oog kreeg, hĳ voorts zĳn
kleren scheurde k en zei: „Ach,
mĳn dochter! Gĳ hebt mĳ werke´´
lĳk nedergebogen, en gıj zĳt degene geworden over wie ik de
banvloek bracht. En ik — ik heb
mĳn mond tegenover Jehovah
geopend, en ik kan niet meer terug.”l
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36 Maar zĳ zei tot hem: „Mĳn
vader, indien gĳ uw mond tegenover Jehovah hebt geopend, doe
dan met mĳ naar hetgeen uit uw
mond is uitgegaan,a daar Jehovah
voor u wraakoefeningen heeft voltrokken aan uw vĳanden, de zonen van Ammon.”
37 Voorts zei
_
zĳ tot haar vader: „Moge deze
zaak ten aanzien van mĳ worden
gedaan: Laat mĳ twee maanden
lang alleen, en laat mĳ gaan, en ik
wil afdalen op de bergen, en laat
mĳ mĳn maagdelĳkheidb bewenen, ik en mĳn metgezellinnen.”
38 Hierop zei hĳ: „Ga!” Zo
zond hĳ haar voor twee maanden
weg; zĳ dan ging heen, zĳ met
haar metgezellinnen, en beweende haar maagdelĳkheid op de bergen. 39 Nu geschiedde het na
verloop van twee maanden dat
zĳ naar haar vader terugkeerde, waarna hĳ zĳn gelofte die
hĳ ten aanzien van haar had gedaan, vervulde.c Wat haar aangaat, zĳ heeft nooit betrekkingen gehad met een man. En het
¨
werd een voorschrift in Isra
el:
_
40 Van jaar tot jaar
waren de
¨
dochters van Isra
el gewoon de
_
dochter van de Gileadiet Jefta
_
vier dagen in het jaar lof te gaan
d
toezwaaien.
Toen werden
de mannen
¨
van Efra
ım bĳeengeroe12
_
pen, en zĳ trokken over naar
het noorden en zeiden tot Jefta:
_
„Waarom zĳt gĳ overgetrokken
om tegen de zonen van Ammon
_
te strĳden en hebt ons niet opgeroepen om met u mee te gaan? e
Ja, uw huis zullen wĳ boven u met
vuur verbranden.”f 2 Maar Jef_
ta zei tot hen: „Ik werd een speciale strĳder, ik en mĳn volk, teg Ik heb
gen de zonen van Ammon.
_
toen UW hulp ingeroepen, en GIJ
hebt mĳ niet uit hun hand gered.
3 Toen ik nu zag dat gĳ geen redder waart, besloot ik voorts mĳn
ziel in mĳn eigen handpalm te
stellenh en over te trekken naar
i
Daarop
de zonen van Ammon.
_
gaf Jehovah hen in mĳn hand.
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RECHTERS 11:36–12:14

Waarom zĳt GIJ dan heden tegen
mĳ opgetrokken om tegen mĳ te
strĳden?”
4 Onmiddellĳk bracht Jefta
_
alle mannen van G _ilead
bĳeena
¨
en streed tegen Efra
ım; de man_
nen ¨van G _ilead dan versloegen
Efra
ım, want zĳ hadden gezegd:
_
¨
„Ontkomenen van Efra
ım zĳt GIJ
_
¨ ,
o G _ilead, te midden van Efra
ım,
_
te midden van Manasse.”
5 En
_
G _ilead slaagde erin de doorwaadbare plaatsen´ ´ van de¨ Jorda_ an
_ b
te bezetten voor Efra
ım; en het
_
gebeurde dat wanneer
dan de
¨
mannen van Efra
ım die trachtten
_
te ontkomen, zeiden: „Laat mĳ
overtrekken”, de mannen van G _ilead voorts tot een
¨ ieder zeiden:
„Zĳt gĳ een Efraımiet?” Zei hĳ
nu: „Neen!”, 6 dan zeiden zĳ tot
c
hem: „Zeg alstublieft Sjibboleth.”
_
En hĳ zei dan: „Sibboleth”,
daar
_
hĳ het woord niet goed kon uitspreken. En zĳ grepen hem dan en
maakten hem af bĳ de doorwaadbare plaatsen van de Jorda_ ¨ an.
Zo
_
vielen er in die tĳd tweeenveer¨ d
tigduizend [man] van Efra
ım.
_
7 En zes jaar lang
bleef Jefta
_
¨
rechter over Isra
el,
waarna
de Gi_
leadiet Jefta
stierf en in zĳn stad
_
in G _ilead werd begraven.
8 En na hem werd Ebzan
uit
_
¨
e rechter over Israel.f
Bethlehem
_
_
9 En hĳ kreeg dertig zonen en
dertig dochters. Hĳ zond buitenshuis en deed van buiten dertig
dochters komen voor zĳn zonen.
En gedurende zeven
¨ jaar bleef
hĳ rechter over Isra
el. 10 Toen
_
stierf Ebzan
en werd te Bethle_
_
hem begraven.
11 En na hem werd de Zebulo¨
rechter over Isra
el. En
nietg Elon
_
_
hĳ ¨ bleef tien jaar rechter over Is_
rael. 12 Toen stierf de Zebuloniet Elon
en werd te Ajalon
in
_
_
het land van Zebulon
begraven.
_
13 En na hem werd Abdon,
de
_
zoon van H _illel, de¨ Pirathoniet,h
rechter over Isra
el.
14
En
hĳ
_
kreeg veertig zonen en dertig
kleinzonen, die op zeventig volwassen ezels reden.i En hĳ bleef

RECHTERS 12:15–13:18

Engel bĳ Manoah’s onvruchtbare vrouw

¨
acht jaar rechter over Isra
el.
_
de zoon van
15 Toen stierf Abdon,
_
H _illel, de Pirathoniet, en werd te
¨
P _irathon, in het land van Efra
ım,
_
op de berg van de Amalekiet,a begraven.
¨
En de zonen van Isra
el
_
gingen wederom doen wat
kwaad was in Jehovah’s ogen,b
zodat Jehovah hen veertig jaar
lang in de hand van de Filistĳnenc gaf.
2 Intussen was er een zekere
d
van de familie der
man uit Zora,
_
Danieten,e en zĳn naam was Maf En zĳn vrouw was onnoah.
_
vruchtbaar en had geen kind gebaard.g 3 Mettertĳd verscheen
Jehovah’s engel aan de vrouwh en
zei tot haar: „Zie nu, gĳ zĳt onvruchtbaar en hebt geen kind gebaard. En gĳ zult stellig zwanger worden en een zoon baren.i
4 Nu dan, neem u alstublieft in
acht en drink geen wĳn of bedwelmende drankj en eet niets
onreins.k 5 Want zie! gĳ zult
zwanger worden, en gĳ zult stellig
een zoon baren, en geen scheerl
mes mag er op zĳn
¨ hoofd komen,
want een nazireeer m van God zal
het kind worden, van het verlaten
van de buik af; n en hĳ is het die
de leiding zal¨ nemen bĳ het redden van Isra
el uit de hand van de
_
Filistĳnen.”o
6 Toen ging de vrouw heen en
zei tot haar man: „Er is een man
van de [ware] God bĳ mĳ gekomen, en zĳn uiterlĳk was als
het uiterlĳk van de engel van
de [ware] God,p erg vrees inboezemend.q En ik heb hem niet gevraagd waar hĳ eigenlĳk vandaan
kwam, en hĳ heeft mĳ ook zĳn
naam niet meegedeeld.r 7 Maar
hĳ zei tot mĳ: ’Zie! Gĳ zult zwanger worden, en gĳ zult stellig
een zoon baren.s Nu dan, drink
geen wĳn of bedwelmende drank,
en eet¨ niets onreins, want een nazireeer van God zal het kind worden, vanaf het verlaten van de
buik tot de dag van zĳn dood.’ ”t
8 Toen smeekte Manoah
Jeho_

13
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vah en zei: „Neem mĳ niet kwalĳk, Jehovah.a Laat alstublieft de
man van de [ware] God die gĳ zojuist gezonden hebt, nog eens bĳ
ons komen en ons onderrichtenb
wat wĳ met het kind dat geboren zal worden, dienen te doen.”c
9 Bĳgevolg luisterde de [ware]
d
God naar de stem van Manoah,
_
en de engel van de [ware] God
kwam nog eens bĳ de vrouw, terwĳl zĳ op het veld zat, en haar
man Manoah
was niet bĳ haar.
_
10 Onmiddellĳk snelde de vrouw
haastig weg en vertelde het haar
mane en zei tot hem: „Zie! De man
die onlangs bĳ mĳ is gekomen, is
mĳ verschenen.”f
11 Toen stond Manoah
op en
_
ging met zĳn vrouw mee, en hĳ
kwam bĳ de man en zei tot hem:
„Zĳt gĳ de man die tot de vrouw
gesproken heeft?”,g waarop hĳ
zei: „Ja, dat ben ik.” 12 Toen
zei Manoah:
„Welnu, laten uw
_
woorden uitkomen. Wat zal de
leefwĳze van het kind worden
en zĳn werk?”h 13 Jehovah’s
engel dan zei tot Manoah:
„Van
_
alles wat ik de vrouw heb opgenoemd, dient zĳ zich te onthouden.i 14 Zĳ dient absoluut niets
van wat er van de wĳnstok komt
te eten, en laat zĳ geen wĳn of
bedwelmende drank drinken,j en
laat zĳ niets onreins, van welke
aard ook, eten.k Laat zĳ alles wat
ik haar geboden heb, onderhouden.”l
15 Nu zei Manoah
tot Jehovah’s
_
engel: „Laat ons u alstublieft hier
houden en een geitenbokje voor u
bereiden.”m 16 Maar Jehovah’s
engel zei tot Manoah:
„Indien gĳ
_
mĳ hier houdt, zal ik van uw brood
niet eten; maar indien gĳ een
brandoffer aan Jehovah zult opdragen,n moogt gĳ dat brengen.”
Manoah
wist namelĳk niet dat het
_
Jehovah’s engel was. 17 Toen
zei Manoah
tot Jehovah’s engel:
_
„Hoe is uw naam,o opdat wĳ u,
wanneer uw woord uitkomt, stellig eer zullen bewĳzen?” 18 Jehovah’s engel zei echter tot hem:
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Simson geboren; doodt leeuw

„Waarom zoudt gĳ eigenlĳk naar
mĳn naam vragen, wanneer het
toch een wonderlĳke [naam] is?”
19 Manoah
nam nu het geiten_
bokje en het graanoffer en offerde het op de rots aan Jehovah.a
En Hĳ deed iets op een wonderlĳke wĳze, terwĳl Manoah
en
_
zĳn vrouw toekeken. 20 Het geschiedde dan toen de vlam van
het altaar af naar de hemel opsteeg, dat Jehovah’s engel in de
vlam van het altaar omhoogsteeg,
terwĳl Manoah
en zĳn vrouw toe_
keken.b Terstond vielen zĳ op hun
aangezicht ter aarde.c 21 En in
het vervolg verscheen Jehovah’s
engel niet meer´ ´aan Manoah
en
_
diens vrouw. Toen wist Manoah
_
dat het Jehovah’s engel was geweest.d 22 Dientengevolge zei
Manoah
tot zĳn vrouw: „Wĳ zul_
len beslist
sterven,e want wĳ heb´
ben God gezien.”f 23 Maar zĳn
vrouw zei tot hem: „Indien het
Jehovah slechts had behaagd ons
ter dood te brengen, zou hĳ uit
onze hand geen brandoffer en
graanoffer hebben aangenomen,g
en hĳ zou ons niet al deze dingen
hebben laten zien, en hĳ zou ons
niet, zoals nu, iets dergelĳks hebben laten horen.”h
24 Later baarde de vrouw een
zoon, en zĳ gaf hem de naam S _imson; i en de jongen bleef groter
worden, en Jehovah zegende hem
voortdurend.j 25 Mettertĳd begon Jehovah’s geestk hem aan te
l tussen
drĳven te Mahane-Dan,
_
Zora
_ m en Estaol.
_ n
Toen daalde S _imson naar
T _imna af en zag te T _imna
14
een vrouw uit de dochters der
o

Filistĳnen. 2 Derhalve ging hĳ
op en vertelde het aan zĳn vader
en zĳn moeder en zei: „Er is een
vrouw die ik te T _imna heb gezien uit de dochters der Filistĳnen; nu dan, neemt haar voor mĳ
tot vrouw.”p 3 Maar zĳn vader
en zĳn moeder zeiden tot hem:
„Is er onder de dochters van uw
broeders en onder heel mĳn volk
geen vrouw,q dat gĳ een vrouw
uit de onbesneden Filistĳnenr
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RECHTERS 13:19–14:12
gaat nemen?” Toch zei ´ S´ _imson
tot zĳn vader: „Neem haar voor
mĳ, want in mĳn ogen is zĳ werkelĳk de ware.” 4 Wat zĳn vader en zĳn moeder betreft, zĳ
wisten niet dat dit van Jehovah
was,a dat hĳ een gelegenheid
zocht tegen de Filistĳnen, daar
de Filistĳnen toentertĳd over Is_
¨
rael heersten.b
5 Bĳgevolg daalde S _imson met
zĳn vader en zĳn moeder naar
T _imna af.c Toen hĳ tot aan de
wĳngaarden van T _imna was gekomen, zie! daar kwam een jonge
leeuw met manen hem brullend
tegemoet. 6 Toen werd Jehovah’s geest ten aanzien van hem
d zodat hĳ [de leeuw]
werkzaam,
¨
in tweeen scheurde, net zoals
¨
men een bokje in tweeen scheurt,
en zonder dat hĳ ook maar iets
in zĳn hand had. En hĳ vertelde
zĳn vader of zĳn moeder niet wat
hĳ had gedaan. 7 En hĳ daalde verder af en sprak toen tot de
vrouw; en zĳ was nog steeds de
ware in S _imsons ogen.e
8 Enige tĳd later nu keerde hĳ
terug om haar mee naar huis te
nemen.f Ondertussen week hĳ van
de weg af om naar het kadaver
van de leeuw te kĳken, en zie, er
was een zwerm bĳen in het dode lichaam van de leeuw, en honing.g
9 Hĳ dan schraapte die eruit in
zĳn handpalmen en ging verder, al
etend onder het voortgaan.h Toen
hĳ zich weer bĳ zĳn vader en zĳn
moeder voegde, gaf hĳ hun er dadelĳk wat van, en zĳ gingen [ervan] eten. En hĳ vertelde hun niet
dat het uit het dode lichaam van
de leeuw was dat hĳ de honing had
geschraapt.
10 En zĳn vader daalde verder af naar de vrouw, en S _imson rechtte daar vervolgens een
feestmaal aan; i want dat waren
de jonge lieden gewoon te doen.
11 Nu geschiedde het dat toen zĳ
hem zagen, zĳ onmiddellĳk dertig bruiloftsgezellen namen, opdat die bĳ hem zouden blĳven.
12 Toen zei S _imson tot hen:

RECHTERS 14:13–15:6

Simsons raadsel, wraak. 300 vossen

„Laat mĳ U alstublieft een raadsel opgeven.a Indien GIJ het mĳ
gedurende de zeven dagenb van
het feestmaal zonder mankeren
zult meedelen en het werkelĳk
oplost, dan zal ik U dertig onderklederen en dertig stel klederen
moeten geven.c 13 Maar indien
GIJ het mĳ niet kunt meedelen,
´ ´
dan moet GIJ mĳ dertig onderklederen en dertig stel klederen geven.” Hierop zeiden zĳ tot hem:
„Geef uw raadsel maar op, en laat
ons het horen.” 14 Hĳ zei dan
tot hen:
„Uit de eter d kwam iets om te
eten te voorschĳn,
En uit de sterke kwam iets
zoets te voorschĳn.”e
En drie dagen lang konden
zĳ het raadsel niet meedelen.
15 Nu geschiedde het op de vierde dag dat zĳ tot S _imsons vrouw
gingen zeggen: „Misleid uw man,
opdat hĳ ons het raadsel meedeelt.f Anders zullen wĳ u en het
huis van uw vader met vuur verbranden.g Was het soms om onze
bezittingen te nemenh dat gĳlieden ons hier hebt uitgenodigd?”
16 Dientengevolge ging S _imsons
vrouw aan [zĳn hals] weneni en
zei: „Gĳ haat mĳ slechts, ja, en
gĳ hebt mĳ niet lief.j Gĳ hebt de
zonen van mĳn volk een raadsel opgegeven,k maar mĳ hebt
gĳ het niet meegedeeld.” Hierop
zei hĳ tot haar: „Wel, ik heb het
mĳn eigen vader en mĳn eigen
moeder niet meegedeeld,l en zou
ik het u dan moeten meedelen?”
17 Maar zĳ bleef de zeven dagen dat het feestmaal voor hen
duurde, aan [zĳn hals] wenen, en
het geschiedde dan op de zevende dag dat hĳ het haar ten slotte
meedeelde, omdat zĳ hem ertoe
had geprest.m Toen deelde zĳ het
raadsel aan de zonen van haar
volk mee.n 18 De mannen van
de stad dan zeiden op de zevende
dag, nog voordat hĳ de binnenkamer kon ingaan,o tot hem:
„Wat is zoeter dan honing,
En wat is sterker dan een
leeuw?”p
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Waarop hĳ tot hen zei:
„Indien GIJ niet met mĳn jonge koe hadt geploegd,a
Zoudt GIJ mĳn raadsel niet
hebben opgelost.”b
19 En Jehovah’s geest werd ten
aanzien van hem werkzaam,c zod
afdaalde en
dat hĳ naar Askelon
_
dertig man van hen neersloeg en
hetgeen hĳ hen uittrok nam en
de stellen [klederen] aan degenen gaf die het raadsel hadden
meegedeeld.e En zĳn toorn bleef
ontbrand, en hĳ ging nu op naar
het huis van zĳn vader.
20 En S _imsons vrouwf kwam
aan een van zĳn bruiloftsgezelleng te behoren, die hem gezelschap had gehouden.
Nu geschiedde het enige
tĳd later, in de dagen van
15
de tarweoogst, dat S _imson zĳn
vrouw ging bezoeken, [en hĳ
bracht] een geitenbokje h mee. Hĳ
dan zei: „Ik wil naar mĳn vrouw
in de binnenkamer i gaan.” En
haar vader stond hem niet toe
naar binnen te gaan. 2 Maar
haar vader zei: „Ik heb werkelĳk
bĳ mĳzelf gezegd: ’Gĳ moet haar
ongetwĳfeld haten.’j Daarom heb
ik haar aan uw bruiloftsgezel gegeven.k Is haar jongere zuster
niet beter dan zĳ? Laat die alstublieft de uwe worden in plaats
van de andere.” 3 S _imson zei
echter tot hen: „Deze keer moet
ik vrĳ van schuld zĳn tegenover
de Filistĳnen, ingeval ik in hun
nadeel met hen handel.”l
4 Toen ging S _imson heen en
ving driehonderd vossen m en
nam fakkels en keerde ´staart
aan
´
staart en bevestigde een fakkel
tussen twee staarten, precies in
het midden. 5 Daarna stak hĳ
de fakkels aan en stuurde [de vossen] de velden met staand koren van de Filistĳnen in. Zo stak
hĳ alles in brand, van schoof tot
staand koren, en de wĳngaarden
en de olĳfbosjes.n
6 Toen zeiden de Filistĳnen:
„Wie heeft dit gedaan?” Waarop
men zei: „S _imson, de schoonzoon
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van de Timniet, omdat deze zĳn
vrouw heeft genomen en haar
vervolgens aan zĳn bruiloftsgezel heeft gegeven.”a Toen trokken de Filistĳnen op en verbrandden haar en haar vader met vuur.b
7 Hierop zei S _imson tot hen: „In´
dien GIJ zo doet, zit er voor mĳ
niets anders op dan mĳ op U te
wreken,c en daarna zal ik ophouden.” 8 En hĳ ging hen slaan,
[waarbĳ hĳ] benen op dĳen [stapelde], een grote slachting. Daarna daalde hĳ af en ging in een
kloof van de steile rots Etam
wo_
nen.d
9 Later trokken de Filistĳnene
f en
op en legerden zich in Juda
_
g
gingen rondtrekken in L echi.
_
10 Toen zeiden de mannen van
Juda:
„Waarom zĳt GIJ tegen ons
_
opgetrokken?”, waarop zĳ zeiden: „Om S _imson te binden, zĳn
wĳ opgetrokken, ten einde met
hem te doen net zoals hĳ met ons
heeft gedaan.” 11 Drieduizend
man van Juda
daalden daarom
_
naar de kloof van de steile rots
h af en zeiden tot S
Etam
_imson:
_
„Weet gĳ niet dat de Filistĳnen
i
over ons heersen? Wat heeft dit
dan te betekenen, dat gĳ ons hebt
aangedaan?” Toen zei hĳ tot hen:
„Net zoals zĳ met mĳ hebben gedaan, zo heb ik met hen gedaan.”j
12 Maar zĳ zeiden tot hem: „Om
u te binden, zĳn wĳ afgekomen,
ten einde u in de hand van de
Filistĳnen te geven.” Hierop zei
S _imson tot hen: „Zweert mĳ dat
GIJ mĳ niet zelf zult aanvallen.”
13 Vervolgens zeiden zĳ tot hem:
„Neen, maar wĳ zullen u alleen
binden, en wĳ willen u in hun
hand geven; maar wĳ zullen u in
geen geval ter dood brengen.”
Bĳgevolg bonden zĳ hem met
twee nieuwe touwenk en brachten
hem uit de steile rots omhoog.
14 Hĳ, van zĳn kant, kwam tot
aan Lechi,
en de Filistĳnen, van
_
hun kant, schreeuwden uitbundig toen zĳ hem tegemoet kwamen.l En Jehovah’s geestm werd
ten aanzien van hem werkzaam,
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RECHTERS 15:7–16:3

en de touwen die aan zĳn armen
waren, werden als linnen draden
die door het vuur zĳn verzengd,a
zodat zĳn boeien van zĳn handen
wegsmolten. 15 Hĳ vond nu een
vochtige ezelskinnebak en stak
zĳn hand uit en greep ze en sloeg
er vervolgens duizend man mee
neer.b 16 Toen zei S _imson:
„Met een ezelskinnebak —
´ ´
een hoop, twee hopen!
Met een ezelskinnebak heb
ik duizend man neergeslagen.”c
17 Nu geschiedde het dat toen
hĳ uitgesproken was, hĳ de kinnebak onmiddellĳk uit zĳn hand
wierp en die plaats Ramath_
d noemde.
Lechi
18 Hĳ kreeg nu
_
hevige dorst, en hĳ ging Jehovah
aanroepen en zei: „Gĳ waart het
die deze grote redding in de hand
van uw knecht hebt gegeven,e en
zal ik nu sterven van dorst en
moet ik in de hand der onbesnedenenf vallen?” 19 God liet derhalve een vĳzelvormige holte die
te Lechi
was, opensplĳten, waar
_
vervolgens water g uit kwam, en
hĳ ging drinken, waarna zĳn
geesth terugkeerde en hĳ weer
opleefde.i Daarom gaf hĳ [deze
bron] de naam En-Hakkore;
ze is
_
tot op deze dag te Lechi.
_
20 En hĳ bleef in de dagen van
de Filistĳnen¨ twintig jaar rechter over Isra
el.j
_
Eens ging S _imson naar
Gaza
en zag daar een pros16
_
tituee en ging bĳ haar binnen.
k

l

2 En aan de Gazieten werd het
volgende bericht: „S _imson is hier
gekomen.” Zĳ dan omsingelden
hemm en bleven de hele nacht in
de stadspoort op hem loeren.n En
zĳ hielden zich de hele nacht stil,
want zĳ zeiden: „Zodra de morgen aanlicht, dan moeten wĳ hem
doden.”o
3 S _imson bleef echter tot middernacht liggen en toen stond hĳ
te middernacht op en greep de
deuren van de stadspoortp en de
twee zĳposten en rukte ze met
grendel en al los en legde ze op

RECHTERS 16:4-19
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zĳn schouders en droeg a ze vervolgens naar de top van de berg
b ligt.
die tegenover Hebron
_
4 Nu geschiedde het hierna dat
hĳ verliefd werd op een vrouw in
het stroomdal van de Sorek,
en
_
haar naam was Del _ila.c 5 Toen
kwamen de asvorstend van de Filistĳnen tot haar op en zeiden tot
haar: „Misleide hem en zie waarin zĳn grote kracht gelegen is en
waarmee wĳ hem kunnen overmeesteren en waarmee wĳ hem
moeten binden om hem te bedwingen; en wĳ, van onze kant,
zullen u ieder elfhonderd zilverstukken geven.”f
6 Later zei Del _ila tot S _imson:
„Vertel mĳ toch alstublieft: Waarin is uw grote kracht gelegen
en waarmee kunt gĳ gebonden
worden om u te bedwingen?”g
7 Toen zei S _imson tot haar: „Indien men mĳ bindt met zeven
nog vochtige pezen,h die niet uitgedroogd zĳn, dan moet ik zwak
en als een gewoon mens worden.” 8 De asvorsteni der Filistĳnen dan brachten haar zeven
nog vochtige pezen, die niet uitgedroogd waren. Later bond zĳ
hem daarmee. 9 Nu zaten de
mannen van de hinderlaag in haar
binnenkamer,j en zĳ zei vervolgens tot hem: „De Filistĳnenk
over u, S _imson!” Toen trok hĳ
¨
de pezen in tweeen, net als een
van vlasafval gedraaide draad in
¨
tweeen scheurt wanneer hĳ vuur
ruikt.l En zĳn kracht werd niet
bekend.m
10 Nadien zei Del _ilan tot S _imson: „Zie! Gĳ hebt mĳ voor de
gek gehouden, om leugens tot
mĳ te kunnen spreken.o Toe,
vertel mĳ nu alstublieft waarmee gĳ gebonden kunt worden.”
11 Hĳ dan zei tot haar: „Indien
men mĳ stevig bindt met nieuwe touwen, waarmee geen werk
is gedaan, dan moet ik zwak en
als een gewoon mens worden.”
12 Del _ila nam dus nieuwe touwen en bond hem daarmee en zei
tot hem: „De Filistĳnen over u,
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S _imson!” Al die tĳd zaten de mannen van de hinderlaag in de binhĳ ze als
nenkamer.a Toen trok
¨
een draad in tweeen [en] van zĳn
b
armen af.
13 Daarna zei Del _ila tot S _imson: „Tot nu toe hebt gĳ mĳ voor
de gek gehouden, om leugens tot
mĳ te kunnen spreken.c Vertel
mĳ toch waarmee gĳ gebonden
kunt worden.”d Toen zei hĳ tot
haar: „Indien gĳ de zeven vlechten van mĳn hoofdhaar met de
scheringdraade zult samenweven.” 14 Bĳgevolg hechtte zĳ
ze vast met de pin, waarna zĳ tot
hem zei: „De Filistĳnen over u,
S _imson!”f Hĳ dan ontwaakte uit
zĳn slaap en rukte de weverspin
en de scheringdraad los.
15 Nu zei zĳ tot hem: „Hoe
durft gĳ te zeggen: ’Ik heb u werkelĳk lief’,g terwĳl uw hart niet
bĳ mĳ is? Gĳ hebt mĳ nu al driemaal voor de gek gehouden en
hebt mĳ niet verteld waarin uw
grote kracht gelegen is.”h 16 Nu
geschiedde het dat, omdat zĳ hem
de hele tĳd met haar woorden
preste i en bĳ hem bleef aandringen, zĳn ziel tot stervens toe
ongeduldig werd.j 17 Ten slotte legde hĳ zĳn hele hart voor
haar blootk en zei tot haar: „Een
scheermes l is nog nooit op mĳn
hoofd gekomen, want ik ben van
mĳn¨ moeders buik af een nazireeer van God.m Indien ik werkelĳk geschoren werd, dan zou mĳn
kracht stellig van mĳ wĳken, en
ik zou inderdaad zwak en als alle
andere mensen worden.”n
18 Toen nu Del _ila zag dat hĳ
zĳn hele hart voor haar had
blootgelegd, liet zĳ onmiddellĳk
de Filistĳnse asvorsteno roepen
en zei: „Komt ditmaal op, want
hĳ heeft zĳn hele hart voor mĳ
blootgelegd.”p En de Filistĳnse
asvorsten kwamen tot haar op
om eigenhandig het geld mee te
brengen.q 19 ¨ Zĳ dan liet hem
op haar knieen inslapen. Toen
riep zĳ de man en liet hem de
zeven vlechten van zĳn hoofd-
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haar afscheren, waarna zĳ hem
in bedwang begon te krĳgen, en
allengs week zĳn kracht van hem.
20 Nu zei zĳ: „De Filistĳnen over
u, S _imson!” Toen ontwaakte hĳ uit
zĳn slaap en zei: „Ik zal wel vrĳkomen, zoals de andere keren,a en
mĳ losschudden.” En hĳ wist zelf
niet dat het Jehovah was die van
hem was geweken.b 21 De Filistĳnen dan grepen hem vast en
staken hem de ogen uitc en voerden hem af naar Gaza
_ d en bonden
hem met twee koperen boeien; e
en hĳ werd een maler f in het gevangenhuis.g 22 Intussen begon
zĳn hoofdhaar, zodra hĳ geschorenh was, weelderig te groeien.
23 Wat de Filistĳnse asvorsten
betreft, zĳ vergaderden zich om
i een groot slachthun god Dagon
_
offer te offeren en om zich te
verheugen, en zĳ zeiden voortdurend: „Onze god heeft onze
vĳand S _imson in onze hand gegeven!”j 24 Toen het volk hem
te zien kreeg, gingen zĳ dadelĳk
hun godk loven, „want”, zeiden
zĳ, „onze god heeft onze vĳandl
en de verwoester van ons landm
en degene die onze verslagenen
vermenigvuldigde,n in onze hand
gegeven”.
25 Nu geschiedde het dat omdat hun hart vrolĳk was,o zĳ vervolgens zeiden: „Roept S _imson,
opdat hĳ ons wat amusement kan
bieden.”p Zĳ riepen S _imson dus
uit het gevangenhuis opdat hĳ
hen zou vermaken; q voorts plaatste men hem tussen de zuilen.
26 Toen zei S _imson tot de jongen
die hem bĳ de hand hield: „Sta
mĳ toch toe de zuilen te betasten waarop het huis stevig gegrondvest is en laat mĳ ertegen
leunen.” 27 (Terloops zĳ opgemerkt dat het huis vol mannen
en vrouwen was en dat alle Filistĳnse asvorsten daar waren; r en
op het dak waren ongeveer drieduizend mannen en vrouwen,
die toekeken terwĳl S _imson wat
amusement bood.s)
28 Nu riep S _imsont tot Jeho-
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RECHTERS 16:20–17:3

vaha en zei: „Soevereine Heer Jehovah, gedenk mĳb alstublieft, en
sterkc mĳ alstublieft nog voor
deze ene keer, o gĳ, de [ware]
God, en laat mĳ wraak nemen
op de Filistĳnen met wraak voor
een van mĳn beide ogen.”d
29 Daarop zette S _imson zich
schrap tegen de twee middelste zuilen, waarop het huis stevig gegrondvest was, en greep
ze vast, de ene met zĳn rechter- en de andere met zĳn linkerhand. 30 Vervolgens zei S _imson: „Mĳn ziel sterve e met de
Filistĳnen.” Toen boog hĳ zich
met kracht, en het huis stortte in
op de asvorsten en op al het volk
dat erin was,f zodat de doden die
hĳ bĳ zĳn eigen sterven ter dood
bracht, talrĳker werden dan die
hĳ gedurende zĳn leven ter dood
gebracht had.g
31 Later kwamen zĳn broeders
en het hele huisgezin van zĳn
vader af en namen hem op, en
zĳ voerden hem op en begroeven hem tussen Zora
_ i
_ h en Estaol
in de grafstede van zĳn vader
j Wat hem aangaat, hĳ
Manoah.
_
was twintig jaar rechter over Is_
¨
rael geweest.k
Nu was er een man van
¨
17
het bergland van Efra
ım
_
wiens naam M _icha was. 2 Na
l

verloop van tĳd zei hĳ tot zĳn
moeder: „De elfhonderd zilverstukken die u ontnomen werden
en waarover gĳ een vervloeking
geuitm en ook ten aanhoren van
mĳ uitgesproken
´ hebt — zie! het
zilver is bĳ mĳ. Ik had het weggenomen.”n Hierop zei zĳn moeder:
„Moge mĳn zoon door Jehovah gezegend zĳn.”o 3 Bĳgevolg gaf
hĳ de elfhonderd zilverstukken
aan zĳn moeder terug; p en zĳn
moeder zei vervolgens: „Ik moet
het zilver zonder mankeren uit
mĳn hand aan Jehovah heiligen
ten bate van mĳn zoon, om een
gesneden beeldq en een gegoten
beeldr te maken; nu dan, ik zal
het u teruggeven.”

RECHTERS 17:4–18:7

Micha’s afgoden. Danieten op zoek naar land

4 Hĳ gaf het zilver dus aan
zĳn moeder terug, en zĳn moeder
nam tweehonderd zilverstukken
en gaf ze aan de zilversmid.a Toen
maakte hĳ een gesneden beeldb
en een gegoten beeld; c en het
kwam in M _icha’s huis te staan.
5 Wat de man M _icha betreft, hĳ
had een godenhuis,d en vervolgens maakte hĳ een efode en terafimf en vulde de hand van een
van zĳn zonen met macht,g opdat
hĳ als priester voor hem zou optreden.h 6 In die dagen was er
¨
geen koning in Isra
el.i Een ieder
_
placht te doen wat recht was in
zĳn eigen ogen.j
7 Nu was er een jonge man uit
k
Bethlehem
in Juda,
uit de fami_
_
lie van Juda,
en hĳ was een le_
viet.l En hĳ vertoefde daar voor
enige tĳd. 8 De man dan ging
uit de stad Bethlehem
in Juda
_
_
weg om voor enige tĳd ergens te
vertoeven waar hĳ een plaatsje
kon vinden. Ten slotte kwam hĳ,
zĳn weg vervolgend, in het berg¨
land van Efra
ım tot aan het huis
_
van M _icha.m 9 Toen zei M _icha
tot hem: „Waar komt gĳ vandaan?” Hierop zei hĳ tot hem:
„Ik ben een leviet uit Bethlehem
_
in Juda,
en ik ben op weg om
_
voor enige tĳd ergens te vertoeven waar ik een plaatsje kan vinden.” 10 M _icha dan zei tot hem:
„Woon toch bĳ mĳ en dien voor
mĳ als een vader n en een priester,o en ik, van mĳn kant, zal
u tien zilverstukken per jaar geven en het gebruikelĳke stel kleren en uw levensonderhoud.” Bĳgevolg ging de leviet naar binnen.
11 Zo nam de leviet het op zich
bĳ de man te wonen, en de jonge man werd hem als een van zĳn
zonen. 12 Bovendien vulde M _icha de hand van de leviet met
macht,p opdat de jonge man als
priester voor hem zou optredenq
en in het huis van M _icha zou blĳven. 13 Derhalve zei M _icha: „Nu
weet ik werkelĳk dat Jehovah mĳ
goed zal doen, omdat de leviet mĳ
tot priester is geworden.”r
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In die dagen was er geen
¨
koning in Isra
el.a En in die
_
dagen zocht de stam der Danietenb zich een erfdeel om er te wonen; want tot op die dag was hun
geen erfdeel te midden van de
¨
stammen van Isra
el toegevallen.c
_
2 Ten slotte zonden de zonen
van Dan vĳf mannen uit hun familie, mannen uit hun midden,
die dappere lieden waren, van
Zora
_ e uit om het land
_ d en Estaol
te verspiedenf en te verkennen.
Zĳ dan zeiden tot hen: „Gaat, verkent het land.” Na verloop van
tĳd kwamen zĳ in het bergland
¨
van Efra
ımg tot aan het huis van
_
M _ichah en overnachtten daar ten
slotte. 3 Terwĳl zĳ dicht bĳ het
huis van M _icha waren, herkenden
zĳ de stem van de jonge man, de
leviet, zodat zĳ daarheen afsloegen. Voorts zeiden zĳ tot hem:
„Wie heeft u hierheen gebracht,
en wat doet gĳ op deze plaats,
en wat hebt gĳ hier te zoeken?”
4 Waarop hĳ tot hen zei: „Zo en
zo heeft M _icha voor mĳ gedaan,
om mĳ te kunnen huren,i en opdat ik als priester voor hem zou
optreden.”j 5 Toen zeiden zĳ tot
hem: „Raadpleeg k Godl alstublieft,
opdat wĳ mogen weten of onze
weg waarop wĳ gaan, succesvol
zal zĳn.” 6 De priester dan zei
tot hen: „Gaat in vrede. Voor het
aangezicht van Jehovah is UW weg
waarop GIJ gaat.”
7 Bĳgevolg gingen de vĳf man¨
nen verder en kwamen te La_ ıs m
en zagen dat het volk dat daarin
was, in zelfverzekerdheid woonde, naar het gebruik der Sidoniers, rustig en zonder argwaan,n
en er was geen onderdrukkende
veroveraar die ook maar in enig
opzicht last veroorzaakte in het
land, terwĳl zĳ ver van de Sido¨
niers o verwĳderd waren en niets
met de mensheid uit te staan
hadden.

18

j Re 17:5; Re 18:27; 1Kon 13:33; 2Kr 13:9; k 1Kon
22:5; l Re 17:13; m Joz 19:47; Re 18:29; n Re
18:27; o Joz 13:4; Joz 19:28; Re 3:3; Re 10:12.
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Danieten roven Micha’s priester en beelden

8 Ten slotte kwamen zĳ bĳ hun
broeders te Zora
_ b en
_ a en Estaol,
hun broeders zeiden toen tot hen:
„Hoe is het U gegaan?” 9 Hierop zeiden zĳ: „Staat toch op, en
laten wĳ tegen hen optrekken;
want wĳ hebben het land gezien, en ziet! het is zeer goed.c En
GIJ aarzelt nog. Weest niet traag
om te gaan ten einde er binnen
te komen en het land in bezit
te nemen.d 10 Wanneer GIJ daar
komt, zult GIJ bĳ een volk komen
dat geen argwaan heeft,e en het
land is vrĳ uitgestrekt; want God
heeft het in UW hand gegeven,f
een plaats waar geen gebrek is
aan ook maar iets wat er op de
aarde is.”g
11 Toen vertrokken vandaar,
dat wil zeggen uit Zora
en Es_
h zeshonderd met oorlogstaol,
_
wapens omgorde mannen uit de
familie der Danieten.i 12 Zĳ
dan trokken op en legerden zich
j
vervolgens bĳ K _irjath-Jearim
_
in Juda.
Daarom heeft men die
_
k
genoemd,
plaats Mahane-Dan
_
tot op deze dag. Zie! Ze ligt
ten westen van K _irjath-Jearim.
_
13 Daarna trokken zĳ vandaar
verder naar het bergland van
¨
Efra
ım en kwamen tot aan het
_
huis van M _icha.l
14 Toen namen de vĳf mannen
die er op uit waren getrokken
¨
om het land van La_ ıs m te verspieden,n het woord en zeiden tot hun
broeders: „Wist GIJ dat er in deze
huizen een efod is en terafimo en
een gesneden beeldp en een gegoten beeld? q Nu dan, bedenkt
wat U te doen staat.”r 15 Zĳ dan
sloegen daarheen af en kwamen
bĳ het huis van de jonge man, de
leviet,s ten huize van M _icha, en
vroegen vervolgens hoe hĳ het
maakte.t 16 Al die tĳd stonden
de zeshonderd met hun oorlogswapens omgorde mannen,u die
uit de zonen van Dan waren,v bĳ
de ingang van de poort. 17 De
vĳf mannen die het land waren
gaan verspieden,w gingen nu op
om daar binnen te treden, ten
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einde het gesneden beelda en de
efodb en de terafimc en het gegoten beeldd weg te nemen. (En
de priester e stond met de zeshonderd met oorlogswapens omgorde mannen bĳ de ingang van de
poort.) 18 En dezen gingen het
huis van M _icha binnen en namen
vervolgens het gesneden beeld,
de efod en de terafim en het gegoten beeld weg.f Hierop zei de
priester g tot hen: „Wat doet GIJ
daar?” 19 Maar zĳ zeiden tot
hem: „Zwĳg. Leg uw hand op uw
mond en ga met ons mee en word
voor ons een vader h en een priester.i Wat is beter voor u: priester
´ ´
te blĳven voor het huis van eenj
man of priester te worden voor
¨
een stam en familie in Isra
el?”k
_
20 Hiermee nu was het hart van
de priester ingenomen,l en hĳ
nam daarop de efod en de terafim
en het gesneden beeldm en begaf
zich te midden van het volk.
21 Toen keerden zĳ om en gingen heen, en zĳ plaatsten de kleinen en het vee en de waardevolle
dingen voorop.n 22 Zelf waren
zĳ reeds op enige afstand van het
huis van M _icha gekomen, toen de
mannen die in de huizen waren
welke dicht bĳ het huis van M _ichao stonden, werden bĳeengeroepen en de zonen van Dan
trachtten in te halen. 23 Toen
zĳ de zonen van Dan bleven naschreeuwen, keerden dezen hun
aangezicht vervolgens om en zeiden tot M _icha: „Wat is er met
u aan de hand,p dat gĳ bĳeengeroepen zĳt?” 24 Hĳ dan zei:
„Mĳn goden q die ik gemaakt
heb,r hebt GIJ weggenomen, alsmede de priester,s en GIJ gaat
heen, en wat heb ik nu nog? t Hoe
kunt GIJ dan tot mĳ zeggen:
’Wat is er met u aan de hand?’ ”
25 Hierop zeiden de zonen van
Dan tot hem: „Laat uw stem niet
dicht bĳ ons horen, uit vrees
dat mannen, verbitterd van ziel,u
p Ge 21:17; 2Sa 14:5; 2Kon 6:28; q Re 17:4; Re 17:5;
r Ps 115:8; Ps 135:18; Jes 44:17; Jer 51:17; s Re
17:12; t Re 17:5; u 1Sa 22:2.
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Leviet te gast bĳ schoonvader

ulieden zouden aanvallen, en
gĳ uw eigen ziel en de ziel van
uw huisgezin moet verbeuren.”
26 En de zonen van Dan vervolgden hun weg; en M _icha zag ten
slotte dat zĳ sterker waren dan
hĳ,a en derhalve keerde hĳ om en
ging naar zĳn huis terug.
27 Wat hen aangaat, zĳ namen
wat M _icha gemaakt had en de
priesterb die hem had toebehoord,
¨
en zĳ trokken verder naar La_ ıs,c
tegen een volk rustig en zonder
argwaan.d Voorts sloegen zĳ hen
met de scherpte van het zwaard,e
en de stad verbrandden zĳ met
vuur.f 28 En er was geen bevrĳder, want het lag ver van S _idon,g en zĳ hadden helemaal niets
met de mensheid uit te staan;
en het lag in de laagvlakte die
h
bĳ Beth-Rehob
behoorde. Vervol_
gens bouwden zĳ de stad weer op
en gingen er wonen.i 29 Bovendien gaven zĳ de stad de naam
Dan, naar de naam van hun
va¨
el geboder, Dan,j die aan Isra
_
k
ren was. Niettemin was de naam
¨
van de stad oorspronkelĳk La_ ıs.l
30 Daarna richtten de zonen van
Dan voor zichzelf het gesneden
n
de zoon
beeldm op; en Jonathan,
_
o Mozes’ zoon, hĳ
van Gersom,
_
_
en zĳn zonen werden priesters
voor de stam der Danieten tot de
dag dat het land in ballingschap
werd gevoerd.p 31 En zĳ hielden het gesneden beeld van M _icha, dat hĳ gemaakt had, voor
zich opgesteld gedurende al de
dagen dat het huis q van de [ware]
God in S _ilo bleef.r

HFDST. 18

Nu gebeurde het in die dagen dat er geen koning in
19
¨
Isra
el was. Het geschiedde dan
_
s

dat een zekere leviet voor enige
tĳd in de meest afgelegen stre¨
ken van het bergland van Efra
ımt
_
vertoefde. Mettertĳd nam hĳ
u
zich uit Bethlehem
in Juda
een
_
_
bĳvrouwv tot echtgenote. 2 En
zĳn bĳvrouw ging hoererĳw tegen hem bedrĳven. Ten slotte
ging zĳ van hem weg naar het
huis van haar vader te Bethle_
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hem in Juda
en bleef daar vier
_
volle maanden. 3 Toen stond
haar man op en ging haar achterna om haar vertroostend toe te
spreken, ten einde haar terug te
brengen; en hĳ had zĳn bediende a en een paar ezels bĳ zich. Zĳ
dan liet hem in het huis van haar
vader komen. Toen de vader van
de jonge vrouw hem in het oog
kreeg, trad hĳ hem dadelĳk verheugd tegemoet. 4 Dientengevolge hield zĳn schoonvader, de
vader van de jonge vrouw, hem
bĳ zich, zodat hĳ drie dagen bĳ
hem bleef; zĳ dan aten en dronken, en hĳ overnachtte daar.b
5 Het geschiedde dan op de
vierde dag, toen zĳ als gewoonlĳk
’s morgens vroeg opstonden, dat
hĳ nu opstond om heen te gaan,
maar de vader van de jonge vrouw
zei tot zĳn schoonzoon: „Versterk
uw hart met een stukje broodc
en daarna moogt gĳlieden heengaan.” 6 Zĳ zetten zich dus neer
en beiden gingen te zamen eten en
drinken; waarna de vader van de
jonge vrouw tot de man zei: „Komaan alstublieft, en blĳf overnachten,d en laat uw hart vrolĳk zĳn.”e
7 Toen de man opstond om heen
te gaan, bleef zĳn schoonvader bĳ
hem aandringen, zodat hĳ daar
weer bleef overnachten.f
8 Toen hĳ op de vĳfde dag
’s morgens vroeg opstond om
heen te gaan, zei de vader van de
jonge vrouw vervolgens: „Neem
alstublieft wat versterkends voor
uw hart.”g En zĳ talmden tot het
afnemen van de dag. En beiden
bleven eten. 9 De manh stond
nu op om heen te gaan, hĳ en
zĳn bĳvrouwi en zĳn bediende; j
maar zĳn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, zei tot
hem: „Zie toch! De dag heeft
zich ten avond geneigd. Blĳft
alstublieft overnachten.k Zie, de
dag daalt. Blĳf hier overnachten,
en laat uw hart vrolĳk zĳn.l En
f Re 19:4; 1Pe 4:9; g Ge 18:5; Re 19:5; Ru 3:7; Ps
104:15; h Re 19:1; i Re 19:2; 2Sa 5:13; j Nu 22:22;
Re 19:3; k Lu 24:29; Ro 12:13; l Re 19:6.
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Zedenmisdrĳf van Benjaminieten in Gibea

morgen moet gĳlieden vroeg opstaan voor UW tocht, en gĳ moet
naar uw tent gaan.” 10 De man
stemde er echter niet mee in
te blĳven overnachten, maar hĳ
stond op en ging op weg en kwam
a
tot tegenover Jebus,
dat wil zeg_
b en bĳ hem waren
gen Jeruzalem;
_
het paar gezadelde ezels en zĳn
bĳvrouw en zĳn bediende.
11 Terwĳl zĳ dicht bĳ Jebus
wa_
ren, [en] aangezien het daglicht
aanmerkelĳk minder was geworden,c zei nu de bediende tot zĳn
meester: „Kom nu toch, en laten
wĳ afslaan naar deze stad van de
Jebusietend en daar de nacht doorbrengen.” 12 Maar zĳn meester
zei tot hem: „Laten wĳ niet afslaan naar een stad van buitenlanders,e die geen deel van de zonen
¨
van Isra
el zĳn; en wĳ moeten ver_
der trekken tot G _ibea.”f 13 Vervolgens zei hĳ tot zĳn bediende:
„Kom, en laten wĳ naar een van de
plaatsen toe gaan, en wĳ moeten
g overnachof in G _ibea of in Rama
_
ten.” 14 Zĳ trokken dus verder
en vervolgden hun weg, en toen zĳ
dicht bĳ G _ibea waren, dat tot Ben_
jamin behoort, ging juist de zon
over hen onder.
15 Dientengevolge sloegen zĳ
daarheen af om er binnen te
gaan ten einde in G _ibea te overnachten. Zĳ nu gingen er binnen
en zetten zich neer op het openbare stadsplein, en er was niemand die hen voor de nacht in
huis opnam.h 16 Ten slotte, zie!
daar kwam in de avond een oude
man van zĳn werk op het veld
[de stad] binnen,i en de man was
¨
van het bergland van Efra
ım,j en
_
hĳ vertoefde voor enige tĳd te
G _ibea; de mannen van de plaats
waren echter Benjaminieten.k
17 Toen hĳ zĳn ogen opsloeg,
zag hĳ daar de man, de reiziger,
op het openbare stadsplein. De
oude man dan zei: „Waar gaat gĳ
naar toe, en waar komt gĳ vandaan?”l 18 Waarop hĳ tot hem
zei: „Wĳ trekken van Bethlehem
_
in Juda
naar de meest afgele_
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gen streken van het bergland
¨
van Efra
ım.a Daar kom ik van_
daan, maar ik ben naar Bethle_
b geweest; en nu ga ik
hem in Juda
_
naar mĳn eigen huis, en er is niemand die mĳ in huis opneemt.c
19 En er is zowel stro als voer d
voor onze ezels, en er is zowel
broode als wĳn voor mĳ en uw
slavinf en voor de bediende g die
uw knecht bĳ zich heeft. Er is
aan niets gebrek.” 20 De oude
man zei echter: „Vrede zĳ u! h
Laat enig gebrek uwerzĳds maar
op mĳ neerkomen.i Overnacht alleen niet op het openbare plein.”
21 Daarop bracht hĳ hem in zĳn
huis j en wierp de ezels mengvoer
voor.k Toen wasten zĳ hun voetenl en gingen eten en drinken.
22 Terwĳl zĳ hun hart vrolĳk
maakten,m zie! daar omsingelden de mannen van de stad, louter nietswaardige mannen,n het
huis,o terwĳl zĳ elkaar tegen de
deur drongen; en zĳ bleven tot
de oude man, de eigenaar van het
huis, zeggen: „Breng de man die
in uw huis is gekomen, naar buiten, opdat wĳ gemeenschap met
hem hebben.”p 23 Toen ging de
eigenaar van het huis tot hen
naar buiten en zei hun: q „Neen,
mĳn broeders,r doet alstublieft
niets verkeerds, aangezien deze
man in mĳn huis is gekomen. Begaat deze schandelĳke dwaasheids
niet. 24 Hier zĳn mĳn maagdelĳke dochter en zĳn bĳvrouw.
Laat ik hen alstublieft naar buiten brengen en verkracht hent en
doet met hen wat goed is in UW
ogen. Maar met deze man moogt
GIJ deze schandelĳke, dwaze zaak
niet doen.”
25 En de mannen wilden niet
naar hem luisteren. Daarom
greep de man zĳn bĳvrouwu en
bracht haar naar buiten bĳ hen;
en zĳ gingen gemeenschap met
haar houdenv en bleven haar de
hele nacht misbruikenw tot de
morgen toe, waarna zĳ haar bĳ
het opklimmen van de dageraad
wegstuurden. 26 De vrouw dan

¨
Heel Israel verontwaardigd

RECHTERS 19:27–20:13
kwam toen het tegen de morgen
liep en viel neer bĳ de ingang
van het huis van de man waar
haar meester was a [en lag daar]
tot het daglicht. 27 Later stond
haar meester ’s morgens op en
opende de deuren van het huis
en begaf zich naar buiten om
zĳns weegs te gaan, en zie! de
vrouw, zĳn bĳvrouw,b lag daar,
neergevallen bĳ de ingang van
het huis, met haar handen op
de drempel! 28 Hĳ dan zei tot
haar: „Sta op, en laten wĳ gaan.”
Maar er was niemand die antwoordde.c Toen nam de man haar
op de ezel en stond op en ging
naar zĳn plaats.d
29 Vervolgens ging hĳ zĳn huis
binnen en nam het slachtmes
en greep zĳn bĳvrouw en sneed
haar overeenkomstig haar beenderen in twaalf stukkene en zond
¨
haar naar elk gebied van Isra
el.f
_
30 En het gebeurde dat iedereen
die het zag, zei: „Zo iets is nog
nooit tot stand gebracht of gezien van¨ de dag af dat de zonen
van Isra
el uit het land Egypte
op_
_
trokken tot op deze dag. Zet UW
hart erop, beraadtg U en spreekt.”
Dientengevolge trokken
¨
alle zonen van Isra
el uit
20
_
´ ´
en kwam de vergadering als een
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mani samen, van Danj tot Berse_
ba,k alsmede het land G _ilead,l bĳ
m
2 De voorJehovah te M _izpa.
naamste mannen dan van heel
het ¨volk en alle stammen van
Isra
el namen hun plaats in in de
_
gemeente van het volk van de
[ware] God,n vierhonderdduizend
man voetvolk die het zwaard konden trekken.o
3 En de zonen van Benjamin
_
kregen
¨ te horen dat de zonen van
Isra
el naar M _izpa waren opge_
trokken.p
Toen zeiden de zonen van Is_
¨
rael: „Spreekt. Hoe heeft deze
slechte zaak zich toegedragen?”q
4 Daarop antwoordde de man, de
leviet,r de echtgenoot van de vermoorde vrouw, en zei: „Het was
bete G _ibea,s dat tot Benjamin
_
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hoort, dat ik kwam, ik en mĳn bĳvrouw,a om [er] te overnachten.
5 Toen stonden de grondbezitters van G _ibea tegen mĳ op en omsingelden ’s nachts het huis met
kwade bedoelingen tegen mĳ. Mĳ
dachten zĳ te doden, maar mĳn
bĳvrouw hebben zĳ verkracht,b
en zĳ is ten slotte gestorven.c
6 Daarom heb ik mĳn bĳvrouw
gegrepen en haar in stukken gesneden
en haar naar elk veld van
¨
Isra
els erfdeel gezonden,d omdat
_
zĳ zich losbandig hadden gedragene en een schandelĳke dwaas¨
f
heid in Isra
el hadden bedreven.
_
¨
7 Ziet! Al GIJ zonen van Isra
el,
_
geeft hier UW woord en raad.”g
´ ´ 8 Heel het volk dan stond als
een manh op en zei: „Niemand
van ons zal naar zĳn tent gaan,
noch zal iemand van ons zich afwenden naar zĳn huis.i 9 Nu
dan, dit is hetgeen wĳ G _ibea zullen aandoen. Laten wĳ er volgens
het lot tegen optrekken.j 10 En
wĳ moeten
uit alle stammen van
¨
Isra
el tien man op elke honderd,
_
en honderd op elke duizend, en
duizend op elke tienduizend nemen om mondvoorraad voor het
volk te verschaffen, opdat zĳ handelend mogen optreden door tegen G _ibea van Benjamin
op te
_
trekken, gezien al de schande¨
k
el
lĳke dwaasheid die zĳ in Isra
_
hebben begaan.” 11 Zo
¨ werden
´ ´
alle mannen van Isra
el als een
_
man, als bondgenoten, tegen de
stad vergaderd.
12 Bĳgevolg
¨ zonden de stammen van Isra
el mannen naar alle
_
l
om
leden van de stam Benjamin
_
te zeggen: „Wat is dit voor een
slechte zaak die zich onder U heeft
afgespeeld? m 13 Nu dan, levert
die mannen, die nietswaardige
mannen,n die te G _ibeao zĳn, uit,p
opdat wĳ hen ter dood brengen,¨ q
en laten wĳ het kwaad uit Isra
el
_
wegdoen.”r En de zonen van Ben_
jamin wilden niet naar de stem
van ¨hun broeders, de zonen van
Isra
el, luisteren.s
_
s 1Sa 2:25; Sp 29:1; Ho 9:9; Ho 10:9; Ro 9:18.
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Benjamin wint eerste twee veldslagen

14 Toen verzamelden de zonen
van Benjamin
zich vanuit de ste_
den te G _ibea om tegen de zonen
¨
van Isra
el ten strĳde te trekken.
_
15 Zo werden de zonen van Ben_
jamin op die dag uit de steden
gemonsterd: zesentwintigduizend
man die het zwaard konden trekken,a de inwoners van G _ibea niet
meegerekend, van wie zevenhonderd uitgelezen mannen werden
gemonsterd. 16 Van al dit volk
waren zevenhonderd uitgelezen
mannen linkshandig.b Elk van hen
was iemand die met stenen kon
slingerenc tot op een haar en niet
miste.
¨
17 En de mannen van Isra
el
_
werden gemonsterd, Benjamin
_
niet meegerekend: vierhonderdduizend man die het zwaard konden trekken.d Elk van hen was
een krĳgsman. 18 Zĳ nu stonden op en gingen naar Bethel
op
_
en raadpleegden God.e Toen zei¨
den de zonen van Isra
el: „Wie van
_
ons dient in de voorhoede tegen
de zonen van Benjamin
ten strĳ_
de op te trekken?”f Waarop Jehovah zei: „Juda
in de voorhoede.”g
_
19 Daarna
stonden
de zonen
¨
van Isra
el ’s morgens op en leger_
den zich tegen G _ibea.
¨
20 De mannen van Isra
el trok_
ken nu ten strĳde uit tegen Benja_
min; voorts schaarden de mannen
¨
van Isra
el zich tegen hen in slag_
orde bĳ G _ibea. 21 De zonen van
Benjamin
dan deden een uitval
_
uit G _ibeah en stortten op die dag
¨
tweeentwintigduizend man in Is_
¨
rael in het verderf, ter aarde [gei
[te weten] de
veld]. 22 Het volk,
¨
mannen van Isra
el, betoonde zich
_
echter moedig, en zĳ schaarden
zich vervolgens opnieuw in slagorde op de plaats waar zĳ zich
de eerste dag in formatie hadden
opgesteld. 23¨ Toen gingen de zonen van Isra
el op en weendenj
_
voor het aangezicht van Jehovah
tot de avond en raadpleegden Jehovah met de woorden: „Zal ik
opnieuw ten strĳde naderen tegen de zonen van mĳn broeder
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RECHTERS 20:14-32

a
Hierop zei Jehovah:
Benjamin?”
_
„Trekt tegen hem op.”
24 Bĳgevolg naderden de zo¨
nen van Isra
el op de tweede dag
_
b
de zonen van Benjamin.
25 Op
_
zĳn beurt trok Benjamin
hen op
_
de tweede dag vanuit G _ibea tegemoet, en zĳ stortten onder de
¨
zonen van Isra
el nog achttien_
duizend man in het verderf, ter
aarde [geveld]; c al dezen konden
het zwaard trekken.d 26 Nu gin¨
gen alle zonen van Isra
el,e ja het
_
hele volk, op en kwamen te Beth_
el, en daar weendenf en zaten zĳ
voor het aangezicht van Jehovah
en vastteng die dag tot de avond
en brachten brandoffers h en gemeenschapsoffers i voor het aangezicht van Jehovah. 27 Daarna raadpleegden de zonen van
¨
Isra
el Jehovah,j want daar was
_
de ark van het verbondk van de
[ware] God in die dagen. 28 P _inehas l nu, de zoon van Eleazar,
_
¨
de zoon van Aaron,
stond er in
_
die dagen voor m en zei: „Zal ik
nog eens ten strĳde trekken tegen de zonen van mĳn broeder
Benjamin
of zal ik ophouden?”n
_
Waarop Jehovah zei: „Trekt op,
want morgen zal ik hem in uw
hand geven.”o 29 Toen legde Is_
¨
rael mannen rondom in hinderp
laag tegen G _ibea.
30 Vervolgens trokken de zo¨
nen van Isra
el op de derde dag
_
tegen de zonen van Benjamin
_
op, en zĳ stelden zich evenals de
andere keren in formatie tegen
G _ibea op.q 31 Toen dan de zonen van Benjamin
uitrukten, het
_
volk tegemoet, werden zĳ van de
r
stad weggelokt. Nu begonnen zĳ
evenals de andere keren enkelen van het volk dodelĳk gewond
neer te slaan op de grote wegen,
waarvan de ene omhoogvoert
s en de andere naar
naar Bethel
_
G _ibea,t op het veld, ongeveer
¨
dertig man in Isra
el.u 32 De zo_
nen van Benjamin
gingen dus
_
zeggen: „Zĳ lĳden de nederlaag voor ons, evenals de eerste
¨
keer.”v Wat de zonen van Isra
el
_

RECHTERS 20:33–21:2

600 man van Benjamin blĳven in leven

betreft, zĳ zeiden: „Laten wĳ
vluchten,a en wĳ zullen hen stellig van de stad weglokken, de grote wegen op.” 33 En alle man¨
nen van Isra
el stonden van hun
_
plaats op en gingen zich
in forma¨
tie opstellen te Ba_ al-T¨ amar,
ter_
wĳl degenen van Isra
el die zich
_
b
in hinderlaag hadden gelegd, een
aanval deden vanuit hun plaats in
de omgeving van G _ibea.c 34 Zo
kwamen er tienduizend uitgele¨
zen mannen uit heel Isra
el tegen_
over G _ibea, en de strĳd was zwaar;
en de Benjaminieten wisten niet
dat hun rampspoedd boven het
hoofd hing.
35 En Jehovah ging ertoe over
¨
e voor
Benjamin
Isra
el de neder_
_
laag toe te brengen, zodat de
¨
zonen van Isra
el op die dag in
_
Benjamin
vĳfentwintigduizend
_
en honderd man in het verderf
stortten; al dezen konden het
zwaard trekken.f
36 De zonen van Benjamin
_
meenden echter dat de mannen
¨
van Isra
el voor de nederlaag ston_
den toen zĳ terrein voor Benja_
min bleven ruimeng omdat zĳ vertrouwden op de hinderlaag die
zĳ tegen G _ibea hadden gelegd.
37 Wat de mannen in de hinderlaag betreft, zĳ handelden snel
en gingen tot een plotselinge aanval op G _ibea over.h Vervolgens
verspreidde de hinderlaag i zich
en sloeg de gehele stad met de
scherpte van het zwaard.j
38 ¨ Nu hadden de mannen van
Isra
el met de mannen van de hin_
derlaag de afspraak gemaakt dat
dezen een rooksignaal uit de stad
zouden doen opstĳgen.k
¨
39 Toen de zonen van Isra
el
_
zich omwendden in de strĳd, begon Benjamin
onder de mannen
_ ¨
van Isra
el ongeveer dertig man
_
dodelĳk gewond neer te slaan,l
want zĳ zeiden: „Zĳ lĳden ongetwĳfeld niet anders dan de nederlaag voor ons, net als in de eerste strĳd.”m 40 En het signaaln
begon uit de stad op te stĳgen
als een rookkolom.o Toen Benja_
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min dan achteromkeek, zie! daar
ging de hele stad [in vlammen]
ten hemel op.¨ a 41 En de mannen van Isra
el maakten rechts_
omkeert,b en de mannen van Ben_
jamin raakten ontsteld,c want zĳ
zagen dat rampspoed hen getroffen had.d 42 Daarom wendden
zĳ zich voor de mannen van Is_
¨
rael in de richting van de wildernis, en de strĳd zat hen dicht op
de hielen, terwĳl de mannen uit
de steden hen in hun midden in
het verderf stortten. 43 Zĳ ome Zĳ achtersingelden Benjamin.
_
volgden hem zonder [hem] een
rustplaats [te laten].f Zĳ vertraden hem vlak voor G _ibeag tegen
de opgang der zon. 44 Ten slotte vielen er van Benjamin
acht_
tienduizend man; al dezen waren
h
dappere mannen.
45 Zo wendden zĳ zich om en
vluchtten toen naar de wildernis, naar de steile rots R _immon.i
En men hield op de grote wegenj
een nalezing onder hen van vĳfduizend man, en men bleef hen op
de hielen zitten tot G _ideom toe en
sloeg zo van hen nog tweeduizend
man neer. 46 En het totaal der
gevallenen van Benjamin
op die
_
dag bedroeg ten slotte vĳfentwintigduizend man die het zwaard
konden trekken; k al dezen waren
dappere mannen. 47 Maar zeshonderd man wendden zich om en
vluchtten voorts naar de wildernis, naar de steile rots R _immon, en
zĳ bleven vier maanden op de steile rots R _immonl wonen.
¨
48 En de mannen van Isra
el
_
keerden naar de zonen van Ben_
jamin terug en sloegen vervolgens degenen van de stad met de
scherpte van het zwaard, [van]
mensen tot huisdieren, tot alles
wat aangetroffen werd.m Ook alle
steden die werden aangetroffen,
gaven zĳ prĳs aan het vuur.n
¨
De mannen van Isra
el nu
_
hadden te M _izpao gezworen
en gezegd: „Geen man van ons
zal zĳn dochter aan Benjamin
_
tot vrouw geven.”p 2 Dienten-

21
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Benjaminieten krĳgen vrouwen; stam gered

gevolge kwam het volk te Beth_
ela en bleef daar tot de avond voor
het aangezicht van de [ware] Godb
zitten, en zĳ verhieven aanhoudend hun stem en gaven zich over
aan groot geween.c 3 En zĳ zeiden telkens: „Waarom, o Jehovah,
¨
¨
de God van Isra
el, is dit in Isra
el
_
_
´ ´
gebeurd, dat er heden een stam uit
¨
Isra
el wordt gemist?”d 4 Nu ge_
schiedde het de volgende dag, dat
het volk voorts vroeg opstond en
daar een altaar bouwde en brandoffers e en gemeenschapsoffers
bracht.f
5 Toen zeiden de zonen van Is_
¨
rael: ¨ „Wie uit alle stammen van
Isra
el is niet in de gemeente
_
tot Jehovah opgekomen, want
er heeft een eedg van groot gewicht plaatsgevonden betreffende degene die niet tot Jehovah
te M _izpa is opgekomen, luidend:
’Hĳ worde zonder mankeren ter
dood gebracht.’ ”h 6 En de zo¨
nen van Isra
el gingen spĳt ge_
voelen over hun broeder Benja_
min.
´ ´ Daarom zeiden zĳ:¨ „Heden is
er een stam van Isra
el afgehou_
wen. 7 Wat zullen wĳ met hen
die overgebleven zĳn doen wat
vrouwen betreft, nu wĳzelf bĳ Jehovah hebben gezworeni hun geen
van onze dochters tot vrouw te
geven?”j
8 Vervolgens zeiden zĳ: „Welke
is de enige uit de stammen van Is_
¨
rael die niet tot Jehovah te M _izk
pa is opgekomen?” En zie! uit Ja_
bes-G _ileadl was niemand in het
kamp tot de gemeente gekomen.
9 Toen het volk werd geteld,
wel zie! er was daar geen man
uit de inwoners van Jabes-G
_
_ilead.
10 Daarom zond de vergadering
toen twaalfduizend van de dapperste mannen daarheen en gebood hun aldus: „Gaat, en GIJ moet
de inwoners van Jabes-G
_
_ilead met
de scherpte van het zwaard slaan,
ook de vrouwen en de kleinen.m
11 En dit is hetgeen GIJ dient te
doen: Iedere manspersoon en iedere vrouw die weet wat het is bĳ
een manspersoon te liggen, dient

HFDST. 21
a Re 20:18
Re 20:26
b Re 20:2
Ps 83:18
c 1Sa 30:4
Pr 3:4
d De 28:63
Re 21:6
e Ex 10:25
Le 1:3
f Le 3:1
Le 19:5
Re 20:26
2Sa 24:25
g Re 21:7
h Re 5:23
Re 21:10
i Le 5:4
Le 19:12
Ps 15:4
Mt 5:33
j Re 21:1
Re 21:18
k Re 20:1
l 1Sa 11:1
1Sa 31:11
2Sa 21:12
1Kr 10:11
m Re 21:5

2e kolom
a Nu 31:17
b Re 21:8
c Ge 24:16
Es 2:3
d Joz 18:1
Re 18:31
1Sa 1:3
e Re 20:47
f Re 21:8
g Re 20:47
Re 21:12
h Re 21:6
i Re 20:47
j Le 19:12
Re 21:1
Ps 15:4
Mt 5:33
k Joz 18:1
Re 21:12
l Ge 33:18
Re 9:6
Re 9:45
1Kon 12:1
m Ex 15:20
Re 11:34
1Sa 18:6
Ps 149:3
Ps 150:4

RECHTERS 21:3-21

aan de vernietiging prĳs te geven.”a 12 Zĳ troffen onder de inwoners van Jabes-G
_
_ileadb echter
vierhonderd meisjes aan, maagden,c die geen gemeenschap met
een man hadden gehad door bĳ
een manspersoon te liggen. Die
brachten zĳ dus naar het kamp
¨
te S _ilo,d dat in het land Kana
an
_
ligt.
13 En de hele vergadering zond
nu [boden] en sprak tot de zonen van Benjamin
die op de steile
_
rots R _immon warene en bood hun
vrede aan. 14 Bĳgevolg keerde
Benjamin
in die tĳd terug. Toen
_
gaven zĳ hun de vrouwen die zĳ
uit de vrouwen van Jabes-G
_
_ileadf
in leven hadden gelaten; maar zĳ
vonden er niet genoeg voor hen.g
15 En het volk gevoelde spĳt over
h omdat Jehovah een
Benjamin,
_
bres had gemaakt in de stammen
¨
van Isra
el. 16 Dientengevolge
_
zeiden de oudere mannen van de
vergadering: „Wat zullen wĳ met
de mannen die overgebleven zĳn
doen wat vrouwen betreft, want
de vrouwen zĳn uit Benjamin
_
verdelgd?” 17 Toen zeiden zĳ:
„Er dient een bezit te zĳn voor degenen die van Benjamin
zĳn ont_
i
komen,
opdat er niet een stam uit
¨
Isra
el wordt uitgewist. 18 Wat
_
ons aangaat, wĳ mogen hun geen
vrouwen uit onze dochters geven,
¨
want de zonen van Isra
el hebben
_
gezworen en gezegd: ’Vervloekt is
degene die een vrouw aan Benja_
min geeft.’ ”j
19 Ten slotte zeiden zĳ: „Zie!
Van jaar tot jaar is er een feest
voor Jehovah te S _ilo,k dat ten
noorden van Bethel
ligt, oostelĳk
_
van de grote weg die van Beth_
el naar S _icheml oploopt en zuidelĳk van Lebona.”
20 Zĳ gebo_
den dan de zonen van Benjamin
_
en zeiden: „Gaat, en GIJ moet op
de loer gaan liggen in de wĳngaarden. 21 En GIJ moet kĳken,
en welnu, wanneer de dochters
van S _ilo naar buiten komen om
reidansen uit te voeren,m dan
moet GIJ uit de wĳngaarden te
GIJ

RECHTERS 21:22—RUTH 1:12
voorschĳn komen en U ieder met
geweld zĳn vrouw wegvoeren uit
de dochters van S _ilo, en GIJ moet
naar het land van Benjamin
gaan.
_
22 En het moet geschieden dat
ingeval hun vaders of hun broers
komen om een rechtsgeding tegen ons te voeren, dan zullen wĳ
stellig tot hen zeggen: ’Bewĳst
ons een gunst ter wille van hen,
want wĳ hebben niet door oorlog
voor ieder zĳn vrouw genomen,a
want niet GIJ hebt [ze] hun gegeven op een tĳd dat GIJ schuldig
zoudt worden.’ ”b
23 De zonen van Benjamin
de_
den dan ook precies zo, en zĳ

Elimelech. Naomi. Ruth
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gingen naar hun getala vrouwen
wegvoeren uit de dansende vrouwen,b die zĳ wegrukten; waarna zĳ heengingen en naar hun
erfdeel terugkeerden en de steden bouwdenc en er gingen wonen.
24 ¨ Toen gingen de zonen van
Isra
el in die tĳd vandaar uiteen,
_
ieder naar zĳn eigen stam en zĳn
eigen familie; en zĳ trokken vandaar weg, ieder naar zĳn eigen
erfdeel.d
25 In die dagen
was er geen ko¨
ning in Isra
el.e Een ieder placht te
_
doen wat recht was in zĳn eigen
ogen.f

dccc

ccc

RUTH
Nu gebeurde het in de dagen
waarin de rechters a rechtspraken, dat er een hongersnoodb ontstond in het land. Toen trok een
c
in Juda
weg
man uit Bethlehem
_
_
om als vreemdeling te vertoeven
d hĳ met
in de velden van Moab,
_
zĳn vrouw en zĳn twee zonen.
2 En de naam van de man was
Elimelech,
en de naam van zĳn
_
vrouw Naomi,
en de namen van
_
zĳn twee zonen waren Machlon
_
en Ch _iljon, Efrathietene uit Beth_
lehem in Juda.
Ten slotte kwa_
men zĳ in de velden van Moab
en
_
bleven daar.
3 Na verloop van tĳd stierf Elimelech,
de man van Naomi,
zodat
_
_
zĳ met haar twee zonen overbleef.
4 Later namen de mannen zich
Moabitische vrouwenf tot echtgenotes. De naam van de ene
was Orpa
en de naam van de an_
dere Ruth.g En zĳ bleven daar
ongeveer tien jaar lang wonen.
5 Na verloop van tĳd stierven ook
die twee, Machlon
en Ch _iljon, zo_
dat de vrouw overbleef zonder
haar twee kinderen en haar man.
6 Toen stond zĳ met haar schoondochters op en keerde uit de velden van Moab
terug, want zĳ had
_
in het veld van Moab
gehoord dat
_

1
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Jehovah zĳn aandacht op zĳn volk
had gerichta door hun brood te
geven.b
7 Zĳ dan trok weg uit de plaats
waar zĳ had vertoefd,c en haar beide schoondochters waren bĳ haar,
en zĳ liepen voort op de weg om
naar het land van Juda
terug te
_
keren. 8 Ten slotte zei Naomi
_
tot haar beide schoondochters:
„Gaat heen, keert terug, ieder
naar het huis van haar moeder.
Moge Jehovah liefderĳke goedheid jegens U betrachten,d net
zoals GIJ die hebt betracht jegens
de mannen die nu gestorven zĳn
en jegens mĳ.e 9 Moge Jehovah
U een schenking doen,f en vindt
een rustplaats,g ieder in het huis
van haar man.” Toen kuste h zĳ
hen, waarop zĳ hun stem verhieven en weenden. 10 En zĳ bleven tot haar zeggen: „Neen, maar
´
wĳ zullen met u naar uw volk tezei echrugkeren.”i 11 Naomi
_
ter: „Keert terug, mĳn dochters.
Waarom zoudt GIJ met mĳ meegaan? Heb ik dan nog zonen in
mĳn inwendige delen, en zullen
die UW mannen moeten worden? j
12 Keert terug, mĳn dochters,
gaat heen, want ik ben te oud
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geworden om nog aan een man te
gaan behoren. Indien ik had gezegd dat ik ook hoop had dat ik
vannacht stellig aan een man zou
gaan behoren en ook stellig zonen zou baren,a 13 zoudt GIJ op
hen blĳven wachten totdat zĳ opgegroeid zouden zĳn? Zoudt GIJ
U ter wille van hen afgezonderd
houden, zodat GIJ niet aan een
man zoudt gaan behoren? Neen,
mĳn dochters, want het is mĳ
zeer bitter om U, dat de hand van
Jehovah tegen mĳ is uitgegaan.”b
14 Hierop verhieven zĳ hun
stem en weenden nog meer, waarna Orpa
haar schoonmoeder kus_
te. Wat Ruth betreft, zĳ bleef bĳ
c
haar. 15 Daarom zei zĳ: „Zie!
Uw schoonzuster, die weduwe is
geworden, is naar haar volk en
haar goden teruggekeerd.d Keer
met uw tot weduwe gemaakte
schoonzuster terug.”e
16 Nu zei Ruth: „Smeek mĳ
niet dringend om u te verlaten,
om terug te keren en u niet te
vergezellen; want waarheen gĳ
gaat, zal ik gaan, en waar gĳ de
nacht doorbrengt, zal ik de nacht
doorbrengen.f Uw volk zal mĳn
volk zĳn,g en uw God mĳn God.h
17 Waar gĳ sterft, zal ik sterven,i
en daar zal ik begraven worden.
Moge Jehovah zo met mĳ doen
en daaraan toevoegenj indien iets
anders dan de dood scheiding zou
maken tussen mĳ en u.”
18 Toen zĳ nu zag dat zĳ erbĳ
bleef met haar mee te gaan,k hield
zĳ voorts op tot haar te spreken.
19 En zĳ vervolgden beiden hun
l
weg totdat zĳ te Bethlehem
kwa_
men. Nu geschiedde het dat zodra zĳ te Bethlehem
kwamen,
_
de hele stad vanwege hen in opschudding geraakte,m en de vrouwen bleven zeggen: „Is dat Nao_
mi?”n 20 En zĳ zei dan tot de
vrouwen: „Noemt mĳ niet Nao_
mi. Noemt mĳ Mara,
want de
_
Almachtige o heeft het mĳ zeer
bitter gemaakt.p 21 Vol ben ik
heengegaan,q en met lege handen
heeft Jehovah mĳ doen terugke-
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ren.a Waarom zoudt GIJ mĳ Nao_
mi noemen, wanneer het Jehob
vah is die mĳ heeft vernederd en
de Almachtige die mĳ rampspoed
heeft aangedaan?”c
22 Zo keerde Naomi
terug, ter_
wĳl zĳ bĳ haar terugkeer uit de
d vergezeld was
velden van Moab
_
van Ruth, de Moabitische, haar
schoondochter; en zĳ kwamen te
e aan bĳ het begin van
Bethlehem
_
de gerstoogst.f
g

Naomi
nu had een verwant
_
van haar mans kant, een zeer
2
vermogend man, uit de familie
h

van Elimelech,
en zĳn naam was
_
i
Boaz.
_
2 Na verloop van tĳd zei Ruth,
de Moabitische, tot Naomi:
„Laat
_
mĳ alstublieft naar het veld gaan
en tussen de [schoven] aren lezen,j achter wie dan ook aan in
wiens ogen ik gunst moge vinden.” Zĳ dan zei tot haar: „Ga,
mĳn dochter.” 3 Daarop ging zĳ
heen en kwam op het veld en ging
achter de oogsters aan [aren] lezen.k Zo kwam zĳ bĳ toeval op
het stuk veld terecht dat aan Boaz
_
behoorde,l die uit de familie van
m
Elimelech
was. 4 En zie! Boaz
_
_
kwam uit Bethlehem,
en hĳ zei
_
vervolgens tot de oogsters: „Jehovah zĳ met U.”n Op hun beurt
zeiden zĳ dan altĳd tot hem: „Jehovah zegene u.”o
5 Naderhand zei Boaz
_ p tot de
jonge man die over de oogsters gesteld was: „Aan wie behoort deze
jonge vrouw?” 6 De jonge man
dan die over de oogsters gesteld
was, antwoordde en zei: „De jonge vrouw is een Moabitische,q die
met Naomi
uit het veld van Moab
_
_
is teruggekomen.r 7 Toen zei zĳ:
’Laat mĳ alstublieft [aren] lezen,s
en ik zal stellig [aren] verzamelen
tussen de afgesneden aren, achter
de oogsters aan.’ Zo kwam zĳ en
is van dat moment in de morgen
af tot nu zĳ net een poosje in het
huis zit, op de been gebleven.”t
8 Later zei Boaz
tot Ruth: „Gĳ
_
hebt [het] gehoord, niet waar,

RUTH 2:9-23

Ruth door Boaz begunstigd; op Boaz’ veld

mĳn dochter? Ga niet weg om op
een ander veld [aren] te lezen,a
en gĳ moet ook niet van deze
plaats oversteken, en aldus dient
gĳ dicht bĳ mĳn jonge vrouwen
te blĳven.b 9 Laten uw ogen op
het veld zĳn dat zĳ zullen oogsten, en gĳ moet met hen meegaan. Heb ik de jonge mannen
niet geboden u niet aan te raken? c Als gĳ dorst hebt, dan moet
gĳ naar de vaten gaan en drinken
van wat de jonge mannen zullen
putten.”d
10 Toen viel zĳ op haar aangezicht en boog zich ter aarde e en
zei tot hem: „Hoe komt het dat ik
gunst in uw ogen heb gevonden,
zodat er notitie van mĳ wordt
genomen, terwĳl ik toch een buitenlandse ben?”f 11 Hierop antwoordde Boaz
en zei tot haar: „Mĳ
_
is uitvoerig verslag g uitgebracht
van alles wat gĳ na de dood van
uw man voor uw schoonmoeder
hebt gedaan,h en hoe gĳ voorts
uw vader en uw moeder en het
land van uw bloedverwanten hebt
verlaten en naar een volk zĳt gegaan dat gĳ voordien niet hadt gekend.i 12 Moge Jehovah uw handelwĳze belonen,j en moogt gĳ
een volmaakt loonk krĳgen van
¨
Jehovah, de God van Isra
el, on_
der wiens vleugels gĳ toevlucht
zĳt komen zoeken.”l 13 Daarop
zei zĳ: „Laat mĳ gunst in uw ogen
vinden, mĳn heer, omdat gĳ mĳ
hebt vertroost en omdat gĳ uw
dienstmaagd geruststellend hebt
toegesproken,m ofschoon ikzelf
niet eens met een van uw dienstmaagden gelĳkgesteld kan worden.”n
14 Tegen etenstĳd zei Boaz
_
voorts tot haar: „Treed naderbĳ,
hierheen, en gĳ moet wat van het
brood eteno en uw stuk in de azĳn
dopen.” Zĳ ging dus naast de oogsters zitten, en hĳ reikte haar
telkens geroosterd korenp toe en
zĳ at, zodat zĳ verzadigd werd en
toch nog iets over had. 15 Toen
stond zĳ op om [aren] te lezen.q
Boaz
gebood nu zĳn jonge man_
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nen en zei: „Laat haar ook [aren]
lezen tussen de afgesneden aren,
en GIJ moogt haar niet lastig vallen.a 16 En GIJ dient ook vooral enkele [halmen] voor haar uit
de arenbundels te trekken, en GIJ
moet ze laten liggen, opdat zĳ ze
kan oplezen,b en GIJ moogt haar
niet bestraffen.”
17 En zĳ bleef tot de avond
[aren] lezen op het veld,c waarna zĳ uitklopted wat zĳ opgelezen had, en het bleek ongeveer
een efae gerst te zĳn. 18 Toen
nam zĳ het op en ging de stad
binnen, en haar schoonmoeder
kreeg te zien wat zĳ opgelezen
had. Daarna haalde zĳ het voedsel te voorschĳn dat zĳ, na zichzelf verzadigd te hebben, had overgehoudenf en gaf het haar.
19 Haar schoonmoeder zei nu
tot haar: „Waar hebt gĳ vandaag
[aren] gelezen, en waar hebt gĳ
gewerkt? Moge degene die notitie van u heeft genomen, gezegend worden.”g Zĳ vertelde haar
schoonmoeder dus bĳ wie zĳ had
gewerkt; en zĳ vervolgde: „De
naam van de man bĳ wie ik
vandaag heb gewerkt, is Boaz.”
_
20 Daarop zei Naomi
tot haar
_
schoondochter: „Gezegend zĳ
hĳ door Jehovah,h die zĳn liefderĳke goedheidi jegens de levenden en de doden niet achterwege heeft gelaten.”j En Naomi
zei
_
verder tot haar: „De man is aan
ons verwant.k Hĳ is een van onze
lossers.”l 21 Toen zei Ruth, de
Moabitische: „Hĳ heeft ook tot
mĳ gezegd: ’Dicht bĳ de jonge
mensen die van mĳ zĳn, dient gĳ
te blĳven, totdat zĳ met de hele
oogst die ik heb, gereed zĳn.’ ”m
n zei dus tot Ruth, haar
22 Naomi
_
schoondochter: o „Het is beter,
mĳn dochter, dat gĳ met zĳn jonge vrouwen naar buiten gaat, opdat men u niet op een ander veld
hindert.”p
23 Zo bleef zĳ voortdurend
dicht bĳ de jonge vrouwen van
Boaz
om [aren] te lezen, totdat
_
de gerstoogstq en de tarweoogst
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ten einde waren. En zĳ bleef bĳ
haar schoonmoeder wonen.a
Naomi,
haar schoonmoeder,
_
zei nu tot haar: „Mĳn dochter, behoor ik niet een rustplaats b
voor u te zoeken, opdat het u
goed moge gaan? 2 Nu dan, is
niet Boaz,
bĳ wiens jonge vrou_
wen gĳ gebleven zĳt, onze verc Zie! Vannacht wantd hĳ
want?
gerst op de dorsvloer. 3 En gĳ
moet u wassen en u met olie inwrĳvene en uw mantels omdoenf
en naar de dorsvloer afdalen.
Maak u niet bekend aan de man
totdat hĳ klaar is met eten en
drinken. 4 En het dient te geschieden dat wanneer hĳ zich
neerlegt, gĳ ook nota moet nemen van de plaats waar hĳ zich
neerlegt; en gĳ moet erheen gaan
en zĳn voeten ontbloten en u
neerleggen; en hĳ, van zĳn kant,
zal u vertellen wat gĳ behoort te
doen.”
5 Daarop zei zĳ tot haar: „Alles wat gĳ tot mĳ zegt, zal ik
doen.” 6 Toen daalde zĳ af naar
de dorsvloer en deed naar alles
wat haar schoonmoeder haar had
geboden. 7 Ondertussen at en
dronk Boaz,
en zĳn hart was vro_
lĳk.g Toen ging hĳ heen om zich
aan het uiteinde van de korenhoop neer te leggen. Daarna ging
zĳ er stilletjes heen en ontblootte zĳn voeten en legde zich neer.
8 Het gebeurde nu te middernacht dat de man begon te beven. Hĳ boog zich dus voorover,
en zie! daar lag een vrouw aan zĳn
voeten! 9 Toen zei hĳ: „Wie zĳt
gĳ?” Op haar beurt zei zĳ: „Ik ben
Ruth, uw slavin, en gĳ moet de
slip van uw [kleed] over uw slavin
uitspreiden, want gĳ zĳt een losser.”h 10 Daarop zei hĳ: „Gezegend moogt gĳ zĳn door Jehovah,i
mĳn dochter. Gĳ hebt uw liefderĳke goedheidj in het laatste geval nog beter tot uitdrukking gebracht dan in het eerste geval,k
door niet de jonge mannen achterna te lopen, hetzĳ gering of rĳk.
11 Nu dan, mĳn dochter, wees
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niet bevreesd. Alles wat gĳ zegt,
zal ik voor u doen,a want iedereen in de poort van mĳn volk weet
dat gĳ een voortreffelĳke vrouw
zĳt.b 12 Welnu, al is het een feit
dat ik een losser c ben, er is ook een
losser die nader verwant is dan
ik.d 13 Blĳf hier vannacht over,
en morgenochtend moet het geschieden dat indien hĳ u zal lossen,e voortreffelĳk! Laat hĳ lossen. Maar indien hĳ geen lust
heeft om u te lossen, dan wil ik
u lossen, ikzelf, zo waar Jehovah
leeft.f Blĳf liggen tot de morgen.”
14 En zĳ bleef aan zĳn voeten
liggen tot de morgen en stond
toen op voordat ook maar iemand
een ander kon herkennen. Hĳ nu
zei: „Laat het niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is.”g 15 Voorts
zei hĳ: „Breng de omslagdoek die
gĳ om hebt en houd hem open.”
Zĳ hield hem dus open en hĳ mat
vervolgens zes maten gerst af en
legde het op haar, waarna hĳ de
stad binnenging.
16 En zĳ ging heen naar haar
schoonmoeder, die nu zei: „Wie
zĳt gĳ, mĳn dochter?” Bĳgevolg
vertelde zĳ haar alles wat de man
voor haar had gedaan. 17 En
zĳ vervolgde: „Deze zes maten
gerst heeft hĳ mĳ gegeven, want
hĳ zei tot mĳ: ’Kom niet met
lege handen bĳ uw schoonmoeder.’ ”h 18 Daarop zei zĳ: „Blĳf
stil afwachten, mĳn dochter, totdat gĳ weet hoe de zaak zal aflopen, want de man zal geen rust
hebben tenzĳ hĳ de zaak vandaag
tot een einde heeft gebracht.”i
Wat Boaz
betreft, hĳ ging op
_
4
naar de poort en zette zich
daar toen neer. En zie! de losser
j
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over wie Boaz
gesproken had,k
_
kwam voorbĳ. Toen zei hĳ: „Wĳk
toch terzĳde, ga toch hier zitten,
Zo-en-zo.” Hĳ week dus terzĳde
en ging zitten. 2 Daarna nam
hĳ tien mannen uit de oudere
mannenl der stad en zei: „Gaat
hier zitten.” Zĳ gingen derhalve
zitten.
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Boaz lost Naomi en Ruth. Obed geboren

3 Hĳ zei nu tot de losser: a „Het
stuk veld dat aan onze broeder
b
behoorde, moet NaoElimelech
_
_
mi, die uit het veld van Moab
is
_
c
teruggekeerd, verkopen. 4 Ik
voor mĳ, ik heb gedacht dat ik
het u zou onthullen, door te zeggen: ’Koop hetd in tegenwoordigheid van de inwoners en de oudere
mannen van mĳn volk.e Indien gĳ
het zult lossen, los het; maar indien gĳ het niet zult lossen, vertel het mĳ toch, opdat ik het moge
weten, want er is niemand anders om te lossenf behalve gĳ, en
´
ik kom na u.’ ” Hierop zei hĳ: „Ik
zal het wel lossen.”g 5 Toen zei
Boaz:
„Op de dag dat gĳ het veld
_
uit Naomi’s
hand koopt, moet gĳ
_
het ook van Ruth, de Moabitische,
de vrouw van de gestorven man,
kopen, om de naam van de gestorven man over zĳn erfdeel te doen
verrĳzen.”h 6 Hierop zei de losser: „Ik kan het voor mĳ niet lossen, uit vrees
dat ik mĳn eigen
¨
erfdeel ruıneer. Lost gĳ het voor
u met mĳn lossingsrecht, want ik
kan niet lossen.”
7 Dit ¨ nu was in vroeger tĳden
in Isra
el het gebruik betreffen_
de het lossingsrecht en betreffende de ruil, ten einde wat dan ook
te bevestigen: Een man moest
zĳn sandaali uittrekken en die
aan zĳn naaste geven, en dit was
¨
het formele getuigenis in Isra
el.
_
8 Toen de losser dus tot Boaz
zei:
_
„Koop het voor u”, trok hĳ vervolgens zĳn sandaalj uit. 9 Daarop
zei Boaz
tot de oudere mannen en
_
heel het volk: „GIJ zĳt heden getuigenk dat ik alles wat aan Elime_
lech heeft toebehoord en alles wat
aan Ch _iljon en Machlon
heeft toe_
behoord, waarlĳk uit de hand van
Naomi
koop. 10 En ook Ruth,
_
de Moabitische, de vrouw van
Machlon,
koop ik mĳ waarlĳk tot
_
vrouw om de naam van de gestorl
ven man over zĳn erfdeel te doen
verrĳzen en opdat de naam van de
gestorven man niet uit het midden van zĳn broeders en uit de
poort van zĳn plaats wordt afgesneden. GIJ zĳt heden getuigen.”m
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11 En al het volk dat in de poort
was en de oudere mannen zeiden
hierop: „[Wĳ zĳn] getuigen! Jehovah geve dat de vrouw die in uw
a
huis komt, als Rachel
en als Lea
_
_ ¨b
is, die beiden het huis van Isra
el
_
hebben gebouwd; c en gĳ, bewĳs
d
uw waarde in Efratha
en maak u
_
een aanzienlĳke naam in Bethle_
hem.e 12 En moge uw huis worden als het huis van Perez,
die
_
Tamar
aan Juda
gebaard heeft,f
_
_
door het nageslacht dat Jehovah
u uit deze jonge vrouw zal geven.”g
13 Bĳgevolg nam Boaz
Ruth
_
en zĳ werd zĳn vrouw en hĳ had
betrekkingen met haar. Jehovah
dan schonk haar zwangerschap h
en zĳ baarde een zoon. 14 Toen
zeiden de vrouweni tot Naomi:
_
„Gezegend zĳ Jehovah,j die het u
heden niet aan een losser heeft
laten ontbreken; moge zĳn naam
¨
in Isra
el uitgeroepen worden.
_
15 En hĳ is een hersteller van
uw ziel geworden en iemand die
uw ouderdom schraagt,k omdat
uw schoondochter, die u waarlĳk
liefheeft,l die u beter is dan zeven zonen,m hem heeft gebaard.”
het kind en
16 Toen nam Naomi
_
legde het aan haar boezem, en zĳ
werd zĳn verzorgster. 17 Voorts
gaven de buurvrouwenn het een
naam en zeiden: „Aan Naomi
is
_
een zoon geboren.” Zĳ dan gaven
o
Hĳ is de vahem de naam Obed.
_
¨
der van Isa
vader.
_ ı,p Davids
_
18 Dit nu zĳn de geslachten
q Perez werd de vavan Perez:
_
_
r
der van Hezron;
19 en Hezron
_
_
werd de vader van Ram; en Rams
werd de vader van Amminadab;
_
t werd de va20 en Amminadab
_
u
en Nahesder van Nahesson;
_
_
son werd de vader van Salmon;
_
v
21 en Salmon
werd de vader van
_
Boaz;
en Boaz
_
_ w werd de vader
van Obed;
22 en Obed
werd de
_
_
¨
¨
vader van Isa
_ ı; x en Isa
_ ı werd de
y
vader van David.
_
v 1Kr 2:11; Lu 3:32; w 1Kr 2:12; x Ru 4:17; 1Sa
16:1; y 2Sa 7:12; 1Kr 2:15; Mt 1:6; Lu 3:31.

¨
SAMUEL

HET EERSTE BOEK

of, volgens de Griekse Septuaginta,
HET EERSTE BOEK DER KONINGEN

Nu was er¨ een zeker man uit
Ramatha_ ım-Zofim,
uit het
1
_ ¨
bergland van Efra
ım, en zĳn
_
a

b

c de zoon van Jenaam was Elkana,
_
roham,
de zoon van El _ihu, de zoon
_
van T
de zoon van Zuf,d een
_
¨ ohu,
Efraımiet. 2 En hĳ had twee
vrouwen: de naam van de ene was
Hanna
en de naam van de ande_
re was Pen _inna. En Pen _inna kreeg
kinderen, maar Hanna
had geen
_
kinderen.e 3 En die man ging
van jaar tot jaar op uit zĳn stad
om zich te S _ilo voor Jehovah der
legerscharen neer te werpenf en
hem een slachtoffer te brengen.g
En aldaar waren de twee zonen
van Eli,
Hofni
en P _inehas,h pries_
_
ters voor Jehovah.i
4 En er brak een dag aan dat
Elkana
een slachtoffer ging bren_
gen, en hĳ gaf aan zĳn vrouw
Pen _inna en aan al haar zonen
j
en haar dochters delen;
5 maar
´ ´
aan Hanna
gaf hĳ
Niet_
´ een deel.
temin had hĳ Hanna lief,k en wat
Jehovah betreft, hĳ had haar moederschoot toegesloten.l 6 En
ook tergde m haar mededingster
haar zeer om haar van streek
te brengen, omdat Jehovah haar
moederschoot had toegesloten.
7 En zo placht zĳ jaar op jaar
te doen,n zo dikwĳls als zĳ opging naar het huis van Jehovah.o
Zo tergde zĳ haar altĳd, zodat
zĳ dan weende en niet kon eten.
8 Voorts zei Elkana,
haar man,
_
tot haar: „Hanna,
waarom weent
_
gĳ, en waarom eet gĳ niet, en
waarom is uw hart droevig gestemd? p Ben ik u niet beter dan
tien zonen?”q
9 Toen stond Hanna
op, nadat
_
zĳ te S _ilo hadden gegeten en na
het drinken, terwĳl Eli,
de pries_
ter, op de zetel bĳ de deurpost
van de tempelr van Jehovah zat.
10 En zĳ was bitter van ziel,s
en zĳ ging tot Jehovah biddent
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en weende toen zeer.a 11 En zĳ
deed vervolgens een gelofte b en
zei: „O Jehovah der legerscharen,
indien gĳ zonder mankeren de ellende van uw slavin zult aanzienc
en mĳ werkelĳk zult gedenken,d
en gĳ uw slavin niet zult vergeten en uw slavin werkelĳk een
mannelĳke nakomeling zult geven, wil ik hem aan Jehovah geven al de dagen van zĳn leven, en
geen scheermes zal op zĳn hoofd
komen.”e
12 En het gebeurde dat terwĳl zĳ uitvoerig voor het aangezicht van Jehovah bad,f Eli
_ op
haar mond lette. 13 Wat Han_
na betreft, zĳ sprak in haar
g slechts haar lippen trilhart;
den, en haar stem werd niet gehoord. Maar Eli
_ hield haar voor
dronken.h 14 Daarom zei Eli
_
tot haar: „Hoe lang zult gĳ u
nog als een beschonkene gedragen? i Doe uw wĳn van u weg.”
15 Hierop antwoordde Hanna
_
en zei: „Neen, mĳn heer! Ik ben
een vrouw met een zwaar bedrukte geest; en wĳn en bedwelmende drank heb ik niet gedronken, maar ik stort mĳn ziel uit
voor Jehovah.j 16 Stel uw slavin niet gelĳk met een nietswaardige k vrouw, want uit de overvloed van mĳn bezorgdheid en
mĳn kommer heb ik tot nu toe
gesproken.”l 17 Toen antwoordm en
de Eli
en zei: „Ga in vrede,
_
¨
moge de God van Isra
el uw bede
_
inwilligen, die gĳ van hem gevraagd hebt.”n 18 Daarop zei zĳ:
„Laat uw dienstmaagd gunst vinden in uw ogen.”o Toen ging de
vrouw heen en at,p en haar gezicht
toonde geen bezorgdheid meer
om haar eigen situatie.q
k De 13:13; 1Sa 10:27; 1Sa 25:25; 1Sa 30:22; l Job
6:2; Job 10:1; m Re 18:6; 1Sa 25:35; Mr 5:34; Lu
7:50; Lu 8:48; n 1Sa 1:11; Ps 20:4; Ps 65:2; o Ge
33:15; Ru 2:13; p Pr 9:7; q Fil 4:7; 1Pe 5:7.

¨
1 SAMUEL 1:19–2:6

¨
Samuel aan Jehovah geleend. Hanna’s gebed

19 Vervolgens stonden zĳ
’s morgens vroeg op en wierpen
zich voor het aangezicht van Jehovah neer, waarna zĳ terugkeerden
a kwamen.
en in hun huis te Rama
_
Elkana
had nu gemeenschap b met
_
zĳn vrouw Hanna,
en Jehovah
_
gedacht haar toen.c 20 Zo geschiedde het met het omlopen
van een jaar dat Hanna
zwanger
_
werd en een zoon baarde, en zĳ
gaf hem vervolgens de naamd Sa_
¨
muel, want, zei zĳ, „van Jehovah
e
heb ik hem gevraagd”.
21 Mettertĳd ging de man Elkana
met zĳn hele huisgezin op
_
om Jehovah het jaarlĳkse slachtoffer f en zĳn gelofteoffer g te offeren. 22 Wat Hanna
aangaat,
_
zĳ ging niet op,h want zĳ had
tot haar man gezegd: „Zodra de
jongen gespeend wordt,i moet ik
hem brengen, en hĳ moet voor
het aangezicht van Jehovah verschĳnen en daar tot onbepaalde
tĳd wonen.”j 23 Hierop zei Elkana,
haar man,k tot haar: „Doe
_
wat goed is in uw ogen.l Blĳf thuis
totdat gĳ hem speent. Moge Jehovah slechts zĳn woord gestand
doen.”m De vrouw bleef dus thuis
en bleef haar zoon zogen totdat zĳ
hem speende.n
24 Zodra zĳ hem dan ook gespeend had, nam zĳ hem met
zich mee, benevens een driejari´ ´
ge stier en een efa meel en een
grote kruik wĳn,o en zĳ ging vervolgens het huis van Jehovah te
S _ilo p binnen. En de jongen was bĳ
haar. 25 Toen slachtten zĳ de
stier en brachten de jongen naar
Eli.
_ q 26 Daarop zei zĳ: „Neem
mĳ niet kwalĳk, mĳn heer! Bĳ
het leven van uw ziel,r mĳn heer,
ik ben de vrouw die op deze plaats
bĳ u stond om tot Jehovah te
bidden.s 27 Met betrekking tot
deze jongen heb ik gebeden dat
Jehovah mĳn bede die ik van hem
gevraagd heb,t voor mĳ zou inwilligen.u 28 En ik, op mĳn beurt,
heb hem aan Jehovah geleend.v
Al de dagen van zĳn bestaan is
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Vervolgens bad Hanna
en
_
zei:
2 „Mĳn
hart heeft werkelĳk uit-
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3

4
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hĳ iemand om wie een verzoek is
gedaan voor Jehovah.”
Toen boog hĳ zich daar voor Jehovah neer.a

5

6

bundige vreugde in Jehovah,c
Mĳn hoorn is waarlĳk verhoogd in Jehovah.d
Mĳn mond heeft zich wĳd
opengedaan tegen mĳn
vĳanden,
Want ik verheug mĳ werkelĳk in de redding afkomstig van u.e
Er is niemand heilig als Jehovah, want er is niemand
buiten u; f
En er is geen rots als onze
God.g
Spreekt toch niet steeds zo
hoogmoedig,
Laat niets onbeteugeld uit
UW mond komen,h
Want een God van kennis is
Jehovah,i
En door hem worden daden
op een juiste wĳze getoetst.j
De sterke mannen van de
boog zĳn met verschrikking vervuld,k
Maar de struikelenden omgorden zich zowaar met
vitale kracht.l
Die verzadigd waren, moeten
zich verhuren om brood,m
Maar de hongerigen houden
in werkelĳkheid op [te
hongeren].n
Zelfs de onvruchtbare heeft
er zeven gebaard,o
Maar zĳ die rĳk aan zonen
was, is verwelkt.p
Het is Jehovah die doodt en
die in het leven houdt,q
Die in Sjeo_ ol
_ doet neerdalen,r en Hĳ doet [eruit] ops
komen.

m Ps
113:9;
r Ps
86:13;

34:10; n Lu 1:53; o 1Sa 1:11; 1Sa 1:20; Ps
p Jes 54:1; Ga 4:27; q De 32:39; Ps 68:20;
89:48; s Job 14:13; Ps 30:3; Ps 49:15; Ps
Jo 11:24; 1Kor 15:55.
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¨
Eli’s twee zonen zondigen. Samuel in Silo

7 Het is Jehovah die arm maakta
en die rĳk maakt,b
Die vernedert, [en] die ook
verhoogt,c
8 Die de geringe uit het stof opricht; d
Uit de askuil verheft hĳ een
arme,e
Om hen bĳ edelen te doen
zitten; en een troon van
heerlĳkheidf geeft hĳ hun
tot bezit.g
Want aan Jehovah behoren de
stutten der aarde,h
En hĳ plaatst daarop het
productieve land.
9 De voeten van zĳn loyalen behoedt hĳ; i
Wat de goddelozen betreft,
zĳ worden in de duisternis tot zwĳgen gebracht,j
Want niet door kracht toont
een man zich superieur.k
10 Wat Jehovah aangaat, wie met
hem twisten, zullen worden verschrikt; l
Tegen hen zal hĳ in de hemelen donderen.m
Jehovah zelf zal de einden
der aarde oordelen,n
Om aan zĳn koning sterkte te
geven,o
Om de hoorn van zĳn gezalfde te verhogen.”p
11 Toen ging Elkana
naar Ra_
_
ma, naar zĳn huis; en wat de jongen betreft, hĳ werd een dienaar q
van Jehovah voor het aangezicht
van de priester Eli.
_
12 De zonen van Eli
_ nu waren
nietswaardige mannen; r zĳ erkenden Jehovah niet.s 13 Wat
datgene betreft wat de priesters
rechtens van het volk toekwam: t
Telkens wanneer een man een
slachtoffer bracht, kwam een bediende van de priester met de
drietandige vork in zĳn hand,
juist wanneer het vlees kookte,u
14 en hĳ stak [daarmee] in het
bekken of de kookpot met twee
handvatten of de grote ketel of
´ ´
de kookpot met een handvat. Alles wat de vork ook maar naar boven bracht, nam de priester dan

HFDST. 2
a De 28:15
b De 8:18
De 28:12
2Kr 1:12
Job 42:12
Sp 10:22
2Kor 9:11
c Ps 75:7
Fil 2:9
d Ps 113:7
e Lu 1:52
1Pe 5:6
f 1Kon 3:13
Mt 18:4
g Ge 41:40
h Job 38:4
Ps 102:25
i Ps 91:11
Ps 97:10
Ps 121:3
Sp 2:8
Lu 1:79
j Ps 37:28
Ze 1:15
k 1Sa 14:6
1Sa 17:50
Ps 33:16
l Ex 15:6
Ps 21:8
Ps 92:9
m 1Sa 7:10
2Sa 22:14
Ps 18:13
n Ps 50:4
Ps 96:13
Han 17:31
o Ps 2:6
Ps 45:1
Ps 110:1
Jes 32:1
Mt 28:18
p Ps 75:10
Ps 89:17
Lu 1:69
Han 4:27
Han 10:38
q 1Sa 1:11
1Sa 3:1
1Sa 3:15
r 1Sa 2:22
Sp 17:25
s Tit 1:16
Heb 3:12
t Le 7:34
u Le 6:28
Nu 6:19

2e kolom
a Mal 1:6
b Le 3:5
c Fil 3:19
Ju 12
d Le 3:16
Le 7:25
Le 7:31
e De 12:15
f Re 18:25
Ne 5:15
Mi 2:1
1Pe 5:2
g 1Sa 2:29
Jes 9:16
h 1Sa 2:14
Mal 2:8
i 1Sa 2:11
1Sa 3:15
Sp 20:11
j 1Sa 22:18
2Sa 6:14

¨
1 SAMUEL 2:7-22

voor zich. Zo plachten zĳ te S _ilo
¨
te doen met alle Israelieten die
daar kwamen.a 15 Ook voordat
zĳ het vet zelfs maar in rook
konden doen opgaan,b kwam er
een bediende van de priester en
zei tot de man die het slachtoffer bracht: „Geef toch vlees om
te roosteren voor de priester, zodat hĳ geen gekookt vlees van
u moge ontvangen, maar rauw.”c
16 Als de man dan tot hem zei:
„Laten zĳ beslist eerst het vet in
rook doen opgaan.d Neem daarna voor u zoveel als waarnaar uw
ziel een hevig verlangen moge
hebben”,e zei hĳ zowaar: „Neen,
maar gĳ dient het nu te geven; en
zo niet, dan zal ik het met geweld
moeten nemen!”f 17 En de zonde van de bedienden werd zeer
groot voor het aangezicht van Jehovah; g want de mannen behandelden de offergave van Jehovah
met minachting.h
¨
18 En Samu
el diende i voor het
_
aangezicht van Jehovah, als een
jongen, omgord met een linnen
efod.j 19 Ook was zĳn moeder
gewoon een schoudermanteltje
voor hem te maken, en zĳ bracht
het hem van jaar tot jaar wanneer zĳ met haar man opging om
het jaarlĳkse slachtoffer te offezegende l Elkaren.k 20 En Eli
_
_
na en zĳn vrouw en zei: „Moge
Jehovah u een nakomeling beschikken uit deze vrouw in de
plaats van het geleende, dat aan
Jehovah werd geleend.”m En zĳ
gingen naar hun plaats. 21 Bĳgevolg richtte Jehovah zĳn aann zodat zĳ zwandacht op Hanna,
_
ger werd en drie zonen en twee
dochters baarde.o Intussen groei¨
de de jongen Samu
el bĳ Jeho_
vah op.p
22 En Eli
_ was zeer oud, en hĳ
had vernomenq omtrent alles wat
zĳn zonen voortdurend met heel
¨
Isra
el dedenr en hoe zĳ altĳd bĳ de
_
k Ex 23:14; 1Sa 1:3; 1Sa 1:21; l Ge 14:19; Nu 6:23;
m 1Sa 1:28; n Ge 21:1; De 7:14; 1Sa 1:19; o Ps
127:3; p Re 13:24; 1Sa 2:26; 1Sa 3:19; Lu 1:80; Lu
2:52; q De 13:12; r 1Sa 2:14; 1Sa 2:17; 1Ti 5:20.

¨
1 SAMUEL 2:23–3:2

Zonen mishagen Eli; zĳn huis veroordeeld

vrouwen lagena die dienst deden
bĳ de ingang van de tent der samenkomst.b 23 En hĳ placht tot
hen te zeggen: c „Waarom blĳft GIJ
dergelĳke dingen doen? d Want de
dingen die ik van heel het volk
omtrent U verneem, zĳn slecht.e
24 Neen,f mĳn zonen, want het
bericht dat ik hoor, dat het volk
van Jehovah doet rondgaan, is
niet goed.g 25 Indien een mens
tegen een mens zondigt,h zal God
als scheidsrechter voor hem optreden; i maar zondigt een mens
tegen Jehovah,j wie is er dan om
voor hem te bidden?”k Maar zĳ
luisterden niet naar de stem van
hun vader,l want het behaagde
Jehovah nu hen ter dood te brengen.m 26 Al die tĳd werd de
¨
jongen Samu
el steeds groter en
_
steeds meer geliefd, zowel van
Jehovah’s standpunt als van dat
der mensen uit bezien.n
27 Voorts kwam er een man
Gods o bĳ Eli
_ en zei tot hem: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Heb ik mĳ
niet werkelĳk aan het huis van
uw voorvader geopenbaard, terwĳl zĳ zich in Egypte
bevonden
_
als slaven van het huis van Farao? p 28 En hĳ werd uit alle
¨
stammen van Isra
el voor mĳ uit_
gekozen,q om als priester op te treden en mĳn altaar te bestĳgenr
om offerrook te doen opgaan, om
een efod voor mĳn aangezicht te
dragen, opdat ik aan het huis van
uw voorvader alle vuuroffers van
¨
de zonen van Isra
el zou geven.s
_
29 Waarom blĳft gĳlieden trappen naar mĳn slachtoffer t en naar
mĳn offergave, die ik [in mĳn]
woning u geboden heb, en blĳft gĳ
uw zonen meer eren dan mĳ, door
U vet te mestenv met het beste
van elke offergave van mĳn volk
¨
Isra
el? w
_
30 Daarom luidt de uitspraak
¨
van Jehovah, de God van Isra
el:
_
„Ik heb inderdaad gezegd: Uw
huis en het huis van uw voorvader zullen tot onbepaalde tĳd
voor mĳn aangezicht wandelen.”x
Maar nu luidt de uitspraak van
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Jehovah: „Het is ondenkbaar van
mĳn zĳde, want wie mĳ eren,a
zal ik eren,b en wie mĳ verachten, zullen geringgeacht worden.”c
31 Zie! Er komen dagen dat ik
stellig uw arm en de arm van het
huis van uw voorvader zal afhouwen, zodat er geen grĳsaard in uw
huis zal blĳken te zĳn.d 32 En
gĳ zult werkelĳk een tegenstander [in mĳn] woning aanschouwen, te midden van al het goede
¨
dat aan Isra
el wordt gedaan; e en
_
nooit zal er een grĳsaard in uw
huis blĳken te zĳn. 33 En toch
is er een man van u die ik niet
van bĳ mĳn altaar zal afsnĳden,
om uw ogen te doen verkwĳnen
en om uw ziel te doen versmachten; maar de meesten van uw
huis zullen allen door het zwaard
van mensen sterven.f 34 En dit
is het teken voor u, dat over uw
beide zonen, Hofni
en P _inehas,g
´_ ´
zal komen: Op een dag zullen zĳ
beiden sterven.h 35 En ik zal
mĳ stellig een getrouwe priester verwekken.i Hĳ zal handelen
in overeenstemming met wat in
mĳn hart en in mĳn ziel is; en
ik zal hem stellig een duurzaam
huis bouwen, en hĳ zal stellig altĳd voor het aangezicht van mĳn
gezalfde j wandelen. 36 En het
moet geschieden dat al wie in uw
huis is overgebleven,k zich voor
hem zal komen neerbuigen voor
de betaling van geld en een rond
brood, en stellig zal zeggen: „Verbind mĳ alstublieft aan een van
de priesterambten, opdat ik een
stuk brood te eten heb.” ’ ”l
m

Al die tĳd diende de jongen
¨
Samu
el Jehovah voor het aan3
_
gezicht van Eli,
en een woord van
_
Jehovahn was in die dagen zeldzaam geworden; o er werd geen visioenp verbreid.
2 Nu geschiedde het die dag
dat Eli
_ op zĳn plaats lag, en zĳn
e 1Sa 4:22; Ps 78:61; f 1Sa 22:18; 1Sa 22:21; g 1Sa
1:3; h 1Sa 4:11; 1Sa 4:17; i 1Kon 2:35; 1Kr 29:22;
j 1Sa 2:10; 1Sa 24:6; 2Kr 6:42; k 1Kon 2:27; l Le
2:3; Nu 5:9; HFDST. 3 m 1Sa 2:11; 1Sa 2:18;
n 2Sa 7:4; o Ps 74:9; p Nu 12:6; 1Kr 17:15.
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¨
God spreekt tot Samuel; hĳ wordt profeet

ogen waren begonnen dof te worden; a hĳ kon niet zien. 3 En de
lamp van God was nog niet uit¨
geblust, en Samu
el lag in de tem_
pelb van Jehovah, waar de ark
van God was.
4 Toen riep Jeho¨
vah Samu
el, waarop hĳ zei: „Hier
_
c
ben ik.” 5 En hĳ liep terstond
snel naar Eli
_ en zei: „Hier ben ik,
want gĳ hebt mĳ geroepen.” Maar
hĳ zei: „Ik heb niet geroepen. Leg
u weer neer.” Hĳ ging dus heen
en legde zich neer. 6 Vervolgens
¨
riep Jehovah
nog eens: „Samu
el!”d
_
¨
Samu
el stond toen op en ging naar
_
Eli
_ en zei: „Hier ben ik, want gĳ
hebt mĳ geroepen.” Maar hĳ zei:
„Ik heb niet geroepen, mĳn zoon.e
Leg¨ u weer neer.” 7 (Wat Sa_
muel betreft, hĳ had Jehovah nog
niet leren kennen, en het woord
van Jehovah was hem nog niet
eerder geopenbaard.f) 8 Jehovah riep dus weer, voor de der¨
de maal: „Samu
el!” Toen stond hĳ
_
op en ging naar Eli
_ en zei: „Hier
ben ik, want gĳ moet mĳ geroepen hebben.”
Nu begreep Eli
_ dat het Jehovah
was die de jongen riep. 9 ¨ Dientengevolge zei Eli
el: „Ga,
_ tot Samu
_
leg u neer, en het moet geschieden dat zo hĳ u mocht roepen, gĳ
moet zeggen: ’Spreek, Jehovah,
want
_
¨ uw knecht luistert.’ ” Samuel ging dus heen en legde zich
neer op zĳn plaats.
10 Toen kwam Jehovah en stelde zich [daar] en riep¨ evenals ¨ de
andere keren: „S¨amu
el, Samu
el!”
_
_
Hierop zei Samu
el: „Spreek, want
_
g
uw knecht luistert.” 11 Vervol¨
gens zei Jehovah tot Samu
el: „Zie!
¨_
Ik doe h iets in Isra
el waarvan
_
ieder die het hoort, de beide oren
zullen tuiten.i 12 Op die dag zal
ik ten aanzien van Eli
_ alles ten
uitvoer brengen wat ik omtrent
zĳn huis heb gezegd, van begin tot
eind.j 13 En gĳ moet hem vertellen dat ik zĳn huis tot onbepaalde tĳd oordeelk om de dwaling waarvan hĳ heeft geweten,l
omdat zĳn zonen God kwaad toewensen,m en hĳ hen niet heeft bestraft.n 14 En daarom heb ik het
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¨
1 SAMUEL 3:3–4:3

huis van Eli
_ gezworen dat de dwaling van het huis van Eli
_ niet tot
onbepaalde tĳd door slachtoffer
of door offergave van straf vrĳgesteld zal worden.”a
¨
15 En Samu
el bleef liggen tot
_
de morgen. Toen opende hĳ de
deuren
van Jehovah’s huis.b En Sa_
¨
muel was bevreesd Eli
_ van de verc
16 Maar
schĳning te vertellen.
¨
¨
Eli
riep Samu
el en zei: „Samu
el,
_
_
_
mĳn zoon!” Hierop zei hĳ: „Hier
ben ik.” 17 Vervolgens zei hĳ:
„Wat is het woord dat hĳ tot u gesproken heeft? Verberg het alstublieft niet voor mĳ.d Moge God zo
met u doen en zo moge hĳ daaraan
toevoegene indien gĳ voor mĳ een
woord zoudt verbergen van heel
het woord dat hĳ tot
¨ u gesproken
heeft.” 18 Samu
el deelde hem
_
dus alle woorden mee, en hĳ hield
niets voor hem verborgen. Daarop zei hĳ: „Het is Jehovah. Hĳ doe
wat goed is in zĳn ogen.”f
¨
19 En Samu
el groeide verder
_
op, en Jehovah zelf bleek
´ ´ met
hem te zĳng en liet niet een van
al zĳn woorden ter aarde vallen.h
¨
20 En heel Isra
el van Dan tot
_
Berseba
_ ¨ i werd gewaar dat aan
Samu
el de positie van profeet
_
voor Jehovah was toevertrouwd.j
21 En Jehovah verscheen voortaan weer k in S _ilo, want in S _ilo
openbaarde Jehovah zich aan Sa_
¨
muel door het woord van Jehovah.l
¨
En het woord van
Samu
el
_
¨
bleef tot heel Isra
el komen.
_
¨
Toen trok Isra
el ten strĳde uit,
_
de Filistĳnen tegemoet; en zĳ
sloegen hun kamp op bĳ Eben_
¨
m
en de Filistĳnen zelf leHaezer,
_
n
2 Voorts
gerden zich te Afek.
_
stelden de Filistĳnen¨ zich in forel tegemoet
matie op o om Isra
_
te trekken, en de¨ strĳd verliep
slecht, zodat Isra
el de nederlaag
_
leed voor de Filistĳnen,p die vervolgens ongeveer vierduizend
man in gesloten gevechtslinie op
het veld neersloegen. 3 Toen
het volk in de legerplaats kwam,
gingen de oudere mannen van

4

¨
1 SAMUEL 4:4-19

Filistĳnen maken Ark buit. Eli, zonen sterven

¨
Isra
el zeggen: „Waarom heeft Je_
hovah ons vandaag de nederlaag
doen lĳden voor de Filistĳnen? a
Laten wĳ de ark van Jehovah’s
verbondb uit S _ilo bĳ ons halen, opdat die in ons midden moge komen
en ons uit de handpalm van onze
vĳanden moge redden.” 4 Daarom zond het volk een boodschap
naar S _ilo, en zĳ brachten vandaar
de ark van het verbond van Jehovah der legerscharen, die op de
cherubs zit.c En de twee zonen van
Eli
_ waren daar bĳ de ark van het
verbond van de [ware] God, namelĳk Hofni
en P _inehas.d
_
5 Nu geschiedde het dat zodra
de ark van het verbond van Jehovah de legerplaats binnenkwam,
¨
alle Israelieten een luid gejuich
aanhieven,e zodat de aarde dreunde. 6 Ook de Filistĳnen kregen
het geluid van het gejuich te horen en zeiden toen: „Wat heeft het
geluid van dat luide gejuichf in
¨
het kamp van de Hebreeen te betekenen?” Ten slotte kwamen zĳ
te weten dat Jehovah’s eigen ark
in de legerplaats was gekomen.
7 En de Filistĳnen werden bevreesd, want, zeiden zĳ: „God is in
de legerplaats gekomen!”g Daarom zeiden zĳ: „Wee ons, want zo
iets is nog nooit eerder gebeurd!
8 Wee ons! Wie zal ons redden
uit de hand van deze majestueuze God? Dit is de God die Egypte
_
sloeg met elke soort van slachting
in de wildernis.h 9 Toont dat GIJ
moedig zĳt en doet U als mannen kennen, GIJ Filistĳnen, opdat
¨
GIJ de Hebreeen niet zult dienen,
net zoals zĳ U hebben gediend; i
en GIJ moet U als mannen doen
kennen en strĳden!” 10 Bĳgevolg streden de Filistĳnen en Is_
¨
rael leed de nederlaag,j en zĳ sloegen op de vlucht, ieder naar zĳn
tent; k en de slachting werd zeer
¨
groot,l zodat er van Isra
el der_
tigduizend man voetvolk vielen.m
11 En zelfs de ark van God werd
buitgemaakt,n en de beide zonen
van Eli,
Hofni
en P _inehas, stier_
_
ven.o
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12 Toen snelde er een man van
Benjamin
uit de gevechtslinie
_
weg, zodat hĳ nog diezelfde dag
met gescheurde klerena en aarde
op zĳn hoofdb te S _ilo aankwam.
13 Bĳ zĳn aankomst, zie, daar
zat Eli
op de zetel aan de kant
_
van de weg op de uitkĳk, want
zĳn hart was bevende geworden
om de ark van de [ware] God.c
En de man ging zelf naar binnen
om in de stad verslag uit te brengen, en in heel de stad ging geschreeuw op. 14 En Eli
kreeg
_
het geluid van het geschreeuw
te horen. Daarom zei hĳ: „Wat
betekent het geluid van dat gewoel?”d En de man zelf haastte
zich om Eli
_ bericht te gaan brengen. 15 (Eli
nu was achtenne_
gentig jaar oud, en zĳn ogen waren star geworden, zodat hĳ niet
kon zien.e) 16 Voorts zei de man
tot Eli:
„Ik ben het die uit de ge_
vechtslinie ben gekomen, en ik
— uit de gevechtslinie ben ik vandaag gevlucht.” Hierop zei hĳ:
„Wat is er gebeurd, mĳn zoon?”
17 De brenger van het nieuws
¨
antwoordde dus en zei: „Isra
el is
_
voor de Filistĳnen gevlucht, en
ook heeft er een grote nederlaag
onder het volk plaatsgehad; f en
ook uw eigen twee zonen zĳn gestorven — Hofni
en P _inehas g —
_
en zelfs de ark van de [ware] God
is buitgemaakt.”h
18 Nu gebeurde het dat zodra
hĳ melding maakte van de ark
van de [ware] God, hĳ voorts van
de zetel achteroverviel, naast de
poort, en hĳ brak toen zĳn nek,
zodat hĳ stierf, want de man
was oud en zwaar; en hĳzelf was
¨
veertig jaar rechter over Isra
el
_
geweest. 19 En zĳn schoondochter, de vrouw van P _inehas,
was zwanger en stond op het
punt te baren, en zĳ kreeg het
bericht te horen dat de ark van
de [ware] God was buitgemaakt
en dat haar schoonvader en haar
man gestorven waren. Toen kromde zĳ zich en ging baren, want on¨
verwachts overvielen de weeen
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Dagon door Ark geveld. Plagen

haar.a 20 En omstreeks de tĳd
van haar sterven spraken vervolgens de vrouwen die bĳ haar
stonden: „Wees niet bevreesd,
want gĳ hebt een zoon gebaard.”b
En zĳ antwoordde niet en zette
haar hart er niet op. 21 Maar
c
en
zĳ noemde de jongen Ikabod
_
¨
zei: „De heerlĳkheid is uit Isra
el
_
weggevoerd in ballingschap”,d
[dit] met betrekking tot het feit
dat de ark van de [ware] God
was buitgemaakt en met betrekking tot haar schoonvader en
zĳ:
haar man.e 22 Daarom zei
¨
„De heerlĳkheid is uit Isra
el weg_
f
gevoerd in ballingschap, omdat
de ark van de [ware] God is buitgemaakt.”g
Wat de Filistĳnen betreft, zĳ
namen de arkh van de [ware]
God en brachten haar vervolgens
¨
i
van Eben-Ha
ezer
naar Asdod.
_
_
_
2 Voorts namen de Filistĳnen de
ark van de [ware] God en brachten haar in het huis van Dagon
_
j neer.
en zetten haar naast Dagon
_
3 Toen stonden de Asdodieten de
dag daarop vroeg op, en zie, Da_
gon was op zĳn
´ ´ gezicht ter aarde gevallen voor de ark van Jedus en
hovah.k Zĳ namen Dagon
_
zetten hem weer op zĳn plaats.l
4 Toen zĳ daags daarna ’s morgens vroeg opstonden, zie, daar
was Dagon
op´ zĳn
gezicht ter aar_
´
de gevallen voor de ark van Jehovah, terwĳl het hoofd van Dagon
_
en zĳn beide handpalmen afgehouwen op de drempel [lagen].m
Alleen het visgedeelte was aan
hem gebleven. 5 Daarom treden
in Asdod
de priesters van Da_
_
gon en allen die het huis van Da_
gon binnengaan, tot op deze dag
niet op de drempel van Dagon.
_
6 En de hand van Jehovahn
kwam zwaar op de Asdodieten te
drukken, en hĳ ging paniek veroorzaken en hen, namelĳk Asdod
_
en zĳn gebieden, met aambeien
slaan.o 7 En de mannen van As_
dod zagen ten slotte dat het zo
was, en zĳ zeiden: „Laat de ark
¨
van de God van Isra
el niet bĳ ons
_

5
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¨
1 SAMUEL 4:20–6:3
blĳven, want zĳn hand is hard tegen ons en tegen onze goda Da_
gon geweest.” 8 Dientengevolge
lieten zĳ alle asvorsten van de Filistĳnen bĳ hen samenkomen en
zeiden: „Wat zullen wĳ met de ark
¨
van de God van Isra
el doen?” Ten
_
slotte zeiden zĳ: „Laat de ark van
¨
de God van Isra
el naar Gathb wor_
den overgebracht.” Zĳ brachten
dus de ark van de God van Is_
¨
rael daarheen over.
9 Nu geschiedde het nadat zĳ
haar daarheen hadden overgebracht, dat de hand van Jehovahc
de stad trof met een zeer grote
verwarring, en hĳ ging de mannen van de stad slaan, van klein
tot groot, waarop er aambeiend
bĳ hen uitbraken. 10 Daarom
stuurden zĳ de ark van de [ware]
e Het gebeurde
God naar Ekron.
_
nu dat zodra de ark van de [ware]
God te Ekron
kwam, de Ekronie_
ten het op een schreeuwen zetten en zeiden: „Zĳ hebben de ark
¨
van de God van Isra
el naar mĳ
_
overgebracht om mĳ en mĳn volk
ter dood te brengen!”f 11 Dientengevolge lieten zĳ alle asvorsten van de Filistĳnen samenkomen en zeiden: „Stuurt de ark
¨
van de God van Isra
el weg, opdat
_
ze naar haar plaats moge terugkeren en mĳ en mĳn volk niet ter
dood brengt.” Want er was een
dodelĳke verwarring in de hele
stad ontstaan; g de hand van de
[ware] God was daar zeer zwaar
geweest,h 12 en de mannen die
niet waren gestorven, waren met
aambeien geslagen.i En het hulpgeschreeuwj van de stad steeg
aanhoudend ten hemel op.
k

En de ark van Jehovah
bevond zich zeven maanden
6
in het veld van de Filistĳnen.
2 Toen riepen de Filistĳnen de
priesters en de waarzeggers l en
zeiden: „Wat zullen wĳ met de
ark van Jehovah doen? Laat ons
weten waarmee wĳ haar dienen
weg te sturen naar haar plaats.”
3 Hierop zeiden zĳ: „Indien GIJ de

¨
1 SAMUEL 6:4-18

Ark naar Beth-Semes gestuurd

¨
ark van de God van Isra
el weg_
stuurt, zendt haar dan niet zonder
een offergave weg, want GIJ dient
hem in ieder geval een schuldoffer
te vergelden.a Dan zult GIJ genezen worden, en het moet U bekend
worden waarom zĳn hand niet van
U week.” 4 Zĳ zeiden nu: „Wat
voor schuldoffer behoren wĳ hem
te vergelden?” Toen zeiden zĳ:
„Naar het aantal van de asvorstenb der Filistĳnen: vĳf gouden
aambeien en vĳf gouden springmuizen, want elkeen van U en
UW asvorsten heeft [onder] dezelfde gesel [te lĳden]. 5 En GIJ
moet afbeeldingen maken van UW
aambeien en afbeeldingen van UW
springmuizenc die het land vernielen, en GIJ moet heerlĳkheid
ge¨
el. Misvend aan de God van Isra
_
schien zal hĳ zĳn hand niet meer
zo zwaar laten drukken op U en
UW god en UW land.e
6 Bovendien, waarom zoudt GIJ UW hart
onvermurwbaar maken, net zoals
Egypte
en Farao hun hart onver_
murwbaar hebben gemaakt? f Was
het niet zodra Hĳ streng tegen
hen optradg dat zĳ ertoe overgingen hen weg te zenden en zĳ
heengingen? h 7 Nu dan, neemt
en maakt een nieuwe wagen,i en
twee zogende koeien, waarop nog
geen jukj gekomen is, en GIJ moet
de koeien voor de wagen spannen,
en GIJ moet hun jongen van achter hen vandaan naar huis doen terugkeren. 8 En GIJ moet de ark
van Jehovah nemen en haar op de
wagen zetten, en de gouden voorwerpenk die GIJ hem als schuldoffer l moet vergelden, dient GIJ in
een kistje ernaast te leggen. En
GIJ moet haar wegzenden, en ze
moet gaan. 9 En GIJ moet toezien: indien ze de weg naar haar
m
gebied opgaat, naar Beth-Semes,
_
dan is hĳ het die ons dit grote
kwaad heeft berokkend; maar zo
niet, dan moeten wĳ weten dat
niet zĳn hand ons heeft getroffen;
dan is het ons bĳ toevaln overkomen.”
10 Toen deden de mannen aldus. Zĳ namen derhalve twee zo-
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gende koeien en spanden die voor
de wagen, en hun jongen sloten
zĳ thuis op. 11 Vervolgens zetten zĳ de ark van Jehovah op de
wagen,a en eveneens het kistje
en de gouden springmuizen en de
afbeeldingen van hun aambeien.
12 De koeien dan gingen recht
vooruit over de weg naar Bethb
Semes.
Over de ene grote weg gin_
gen ze, al loeiende onder het gaan,
en ze weken noch naar rechts
noch naar links af. De asvorstenc
der Filistĳnen liepen al die tĳd
achter ze aan, tot aan de grens
van Beth-Semes.
13 En de men_
sen van Beth-Semes
waren juist
_
bezig met het binnenhalen van
d
de tarweoogst in de laagvlakte.
Toen zĳ hun ogen opsloegen en
de Ark zagen, gaven zĳ bĳ het
zien ervan uiting aan verheuging.
14 En de wagen zelf kwam op het
veld van de Beth-Semiet Jozua
en
_
bleef daar staan, alwaar een grote
steen lag. Voorts kloofden zĳ het
hout van de wagen, en de koeiene
offerden zĳ als een brandoffer aan
Jehovah.f
15 En het waren de levieteng
die de ark van Jehovah met het
kistje dat erbĳ was, waarin de gouden voorwerpen waren, aflaadden, en zĳ zetten haar vervolgens
op de grote steen. En de mannen
h van hun kant,
van Beth-Semes,
_
brachten brandoffers, en zĳ bleven die dag slachtoffers aan Jehovah opdragen.
16 En de vĳf asvorsteni der Filistĳnen zagen het zelf, waarop zĳ
diezelfde dag naar Ekron
terug_
keerden. 17 Dit nu zĳn de gouden aambeien die de Filistĳnen Jej
hovah als schuldoffer
vergolden:
k ´ ´
l ´ ´
voor Asdod
een,´ voor
G
aza
e
en,
_
_
´
m
n
voor
Askelon
een,
_
´ ´
´ ´ voor Gath
o
een, voor Ekron
een. 18 En de
_
gouden springmuizen waren naar
het getal van alle steden der Filistĳnen die aan de vĳf asvorsten
behoorden, van de versterkte stad
af tot het dorp van het open land
toe.
En de grote steen waarop zĳ de
ark van Jehovah lieten rusten, is
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Dood na zien van Ark. Naar Kirjath-Jearim

getuige tot op deze dag, op het
veld van de Beth-Semiet Jozua.
_
19 Voorts sloeg hĳ de mannen
a neer, omdat zĳ
van Beth-Semes
_
de ark van Jehovah hadden aanschouwd. Zo sloeg hĳ zeventig
man — vĳftigduizend man — onder het volk neer, en het volk
ging rouw bedrĳven omdat Jehovah zo’n grote slachting onder het volk had aangericht.b
20 Toen zeiden de mannen van
Beth-Semes:
„Wie zal voor Jeho_
vah, deze heilige God,c kunnen
standhouden, en naar wie zal
hĳ bĳ ons vandaan trekken?”d
21 Ten slotte zonden zĳ boden
naar de inwoners van K _irjathe en zeiden: „De Filistĳnen
Jearim
_
hebben de ark van Jehovah teruggebracht. Daalt af. Voert haar
naar U op.”f
De mannen van K _irjath-Jea_
7
rim kwamen dus en voerden
de ark van Jehovah op en brachg

ten haar in het huis van Abina_
dab h op de heuvel, en zĳn zoon
Eleazar
was degene die zĳ heilig_
den om de ark van Jehovah te bewaken.
2 Nu geschiedde het dat van
de dag af dat de Ark in K _irjathJearim
verbleef, de dagen zich ble_
ven vermenigvuldigen, zodat ze
twintig jaar bedroegen,
en heel
¨
het huis van Isra
el ging Jehovah
_
met jammerklachten achtervol¨
gen.i 3 Toen zei Samu
el tot heel
¨_
het huis van Isra
el: „Indien GIJ
_
met geheel UW hart tot Jehovah
terugkeert,j doet dan de buitenlandse goden uit UW midden weg k
en ook de Astorethbeelden,l en
richt UW hart onwankelbaar op Jehovah en dient hem alleen,m en hĳ
zal U uit de hand van de Filistĳnen
bevrĳden.”n 4 Daarop deden
de
¨
¨
zonen van Isra
el de Ba_ als en de
_
o weg p en dienden
Astorethbeelden
nu Jehovah alleen.
¨
5 Toen
zei Samu
el: „Brengt heel
_
¨
Isra
el te M _izpaq bĳeen,r opdat ik
_
ten behoeve van U tot Jehovah
moge bidden.”s 6 Zo werden zĳ
te M _izpa bĳeengebracht, waarna

HFDST. 6
a Joz 15:10
Joz 21:16
1Sa 6:9
b Nu 4:6
Nu 4:15
Nu 4:20
1Kr 13:10
c Le 11:45
1Sa 2:2
d Nu 17:12
2Sa 6:9
1Kr 13:12
Ps 76:7
e Joz 18:14
Re 18:12
1Kr 13:5
f 1Kr 13:6
1Kr 16:1
2Kr 1:4

HFDST. 7
g 2Sa 6:2
1Kr 13:5
h 2Sa 6:4
1Kr 13:7
i Re 2:4
Ne 9:28
2Kor 7:10
j De 30:2
1Sa 12:24
1Kon 8:48
Jes 55:7
¨
Joe 2:12
k Joz 24:14
Joz 24:23
Re 3:7
Re 10:6
l Re 2:13
m De 6:13
De 10:20
De 13:4
Lu 4:8
n De 28:1
o 1Kon 11:33
p Re 10:16
q Joz 18:26
Re 20:1
Re 21:1
1Sa 10:17
1Kon 15:22
2Kon 25:23
Jer 40:6
¨
r Joe 2:16
s 1Sa 12:23
Sp 15:8
Jak 5:16

2e kolom
a 2Kr 20:3
Ne 9:1
¨
Joe 2:12
b Le 26:40
Re 10:10
1Kon 8:47
Ps 106:6
c Re 2:18
d Joz 13:3
1Sa 6:4
e Ps 56:3
Sp 29:25
Mt 10:28
f 1Sa 12:19
Ps 78:34
Ps 86:7
Jes 37:4
g Le 1:10
Re 6:26
1Kon 18:38
h Ps 99:6

¨
1 SAMUEL 6:19–7:13

zĳ water putten en het voor het
aangezicht van Jehovah uitgoten
en die dag vastten.a Voorts zeiden zĳ daar: „Wĳ hebben tegen
¨
Jehovah gezondigd.”b En Samu
el
_
¨
ging de zonen van Isra
el te M _izpa
_
richten.c
7 En de Filistĳnen kregen te
¨
horen dat de zonen van Isra
el
_
te M _izpa bĳeengekomen waren,
waarop de asvorstend der Filis¨
tĳnen tegen Isra
el optrokken.
_
¨
Toen de zonen van Isra
el dit
_
hoorden, werden zĳ bevreesd wegens de Filistĳnen.e 8 Daarom
¨
zeiden de zonen van Isra
el tot
_
¨
Samu
el: „Bewaar ter wille van
_
ons niet het stilzwĳgen, dat gĳ
niet tot Jehovah, onze God, om
hulp zoudt roepen,f opdat hĳ ons
uit de hand van de Filistĳnen
¨
redt.” 9 Toen nam Samu
el een
_
zuiglam en offerde het als een
brandoffer, een volledig offer,g
¨
aan Jehovah; en Samu
el ging
_ ¨
ten behoeve van Isra
el tot Jeho_
vah om hulp roepen,h waarop Jehovah hem antwoordde.i 10 Nu
¨
gebeurde het dat terwĳl Samu
el
_
bezig was het brandoffer te brengen, de Filistĳnen zelf tegen Is_
¨
rael ten strĳde oprukten. En Jehovah liet het nu op die dag met
luid geraas tegen de Filistĳnen
donderen,j om hen in verwarring
te brengen; k en zĳ leden voor Is_
¨
rael de nederlaag.l 11 De man¨
nen van Isra
el trokken er toen
_
vanuit M _izpa op uit en zetten de
Filistĳnen achterna en bleven
hen tot ten zuiden van BethKar neerslaan. 12 Toen nam Sa_
¨
muel een steenm en plaatste die
tussen M _izpa en Jesana
_ ¨ en gaf
hem de naam Eben-Ha
ezer.
Bĳ_
_
gevolg zei hĳ: „Tot nu toe heeft
Jehovah ons geholpen.”n 13 Zo
werden de Filistĳnen bedwongen, en zĳ kwamen niet meer in
¨
het gebied van Isra
el; o en al de
_¨
dagen van Samu
el bleef de hand
_
i Ps 28:6; Ps 50:15; 1Jo 5:14; j 1Sa 2:10; 2Sa 22:14;
k Joz 10:10; Re 4:15; l De 20:4; De 28:7; m Ge
31:45; Ge 35:14; Joz 4:9; Joz 24:26; n Ps 44:3; Han
26:22; o 1Sa 9:16; 1Sa 13:5.

¨
1 SAMUEL 7:14–8:18

¨
¨
Samuel spreekt recht. Israel wil een koning

van Jehovah tegen de Filistĳnen.a
14 En de¨ steden die de Filistĳnen
aan Isra
el ontnomen
hadden, ble_
¨
ven aan Isra
el terugkomen, van
_
Ekron
af
tot
Gath
toe,
en het
_
daarbĳ behorende
gebied werd
¨
door Isra
el uit de hand der Filis_
tĳnen bevrĳd.
En
_
¨ er ontstond vrede tussen Israel en de Amorieten.b
¨
15 En S
el bleef rechter
_
¨ amu
over Isra
el al de dagen van zĳn
_
leven.c 16 En hĳ maakte van
jaar tot jaar een reis en bezocht
d
en G _ilgale en
in een kring Bethel
_
M _izpaf en¨ richtte in al deze plaatsen Isra
el.g 17 Maar het punt
_
waarheen hĳ terugkeerde, was
h want daar was zĳn huis,
Rama,
_
¨
en daar richtte hĳ Isra
el. Voorts
_
bouwde hĳ daar een altaar voor
Jehovah.i
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o

Nu geschiedde
het dat zodra
¨
Samu
el oud geworden was,
_
8
hĳ ertoe overging zĳn zonen als

¨
rechters voor Isra
el aan te stel_
len.j 2 De naam van zĳn
¨ eerstgeboren zoon nu was Jo_ el,k en de
naam van zĳn tweede Ab _ia; l zĳ
spraken recht te Berseba.
3 En
_
zĳn zonen bewandelden niet zĳn
m maar zĳ waren geneigd
wegen,
onrechtvaardige winst na te jagenn en plachten steekpenningen aan te nemeno en het recht
te buigen.p
4 Na verloop van tĳd kwamen
¨
alle oudere mannen van Isra
elq
_
bĳeen,
en zĳ gingen naar Sa_
¨
muel te Rama
5 en zeiden tot
_
hem: „Zie! Gĳzelf zĳt oud geworden, maar uw eigen zonen hebben uw wegen niet bewandeld.
Stel nu toch een koning voor ons
aanr ¨ om ons te richten, zoals alle
natien [hebben].” 6 Maar deze
zaak was
kwaad in de ogen van
¨
Samu
el, aangezien zĳ hadden
_
gezegd: „Geef ons toch een koning¨ om ons te richten”, en Sa_
s
muel ging in gebed tot Jehovah.
¨ t
7 Toen zei Jehovah tot Samu
el:
_
„Luister naar de stem van het
volk met betrekking tot alles
wat zĳ tot u zeggen; u want niet
u hebben zĳ verworpen, maar

p

q

r

s
t
u
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mĳ hebben zĳ verworpen, dat ik
geen koning a over hen zou zĳn.
8 Overeenkomstig al hun daden
die zĳ gedaan hebben van de dag
af dat ik hen uit Egypte
opvoer_
de b tot op deze dag, door mĳ
voortdurend te verlatenc en andere goden te dienen,d zo doen zĳ
nu ook met u. 9 Nu dan, luister naar hun stem. Alleen dit, dat
gĳ hen ernstig dient te waarschuwen, en gĳ moet hun vertellen
wat de koning die over hen zal regeren, rechtens toekomt.”e
¨
10 Samu
el zei dus alle woor_
den van Jehovah tot het volk,
dat hem om een koning vroeg.
11 Voorts zei hĳ: „Dit zal datgene worden wat de koning die over
U zal regeren, rechtens toekomt: f
UW zonen zal hĳ nemeng en hen
voor zich op zĳn wagens h en onder zĳn ruiters i plaatsen, en sommigen zullen voor zĳn wagens uit
moeten lopen; j 12 en om voor
zich oversten over duizendk en
oversten over vĳftig l aan te stellen, en [sommigen] om voor hem
te ploegenm en zĳn oogst binnen te halenn en zĳn oorlogs-o
en zĳn wagentuig p te vervaardigen. 13 En UW dochters zal
hĳ nemen als zalfmengsters en
kooksters en baksters.q 14 En
UW velden en UW wĳngaardenr
en UW olĳfbosjes,s de beste, zal
hĳ nemen en inderdaad aan zĳn
dienaren geven. 15 En van UW
zaaivelden en van UW wĳngaarden zal hĳ het tiende nemen,t en
hĳ zal [het] stellig aan zĳn hofbeambtenu en zĳn dienaren geven. 16 En UW dienstknechten
en UW dienstmaagden en UW beste runderen en UW ezels zal hĳ nemen, en hĳ zal ze voor zĳn werk
moeten gebruiken.v 17 Van UW
kleinveekuddenw zal hĳ het tiende nemen, en zelf zult GIJ hem
tot knechten worden. 18 En op
die dag zult GIJ stellig roepen wegens UW koning,x die GIJ U gekoo 1Kr 12:37; p 1Kon 4:26; q 1Kon 4:22; r 1Kon 21:7;
s 1Kr 27:28; t 1Kon 12:10; u Ge 37:36; 1Kr 28:1;
v 1Kon 5:16; w 1Kon 4:23; x 1Kon 12:4.
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Saul zoekt ezelinnen

zen hebt, maar Jehovah zal U op
die dag geen antwoord geven.”a
19 Het volk weigerde¨ echter
naar de stem van Samu
el te luis_
terenb en zei: „Neen, maar een
koning zal er over ons komen.
20 En wĳ, ook
¨ wĳ willen worden
als alle natien,c en onze koning
moet ons richten en voor ons uittrekken en onze oorlogen
voe¨
ren.” 21 En Samu
el hoorde alle
_
woorden van het volk aan; daarna sprak hĳ ze ten aanhoren van
Jehovah.d ¨ 22 Toen zei Jehovah
tot Samu
el: „Luister naar hun
_
stem, en gĳ moet ervoor zorgen
e
dat een koning hen
¨ regeert.” Bĳgevolg zei
el tot de mannen
_
¨ Samu
van Isra
el: „Gaat heen, een ieder
_
naar zĳn stad.”
Nu was er een man uit Ben_
jamin, en zĳn ¨ naam was Kis,
9
de zoon van Ab _iel, de zoon van
f

Zeror,
de zoon van Bechorath,
de
_
_
zoon van Af _iah, een Benjaminiet,g
h
een zeer vermogend man.
2 En
hĳ had een zoon, wiens naam Sauli
was, jong en knap, en¨ geen man
van de zonen van Isra
el was knap_
per dan hĳ; van zĳn schouders af
opwaarts was hĳ langer dan heel
het volk.j
3 En de ezelinnenk die aan Kis,
de vader van Saul, behoorden, waren zoek geraakt. Daarom zei Kis
tot zĳn zoon Saul: „Neem alstublieft een van de bedienden met u
mee en sta op, ga heen, zoek de
ezelinnen.” 4 Toen trok
¨ hĳ door
het bergland van Efra
ıml en ver_
volgens door het land Sal _isa,m en
zĳ vonden [ze] niet. Daarna trokken zĳ door het land Sahalim,
_
maar [daar] waren ze niet. Voorts
trok hĳ door het land van de
Benjaminieten, en zĳ vonden [ze]
niet.
5 Zĳzelf kwamen in het land
Zuf; en Saul, van zĳn kant, zei
tot zĳn bediende die bĳ hem was:
„Kom toch, en laten wĳ terugkeren, opdat mĳn vader er niet
mee ophoudt zich om de ezelinnen
te bekommeren en werkelĳk bezorgd wordt over ons.”n 6 Maar
hĳ zei tot hem: „Zie alstublieft!
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¨
1 SAMUEL 8:19–9:14
Er is in deze stad een man Gods,a
en de man staat hoog in aanzien.
Alles wat hĳ zegt, komt zonder
mankeren uit.b Laten wĳ nu daarheen gaan. Misschien kan hĳ ons
inlichten omtrent de weg die wĳ
moeten gaan.” 7 Hierop zei Saul
tot zĳn bediende: „En mochten wĳ
gaan, wat zullen wĳ de man brengen?,c want zelfs het brood is uit
onze zakken verdwenen, en er is
niets wat wĳ de man van de [ware]
God bĳ wĳze van geschenkd kunnen brengen. Wat hebben wĳ bĳ
ons?” 8 De bediende dan antwoordde Saul nogmaals en zei:
„Zie! In mĳn hand bevindt zich
een kwart sikkele zilver, en ik
zal die aan de man van de [ware]
God moeten geven, en hĳ zal ons
moeten inlichten omtrent onze
weg.”
9 (In vroeger tĳden in Is_
¨
rael zou de man wanneer hĳ God
ging zoeken, aldus hebben gesproken: „Komt, en laten wĳ naar de
ziener f gaan.” Want de profeet
van vandaag werd in vroeger tĳden gewoonlĳk ziener genoemd.)
10 Toen zei Saul tot zĳn bediende: „Uw woord is goed.g Kom toch,
laten wĳ gaan.” Zĳ gingen dus
naar de stad waar de man van de
[ware] God was.
11 Terwĳl zĳ de helling naar
de stad opgingen, troffen zĳzelf
meisjes aan, die uitgingen om water te putten.h Zĳ zeiden dan tot
hen: „Is de ziener i in deze plaats?”
12 Toen antwoordden zĳ hun en
zeiden: „Ja. Zie! Hĳ is u vooruit. Haast u nu, want hĳ is vandaag naar de stad gekomen, omdat er vandaag op de hoge plaats j
een slachtoffer k voor het volk
is. 13 Zodra gĳlieden de stad
binnenkomt, zult GIJ hem dadelĳk vinden, voordat hĳ de hoge
plaats opgaat om te eten; want
het volk mag niet eten voordat hĳ
komt, want hĳ is degene die het
slachtoffer zegent.l Daarna pas
mogen de genodigden eten. Nu
dan, gaat naar boven, want hem
— juist nu zult GIJ hem vinden.”
14 Bĳgevolg gingen zĳ op naar de
stad. Toen zĳ midden in de stad

¨
1 SAMUEL 9:15–10:3

¨
Saul bĳ Samuel, eet met hem, wordt gezalfd

¨
kwamen, zie, daar kwam Samu
el
_
naar buiten, hun tegemoet, om de
hoge plaats op te gaan.
15 Jehovah nu had daags voor¨
dat Saul kwam, Samu
els oor ont_
bloota en gezegd: 16 „Morgen
om deze tĳd zal ik een man uit
b
naar u toe
het land Benjamin
_
sturen, en gĳ moet hem tot lei¨
der over mĳn volk Isra
el zalven; c
_
en hĳ moet mĳn volk uit de hand
der Filistĳnen redden,d want ik
heb [de ellende van] mĳn volk gezien, omdat hun luide geroep tot
mĳ is doorgedrongen.”e 17 En
¨
Samu
el zelf zag Saul, en Jehovah,
_
van zĳn kant, antwoordde hem:
„Daar is de man van wie ik tot u
gezegd heb: ’Deze is het die mĳn
volk in toom zal houden.’ ”f
18 Toen trad Saul midden in de
¨
poort op Samu
el toe en zei: „Ver_
tel mĳ toch alstublieft: Waar is
eigenlĳk het huis van de ziener?”
¨
19 Hierop antwoordde Samu
el
_
Saul en zei: „Ik ben de ziener. Ga
voor mĳ uit de hoge plaats op, en
gĳlieden moet vandaag met mĳ
eten,g en morgenochtend moet
ik u heenzenden, en ik zal u alles vertellen wat in uw hart is.h
20 Wat de ezelinnen betreft die
gĳ drie dagen geleden zĳt kwĳtgeraakt,i zet uw hartj daar niet
op, want ze zĳn gevonden. En
aan wie behoort al het begeer¨
lĳke van Isra
el? k Behoort het
_
niet aan u en aan het hele huis
van uw vader?” 21 Daarop antwoordde Saul en zei: „Ben ik niet
een Benjaminiet, uit de klein¨
els stammen,m en [is]
ste l van Isra
_
mĳn familie [niet] de onbeduidendste van alle families van de
n
Waarom hebt
stam Benjamin?
_
gĳ dan zo iets tot mĳ gesproken?”o
¨
22 Toen nam Samu
el Saul en
_
zĳn bediende mee en bracht hen
naar de eetzaal en gaf hun een
plaats aan het hoofdp van de genodigden; en zĳ waren met ongeveer dertig man. 23 Later zei
¨
Samu
el tot de kok: „Geef toch
_
het deel dat ik u gegeven heb,
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waarvan ik u zei: ’Leg het bĳ u
weg.’ ” 24 De kok hief toen de
poot op, en wat daaraan was, en
zette die Saul voor. Vervolgens zei
hĳ: „Hier is datgene wat bewaard
is. Zet het u voor. Eet, want tot de
bestemde tĳd heeft men het voor
u bewaard, opdat gĳ met de genodigden moogt eten.” Zo at Saul
¨
die dag met Samu
el. 25 Nadien
_
daalden zĳ van de hoge plaats a
naar de stad af, waarna hĳ op het
platte dakb verder met Saul sprak.
26 Toen stonden zĳ vroeg op, en
het geschiedde dan zodra de dage¨
raad opklom, dat Samu
el Saul op
_
het platte dak toeriep en zei: „Sta
toch op, opdat ik u kan heenzenden.” Saul stond dus op en vervolgens gingen zĳ met hun bei¨
den, hĳ en Samu
el, naar buiten.
_
27 Terwĳl zĳ afdaalden aan de
¨
rand van de stad, zei Samu
el zelf
_
tot Saul: „Zeg aan de bediende c
dat hĳ ons vooruit dient te lopen” — hĳ liep dus door — „en
blĳf zelf nu staan, opdat ik u
het woord van God kan doen horen.”
¨
Toen nam Samu
el de puld
_
met olie en goot die uit
over zĳn hoofd en kuste e hem
en zei: „Is het niet omdat Jehovah u tot leider f over zĳn erfdeelg heeft gezalfd? 2 Wanneer
gĳ vandaag van mĳ weggaat, zult
h
gĳ dicht bĳ het graf van Rachel,
_
in het gebied van Benjamin,
te
_
Zelzah,
stellig twee mannen aan_
treffen, en zĳ zullen stellig tot
u zeggen: ’De ezelinnen die gĳ
zĳt gaan zoeken, zĳn gevonden,
maar nu heeft uw vader de zaak
van de ezelinneni opgegeven en
is hĳ bezorgd geworden over U
en zegt: „Wat zal ik in verband
met mĳn zoon doen?” ’j 3 En gĳ
moet vandaar nog verder trekken en tot aan de grote boom
van Tabor
komen, en daar moe_
ten u drie mannen tegemoet komen die opgaan naar de [ware]
´ ´
God te Bethel;
_ ´ ´ k een draagt drie
bokjes l en een draagt drie ronde
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¨
Saul onder de profeten. Israel naar Mizpa

´ ´
brodena en een draagt een grote kruik wĳn.b 4 En zĳ zullen
u stellig naar uw welstand vragenc en u twee broden geven, en
gĳ moet ze uit hun hand aannemen. 5 Het is daarna dat gĳ bĳ
de heuvel van de [ware] Godd zult
komen, waar een garnizoene van
de Filistĳnen is. En het dient te
geschieden dat zodra gĳ daar bĳ
de stad komt, gĳ stellig een groep
profetenf zult ontmoeten, die van
de hoge plaats g afkomen, met een
snaarinstrumenth en tamboerĳni
en fluitj en harp k voorop, terwĳl
zĳ als profeten spreken. 6 En
de geestl van Jehovah zal stellig
ten aanzien van u werkzaam worden, en gĳ zult stellig met hen als
een profeet sprekenm en in een
ander mens veranderd worden.
7 En het moet gebeuren dat wanneer deze tekenenn u overkomen,
doe dan zelf wat uw hand te doen
vindt,o want de [ware] God is met
´ ´
u.p 8 En gĳ moet voor mĳ naar
G _ilgalq afdalen; en zie! ik kom
tot u af om brandoffers te brengen, om gemeenschapsoffers r op
te dragen. Zevens dagen dient gĳ
te blĳven wachten, tot ik bĳ u
kom, en ik zal u stellig laten weten wat gĳ dient te doen.”
9 En het gebeurde dat zodra hĳ
zĳn schouder had omgewend om
¨
van Samu
el weg te gaan, God
_
het hart van hem in een ander
ging veranderen; t voorts kwamen
al deze tekenenu op die dag uit.
10 Zĳ gingen dus vandaar naar
de heuvel, en zie, daar was een
groep profeten die hem tegemoet
kwam; terstond werd de geest van
God ten aanzien van hem werkzaam,v en hĳ ging in hun midden
als een profeet spreken.w 11 Nu
geschiedde het dat toen allen die
hem van vroeger kenden, hem zagen, zie! daar profeteerde hĳ zowaar met profeten. Dientengevolge zeiden de mensen tot elkaar:
„Wat is er nu met de zoon van
Kis gebeurd? Is Saul ook onder de
profeten?”x 12 Toen antwoord-
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¨
1 SAMUEL 10:4-21

de een man vandaar en zei: „Maar
wie is hun vader?” Daarom is
het tot een spreekwoorda geworden: „Is Saul ook onder de profeten?”
13 Ten slotte hield hĳ op als
een profeet te spreken en kwam
op de hoge plaats. 14 Later zei
de broer van Sauls vader tot hem
en tot zĳn bediende: „Waar zĳt GIJ
naar toe geweest?” Hierop zei hĳ:
„De ezelinnen zoeken,b en wĳ gingen steeds verder om te kĳken,
maar ze waren [er] niet. Zo kwa¨
men wĳ bĳ Samu
el.” 15 Daarop
_
zei Sauls oom: „Vertel mĳ toch
¨
alstublieft: Wat heeft Samu
el U
_
gezegd?” 16 Saul zei vervolgens
tot zĳn oom: „Hĳ heeft ons onmiskenbaar meegedeeld dat de
ezelinnen gevonden waren.” En
de kwestie van het koningschap
¨
waarover Samu
el gesproken had,
_
vertelde hĳ hem niet.c
¨
17 Nu riep Samu
el het volk
_
bĳeen tot Jehovah te M _izpa,d
18 en hĳ zei tot de zonen van Is_
¨
rael: „Dit heeft Jehovah, de God
¨
van Isra
el, gezegd: e ’Ik was het
_
¨
die Isra
el uit Egypte
heb opge_
_
voerd en die U vervolgens heb bef en
vrĳd uit de hand van Egypte
_
uit de hand van alle koninkrĳken
die U verdrukten.g 19 Maar GIJ
— GIJ hebt heden UW God verworpen,h die voor U een redder was
uit al UW rampen en UW noden, en
GIJ hebt vervolgens gezegd: „Neen,
maar een koning dient gĳ over ons
aan te stellen.” Nu dan, stelt U op
voor het aangezicht van Jehovah,
volgens UW stammeni en volgens
UW duizenden.’ ”
¨
20 Bĳgevolg liet Samu
el alle
_
¨
stammen van Isra
el naderbĳ ko_
werd
men,j en de stam Benjamin
_
aangewezen.k 21 Daarna liet
hĳ de stam Benjamin
volgens
_
zĳn families naderbĳ komen, en
de familie der Matrieten werd
aangewezen.l Ten slotte werd
Saul, de zoon van Kis, aangewezen.m En men ging hem zoeken, en hĳ was niet te vinden.

¨
1 SAMUEL 10:22–11:11

¨
Saul wordt Israels eerste koning

22 Daarom raadpleegdena zĳ Jehovah verder: „Is de man al hierheen gekomen?” Waarop Jehovah
zei: „Hĳ is hier, verscholenb tussen de bagage.” 23 Men snelde
dus heen en haalde hem ervandaan. Toen hĳ te midden van het
volk ging staan, was hĳ van zĳn
schouders af opwaarts langer dan
al het andere volk.c 24 Nu zei
¨
Samu
el tot heel het volk: „Hebt
_
GIJ degene gezien die door Jehovah gekozen is,d dat er niemand is
als hĳ onder heel het volk?” Toen
juichte heel het volk en zei: „Leve
de koning!”e
¨
25 Daarna sprak Samu
el tot
_
het volk over datgene wat het koningschap rechtens toekwamf en
schreef het in een boek, en hĳ legde dit neer voor het aangezicht
¨
van Jehovah. Toen zond Samu
el
_
heel het volk heen, ieder naar
zĳn huis. 26 Wat Saul zelf betreft, hĳ ging naar zĳn huis te G _ibea,g en de dappere mannen wier
hart God geroerd had, gingen
toen met hem mee.h 27 Wat de
nietswaardige manneni aangaat,
zĳ zeiden: „Hoe zal deze ons redden?”j Bĳgevolg verachttenk zĳ
hem, en zĳ brachten hem geen enkel geschenk.l Maar hĳ bleef als
iemand die stom geworden was.m
n

Nu trok de Ammoniet Na_
11
has op en legerde zich tein G _ilead. Daarop
gen Jabes
_
o

zeiden alle mannen van Jabes
_
tot Nahas:
„Sluit een verbond
_
met ons, opdat wĳ u dienen.”p
2 Toen zei de Ammoniet Nahas
_
tot hen: „Op deze voorwaarde zal
ik het met U sluiten, op voorwaarde dat ieder van U het rechteroog
wordt uitgestoken,q en ik moet
¨
dit als een smaad op heel Isra
el
_
leggen.”r 3 De oudere mannen
van Jabes
zeiden op hun beurt
_
tot hem: „Geef ons zeven dagen
de tĳd, en wĳ willen boden door
¨
heel het gebied van Isra
el zenden,
_
en indien er niemand is om ons te
redden,s dan moeten wĳ tot u uitgaan.” 4 Mettertĳd kwamen de
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boden te G _ibeaa van Saul en spraken de woorden ten aanhoren
van het volk, waarop heel het
volk zĳn stem verhief en ging wenen.b
5 Maar daar komt Saul achter
het rundvee aan van het veld, en
Saul zei vervolgens: „Wat scheelt
het volk, dat zĳ zouden wenen?”
Toen verhaalden zĳ hem de woorden van de mannen van Jabes.
_
6 En de geestc van God werd
ten aanzien van Saul werkzaam
toen hĳ deze woorden hoorde, en
hĳ ontbrandde in hevige toorn.d
7 Hĳ nam dan een paar stieren
en sneed ze in stukken en zond
die door de hand der boden door
¨
heel het gebied van Isra
ele en zei:
_
„Wie van ons niet uittrekt als
een volgeling van Saul en van Sa_
¨
muel — zo zal er met zĳn rundef Nu viel de
ren worden gedaan!”
angstg voor Jehovahh op het volk,
´ ´
zodat zĳ als een mani uittrokken.
8 Toen nam hĳ te Bezek
het to_
tale aantal van hen op,j en er bleken driehonderdduizend zonen
¨
van Isra
el en dertigduizend man_
nen van Juda
te zĳn. 9 Zĳ zei_
den nu tot de boden die gekomen
waren: „Dit zult GIJ tot de mannen van Jabes
in G _ilead zeggen:
_
’Morgen, als de zon heet wordt,
zal er redding voor U opdagen.’ ”k
Daarop kwamen de boden en deelden het aan de mannen van Jabes
_
mee, en zĳ gaven uiting aan verheuging. 10 Bĳgevolg zeiden de
mannen van Jabes:
„Morgen zul_
len wĳ tot ulieden uitgaan, en GIJ
moet met ons doen naar al wat
goed is in UW ogen.”l
11 Nu geschiedde het de volgende dag dat Saulm het volk in
drie groepen ging verdelen; n en
zĳ drongen gedurende de morgenwake o tot midden in de legerplaats door en sloegen vervolgens
de Ammonieten neer p totdat de
dag heet werd. Toen er sommigen
overgebleven bleken te zĳn, werden zĳ voorts verstrooid, en er bleven er onder hen geen twee bĳ

377

¨
Koningschap bevestigd. Samuels toespraak

elkaar.a 12 Toen zei het volk tot
¨
Samu
el: „Wie zegt er: ’Saul —
_
zal hĳ koning over ons zĳn?’b Levert die mannen uit, opdat wĳ
hen ter dood kunnen brengen.”c
13 Saul zei echter: „Op deze dag
dient er geen man ter dood gebracht te worden,d want heden
¨
heeft Jehovah in Isra
el redding
_
bewerkt.”e
¨
14 Later zei Samu
el tot het
_
volk: „Komt en laten wĳ naar G _ilgalf gaan om daar het koningschap te vernieuwen.”g 15 Zo
ging heel het volk naar G _ilgal, en
daar maakten zĳ vervolgens Saul
koning voor het aangezicht van
Jehovah te G _ilgal. Voorts droegen zĳ daar voor het aangezicht
van Jehovah gemeenschapsoffers
op,h en Saul en alle mannen van
¨
Isra
el bleven zich daar uitermate
_
verheugen.i
¨
Ten slotte zei Samu
el tot
_
¨
geheel Isra
el: „Ziet, ik heb
_
naar UW stem geluisterd in alles wat GIJ mĳ gezegd hebt,j dat
ik een koning over U moest doen
regeren.k 2 Nu dan, ziet, de koning wandelt voor UW aangezicht! l
Wat mĳ betreft, ik ben oudm en
grĳs n geworden, en mĳn zonen,
ziet, zĳ zĳn bĳ U,o en ik — ik heb
van mĳn jeugd af tot op deze dag
voor UW aangezicht gewandeld.p
3 Hier ben ik. Getuigt tegen mĳ
ten overstaan van Jehovah en
ten overstaan van zĳn gezalfde: q
Wiens stier heb ik genomen of
wiens ezel heb ik genomenr of wie
heb ik afgezet of wie heb ik onderdrukt of uit wiens hand heb ik
zwĳggeld aangenomen om daarmee mĳn ogen te verbergen? s En
ik zal ulieden vergoeding geven.”t
4 Hierop zeiden zĳ: „Gĳ hebt ons
niet afgezet, en gĳ hebt ons niet
onderdrukt, en gĳ hebt uit niemands hand ook maar iets aangenomen.”u 5 Daarom zei hĳ tot
hen: „Jehovah is getuige tegen U,
en zĳn gezalfde v is heden getuige, dat GIJ volstrekt niets in mĳn
hand hebt aangetroffen.”w Hierop
zeiden zĳ: „Hĳ is getuige.”

12
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¨
1 SAMUEL 11:12–12:13

¨
6 Vervolgens zei Samu
el tot
_
het volk: „Jehovah [is getuige],
¨
die zich van Mozes
en Aaron
_
_
heeft bediend en die UW voorvaders uit het land Egypte
heeft op_
gevoerd.a 7 Nu dan, stelt U op,
en ik moet voor het aangezicht
van Jehovah UW rechter zĳn [en
U] alle rechtvaardige daden [verhalen] b die Jehovah ten aanzien
van U en UW voorvaders heeft
verricht.
8 Zodra Jakob
in Egypte
was
_
_
gekomenc en UW voorvaders tot
Jehovah om hulp gingen roepen,d
e en
zond
Jehovah voorts Mozes
_
¨
Aaron,
opdat zĳ UW voorvaders
_
uit Egypte
zouden leiden en hen
_
op deze plaats zouden doen wof
nen. 9 Zĳ dan vergaten Jehovah, hun God,g zodat hĳ hen in
de hand van S _isera,h de legeroverste van Hazor,
en in de hand van
_
de Filistĳneni en in de hand van
j
verkocht,k
de koning van Moab
_
en dezen bleven tegen hen strĳden. 10 Toen riepen zĳ tot Jehovah om hulp l en zeiden: ’Wĳ
hebben gezondigd,m want wĳ hebben Jehovah verlaten om de Ba_
als n en de Astorethbeelden te dienen; o nu dan, bevrĳdp ons uit de
hand van onze vĳanden, opdat
wĳ u kunnen dienen.’ 11 Daar¨
op zond Jehovah Jerubba_ alq en
¨
r en Samuels
Bedan
en Jefta
en
_
_
_
bevrĳdde U uit de hand van UW
vĳanden rondom, opdat GIJ in zekerheid kondt wonen.t 12 Toen
u
GIJ zaagt dat Nahas,
de koning
_
van de zonen van Ammon,
tegen
_
U was opgetrokken, zĳt GIJ tot
mĳ blĳven zeggen: ’Neen, maar
een koning dient over ons te regeren!’,v terwĳl Jehovah, UW God, al
die tĳd UW Koning was.w 13 Nu
dan, daar hebt GIJ de koning die
GIJ gekozen hebt, om wie GIJ gevraagd hebt; x en ziet, Jehovah
h Re 4:2; i Re 10:7; Re 13:1; j Re 3:12; k De 32:30;
Re 2:14; l Re 2:18; Re 3:9; Re 6:7; m Re 10:10;
n Re 3:7; o Re 2:13; p Re 10:15; q Re 6:32; r Re
11:1; s Heb 11:32; t Le 26:6; Ps 4:8; u 1Sa 11:1;
v 1Sa 8:5; 1Sa 8:19; w De 33:5; Re 8:23; 1Sa 8:7;
Ps 74:12; Jes 33:22; x 1Sa 8:5.

¨
1 SAMUEL 12:14–13:5

¨
Samuel geeft raad. Saul kiest leger uit

heeft een koning over U aangesteld.a 14 Indien GIJ Jehovah
zult vrezenb en hem werkelĳk
zult dienenc en werkelĳk zĳn stem
zult gehoorzamen,d en niet weerspannig zult zĳne tegen het bevel
van Jehovah, zullen zowel GIJ als
de koning die over U moet regeren,
stellig navolgers van Jehovah, UW
God, blĳken te zĳn. 15 Maar indien GIJ de stem van Jehovah niet
zult gehoorzamenf en werkelĳk
weerspannig zult zĳn tegen het
bevel van Jehovah,g zal de hand
van Jehovah stellig tegen U en UW
vaderen blĳken te zĳn.h 16 Stelt
U nu ook op en ziet deze grote
zaak die Jehovah voor UW ogen
doet. 17 Is het heden niet [de
tĳd van de] tarweoogst? i Ik zal tot
Jehovah roepenj dat hĳ donderslagen en regen moge geven; k weet
dan en ziet dat het kwaad dat GIJ
in de ogen van Jehovah hebt gedaan door voor U een koning te
vragen, zeer groot is.”l
¨
18 Toen riep Samu
el tot Jeho_
vah,m en Jehovah gaf vervolgens
donderslagen en regen op die dag,n
zodat heel het volk zeer bevreesd
werd voor Jehovah en voor Sa_
¨
muel. 19 Nu zei heel het volk
¨
tot Samu
el: „Bido ten behoeve
_
van uw knechten tot Jehovah,
uw God, daar wĳ niet willen sterven; want wĳ hebben aan al onze
zonden nog een kwaad toegevoegd door voor ons een koning
te vragen.”
¨
20 Samu
el dan zei tot het volk:
_
„Weest niet bevreesd.p GIJ —
GIJ hebt al dit kwaad bedreven.
Wĳkt er alleen niet van af Jehovah te volgen,q en GIJ moet
Jehovah dienen met geheel UW
hart.r 21 En GIJ moogt niet afwĳken om de onwerkelĳkhedens
te volgen, die geen baat verschaffent en niet kunnen bevrĳden,
omdat ze onwerkelĳkheden zĳn.
22 Want Jehovah zal zĳn volk
niet in de steek latenu ter wille
van zĳn grote naam,v omdat Jehovah het op zich genomen heeft U
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tot zĳn volk te maken.a 23 Ook
wat mĳ betreft, het is ondenkbaar van mĳn zĳde dat ik tegen
Jehovah zou zondigen door op te
houden ten behoeve van U te bidden; b en ik moet U in de goede c en rechte weg onderrichten.d
24 Vreeste alleen Jehovah, en GIJ
moet hem in waarheid dienen met
geheel UW hart; f want ziet wat
voor grote dingen hĳ voor U heeft
gedaan.g 25 Maar indien GIJ onmiskenbaar doet wat kwaad is,
zult GIJ worden weggevaagd,h GIJ
zowel als UW koning.”i
Saul was [?] jaar oud toen
hĳ begon te regeren, en
13
twee jaar lang regeerde hĳ over Is_
j

¨
rael. 2 En Saul koos zich voorts
¨
drieduizend man uit Isra
el; en
_
tweeduizend kwamen er bĳ Saul
te M _ichmas k en in het bergland
van Bethel,
en duizend bleken er
_
l te G
bĳ Jonathan
_
_ibeam van Ben_
jamin te zĳn, en de rest van het
volk zond hĳ weg, ieder naar zĳn
tent. 3 Toen versloeg Jonathan
_
het garnizoenn van de Filistĳo
p
nen dat te Geba
lag; en de Filis_
tĳnen kregen het te horen. Wat
Saul betreft, hĳ liet in het gehele land op de hoorn blazenq en
¨
zei: „Laat de Hebreeen [het] ho¨
ren!” 4 En heel Isra
el zelf hoor_
de zeggen: „Saul heeft een garnizoen van de Filistĳnen verslagen
¨
en nu is Isra
el bĳ de Filistĳnen in
_
een kwade reukr gekomen.” Het
volk werd dus bĳeengeroepen om
Saul te volgen naar G _ilgal.s
5 En de Filistĳnen, van hun
kant, brachten [hun troepen]
¨
bĳeen om tegen Isra
el te strĳ_
den: dertigduizend strĳdwagens t
en zesduizend ruiters en een
[voet]volk zo talrĳk als de zandkorrels die aan de zeeoever zĳn; u
zĳ dan trokken op en legerden
zich te M _ichmas, ten oosten van
l 1Sa 18:1; 2Sa 1:4; 2Sa 21:7; m Joz 18:28; 1Sa 10:26;
1Sa 15:34; n 1Sa 10:5; 2Sa 23:14; o Joz 13:2; 1Sa
9:16; p Joz 18:24; Joz 21:17; Za 14:10; q Re 3:27;
Re 6:34; 2Sa 2:28; 2Sa 20:1; r Ge 34:30; Ex 5:21;
s Joz 5:9; 1Sa 7:16; 1Sa 11:14; t De 20:1; u Ge 22:17;
Joz 11:4; Re 7:12.
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¨
Saul offert; door Samuel terechtgewezen

Beth-Aven.
_ ¨ a 6 En de mannen
van Isra
el zelf zagen dat zĳ in
_
grote nood verkeerden,b want het
volk kreeg het zwaar te verduren; en het volk ging zich verbergen in de grottenc en de spelonken en de steile rotsen en
de gewelven en de waterputten.
¨
7 Er waren zelfs Hebreeen die de
Jorda_ an
overtrokkend naar het
_
land van Gade en G _ilead. Saul
zelf was echter nog te G _ilgal, en
al het volk volgde hem bevend.f
8 En hĳ bleef zeven dagen wachten, tot de bestemde tĳd die Sa_¨
¨
el
muel [had gesteld]; g en Samu
_
kwam niet naar G _ilgal, en het
volk verstrooide zich van hem
vandaan. 9 Ten slotte zei Saul:
„Brengt het brandoffer en de gemeenschapsoffers bĳ mĳ.” Vervolgens offerde hĳ het brandoffer.h
10 Nu gebeurde het dat hĳ nog
maar nauwelĳks gereed was met
het brengen van het brandoffer,
¨
of daar kwam Samu
el aan. Saul
_
ging derhalve naar buiten, hem
tegemoet, om hem te zegenen.i
¨
11 Toen zei Samu
el: „Wat hebt
_
gĳ gedaan?”j Hierop zei Saul: „Ik
zag dat het volk zich van mĳ verstrooid had,k en gĳ — gĳ zĳt niet
binnen de bestemde dagen gekomen,l en de Filistĳnen brachten
te M _ichmas [hun troepen] bĳeen,m
12 dus zei ik bĳ mĳzelf: n ’Nu
zullen de Filistĳnen op mĳ afkomen te G _ilgal, en ik heb het
aangezicht van Jehovah niet vermurwd.’ Zo dwong ik mĳzelf o en
ben het brandoffer gaan offeren.”
¨
13 Daarop zei Samu
el tot Saul:
_
„Gĳ hebt dwaas gehandeld.p Gĳ
hebt het gebodq van Jehovah, uw
God, dat hĳ u geboden heeft,r
niet onderhouden, want hadt gĳ
dit wel gedaan, dan zou Jehovah
¨
uw koninkrĳk over Isra
el tot on_
bepaalde tĳd bevestigd hebben.
14 En nu zal uw koninkrĳk niet
bestendig zĳn.s Jehovah zal zich
stellig een man vinden aangenaam naar zĳn hart; t en Jehovah
zal hem tot leider u over zĳn volk
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¨
1 SAMUEL 13:6-23

aanstellen, omdat gĳ niet hebt
onderhouden wat Jehovah u geboden had.”a
¨
15 Toen stond Samu
el op en
_
ging van G _ilgal op naar G _ibea van
Benjamin,
en Saul ging ertoe over
_
het volk, degenen die zich nog
bĳ hem bevonden, te tellen: ongeveer zeshonderd man.b 16 En
Saul en zĳn zoon Jonathan
en
_
het volk dat zich nog bĳ hen bec
vond, verbleven te Geba
van Ben_
_
jamin. Wat de Filistĳnen betreft,
zĳ hadden zich te M _ichmas d gelegerd. 17 En het stroopcommando trok er telkens vanuit de legerplaats der Filistĳnen in drie
groepene op uit. De ene groep
f
sloeg dan de weg in naar Ofra,
_
naar het land Sual,
18 en de an_
dere groep sloeg telkens de weg
g en de derde
in naar Beth-Horon,
_
groep sloeg gewoonlĳk de weg in
naar de grens die uitziet over het
¨
dal van Zebo
_ ım, in de richting van
de wildernis.
19 Nu was er in heel het land
¨
van Isra
el geen smid te vinden,
_
want de Filistĳnen hadden ge¨
zegd: „Opdat de Hebreeen geen
zwaard of speer vervaardigen.”h
¨
20 En alle Israelieten plachten
naar de Filistĳnen af te trekken
om ieder zĳn ploegschaar of zĳn
houweel of zĳn bĳl of zĳn sikkel te laten scherpen.i 21 En
de prĳs voor het scherpen bleek
een pim te zĳn voor de ploegscharen en voor de houwelen en
voor de drietandige werktuigen
en voor de bĳlen en voor het
vastzetten van de ossenprikkel.j
22 En het geschiedde op de dag
van de strĳd dat er geen zwaardk
of speer te vinden was in de hand
van iemand van het volk dat bĳ
Saul en Jonathan
was; men kon
_
er echter wel een vinden die aan
l
Saul en aan zĳn zoon Jonathan
_
behoorde.
m
23 Een voorpost van de Filistĳnen nu placht uit te trekken
naar de ravĳnpas van M _ichmas.n
n 1Sa 13:2; 1Sa 14:5; Jes 10:28.

¨
1 SAMUEL 14:1-19

Jonathans heldendaad te Michmas

Nu gebeurde het op zekere
a de zoon
dag dat Jonathan,
_
van Saul, voorts tot de bediende
die zĳn wapens droeg, zei: „Kom
toch en laten wĳ oversteken naar
de voorpost van de Filistĳnen die
daar aan de overkant zĳn.” Hĳ
vertelde er echter niets van aan
zĳn vader.b 2 En Saul verbleef
aan de rand van G _ibeac onder
de granaatappelboom die in M _igron staat; en het volk dat bĳ
hem was, was ongeveer zeshonderd man.d 3 (En Ah _ia, de zoon
van Ah _itub,e de broer van Ika_
bod,f de zoon van P _inehas,g de
h
zoon van Eli,
de priester van Je_
hovah te S _ilo,i droeg de efod.j) En
het volk zelf wist niet dat Jona_
than was weggegaan. 4 Tussen
de doorgangen nu waarlangs Jo_
nathan zocht over te steken naar
k
de voorpost van de Filistĳnen,
bevond zich aan de ene zĳde een
tandvormige steile rots en aan
de andere zĳde een tandvormige
steile rots, en de naam van de ene
was Bozez
en de naam van de an_
dere was Sene.
5 De ene tand
_
stond als een zuil in het noorden
tegenover M _ichmas,l en de andere stond in het zuiden tegenover
m
Geba.
_
6 Jonathan
dan zei tot de be_
diende, zĳn wapendrager: „Kom
toch en laten wĳ oversteken naar
de voorpost van die onbesnedenen.n Misschien zal Jehovah voor
ons werken, want voor Jehovah
is er geen beletsel om door velen of door weinigen te redden.”o
7 Hierop zei zĳn wapendrager
tot hem: „Doe al wat in uw hart
is. Wend u waarheen gĳ wilt. Zie,
ik ben met u, in overeenstemming met uw hart.”p 8 Toen zei
Jonathan:
„Zie, wĳ steken over
_
naar de mannen, en laten wĳ ons
aan hen vertonen. 9 Indien zĳ
nu zo tot ons zeggen: ’Blĳft staan,
totdat wĳ bĳ U komen!’, dan moeten wĳ blĳven staan waar wĳ zĳn
en dienen wĳ niet naar hen toe
te klimmen. 10 Maar zeggen zĳ
zo: ’Klimt tot ons op!’, dan moeten

14
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wĳ naar boven klimmen, want Jehovah zal hen stellig in onze hand
geven, en dit is voor ons het teken.”a
11 Toen vertoonden beiden zich
aan de voorpost van de Filistĳnen. Hierop zeiden de Filistĳnen:
¨
„Daar komen de Hebreeen uit de
holen waarin zĳ zich verscholen
hebben.”b 12 De mannen van de
voorpost dan antwoordden Jona_
than en zĳn wapendrager en zeiden: „Klimt tot ons op, en wĳ willen U iets te verstaan geven!”c
Terstond zei Jonathan
tot zĳn wa_
pendrager: „Klim achter mĳ aan,
want Jehovah zal hen stellig in de
¨
hand van Isra
el geven.”d 13 En
_
Jonathan
klom op handene en voe_
ten steeds verder naar boven, en
zĳn wapendrager achter hem aan;
f
en
zĳ dan vielen voor Jonathan,
_
zĳn wapendrager bracht hen achg
ter hem ter dood. 14 En de eerste slachting die Jonathan
en zĳn
_
wapendrager onder hen aanrichtten, bedroeg zowat twintig man op
de oppervlakte van ongeveer een
half juk land.
15 Toen ontstond er een beving h in de legerplaats op het veld
en onder al het volk van de voorpost; en het stroopcommando i
beefde, zelfs zĳ, en de aarde ging
schudden,j en het werd een van
God afkomstige beving.k 16 En
de wachters die bĳ Saul in G _ibea
van Benjamin
behoorden,l zagen
_
het ten slotte, en zie! het gewoel
zwenkte her- en derwaarts.m
17 Toen zei Saul tot het volk
dat bĳ hem was: „Houdt alstublieft een telling en ziet wie er
van ons is weggegaan.” Toen zĳ
een telling hielden, wel, zie! Jo_
nathan en zĳn wapendrager waren er niet. 18 Saul zei nu tot
Ah _ia: n „Breng toch de ark van
de [ware] God hierheen!”o (Want
de ark van de [ware] God bevond
zich op die dag bĳ de zonen van
¨
Isra
el.)p 19 Nu geschiedde het
_
dat terwĳl Saul tot de priester
sprak,q het gewoel dat in de legerplaats der Filistĳnen was, bleef
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Vĳanden verslagen. Sauls eed. Volk eet bloed

aanhouden en hoe langer hoe erger werd. Toen zei Saul tot de
priester: „Trek uw hand terug.”
20 Zo werden Saul en al het volk
dat bĳ hem was, opgeroepen.a Zĳ
dan kwamen tot aan de [plaats
van de] strĳd, en zie, het zwaard
van een ieder had zich tegen
zĳn naaste gekeerd; b de verwarde
vlucht was zeer groot. 21 En de
¨
Hebreeen die zoals vroeger tot de
Filistĳnen waren gaan behorenc
en die met hen in het legerkamp
rondom waren opgetrokken, ja,
ook zĳ gaven er nu blĳk van met
¨
Isra
el te zĳn, dat bĳ Saul en Jona_
_
than was. 22 Ook alle mannen
¨
van Isra
el die zich in het berg_
¨
land van Efra
ım verscholen had_
den,d hoorden dat de Filistĳnen op
de vlucht waren geslagen, en ook
zĳ zaten hen toen op de hielen in
de strĳd. 23 Jehovah dan redde e
¨
Isra
el op die dag, en de strĳd zelf
_
strekte zich uit tot voorbĳ Bethf
Aven.
_
¨
24 En de mannen van Isra
el zelf
_
kregen het die dag zwaar te verduren, en toch stelde Saul het
volk onder een eedsgelofte,g door
te zeggen: „Vervloekt
is de man
´ ´
die brood eet voor de avond en eer
ik mĳ op mĳn vĳanden gewrokenh
heb!” En niemand van het volk
proefde brood.i
25 En allen van het land kwamen in het bos toen er zich honing j over de gehele oppervlakte
van het veld bevond. 26 Toen
het volk in het bos kwam, wel,
zie! daar droop honing,k maar er
was niemand die de hand naar de
mond bracht, want het volk was
bevreesd voor de eed.l 27 Wat
Jonathan
aangaat, hĳ had niet ge_
luisterd toen zĳn vader het volk
onder een eed stelde; m hĳ strekte
dus de punt van de staf die hĳ in
de hand had uit en doopte die in
de honingraat en bracht de hand
weer naar de mond, en zĳn ogen
gingen stralen.n 28 Toen nam
iemand uit het volk het woord
en zei: „Uw vader heeft het volk
onder een plechtige eed gesteld
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¨
1 SAMUEL 14:20-36

en gezegd: ’Vervloekt is de man
die vandaag brood eet!’ ”a (En het
volk raakte vermoeid.b) 29 Jo_
nathan zei echter: „Mĳn vader
heeft de banvloek over het land
gebracht.c Ziet alstublieft hoe
mĳn ogen gestraald hebben omdat ik dat beetje honing heb geproefd.d 30 Hoeveel te meer, indien het volk vandaag slechts
had gegetene van de buit van zĳn
vĳanden, die het gevonden heeft! f
Want nu is de slachting onder de
Filistĳnen niet groot geweest.”g
31 En op die dag bleven zĳ de
Filistĳnen neerslaan, van M _ichi toe, en het volk
mas h tot Ajalon
_
werd zeer vermoeid.j 32 En het
volk wierp zich nu gulzig op de
buitk en nam schapen en runderen en kalveren en slachtte
ze op de aarde, en het volk ging
[het vlees] eten met het bloed.l
33 Men deelde het dus aan Saul
mee en zei: „Zie! Het volk zondigt tegen Jehovah door [vlees]
te eten met het bloed.”m Hierop zei hĳ: „GIJ hebt trouweloos
gehandeld. Rolt eerst een grote
steen naar mĳ toe.” 34 Daarna
zei Saul: „Verspreidt U onder het
volk, en GIJ moet tot hen zeggen:
’Brengt hier bĳ mĳ, ieder van
U zĳn stier en ieder zĳn schaap,
en GIJ moet de slachting op deze
plaats doen geschieden, alsook
het eten, en GIJ moogt niet tegen Jehovah zondigen door [vlees]
met het bloed te eten.’ ”n Bĳgevolg
bracht heel het volk die nacht
ieder zĳn stier die in zĳn hand
was, en verrichtte daar de slachting. 35 Voorts bouwde Saul een
altaar o voor Jehovah. Hiermee
maakte hĳ een begin met het
bouwen van een altaar voor Jehovah.p
36 Later zei Saul: „Laten wĳ
bĳ nacht aftrekken, de Filistĳnen achterna, en hen uitplunderen tot de morgen aanlichtq en
niemand van hen overlaten.” r
Hierop zeiden zĳ: „Doe al wat
goed is in uw ogen.” Toen zei de
priester: „Laten wĳ hier tot de

¨
1 SAMUEL 14:37–15:3

Jonathan aangewezen, losgekocht

[ware] God naderen.”a 37 En
Saul raadpleegde nu God: „Zal
ik aftrekken, de Filistĳnen achterna? b Zult gĳ hen in de hand
¨
van Isra
el geven?”c En hĳ ant_
woordde hem niet op die dag.d
38 Daarom zei Saul: „Treedt hier
nader,e al GIJ voornaamste mannen van het volk,f en gaat na
en ziet op welke wĳze deze zonde heden tot stand is gekomen.
39 Want zo waar Jehovah leeft,
¨
die de Bevrĳder van Isra
el is, al is
_
het in mĳn zoon Jonathan,
toch
_
zal hĳ beslist sterven.”g Maar er
was niemand uit heel het volk die
hem antwoord gaf. 40 Vervol´ ´
¨
gens zei hĳ tot geheel Isra
el: „GIJ
_
zult aan de ene kant komen, en ik
en mĳn zoon Jonathan
— wĳ zul_
len aan de andere kant komen.”
Hierop zei het volk tot Saul: „Doe
wat goed is in uw ogen.”h
41 Nu zei Saul tot Jehovah: „O
¨
God van Isra
el, geef toch Tum_
en
mim!”i Toen werden Jonathan
_
Saul aangewezen, en het volk zelf
j
ging vrĳuit. 42 Hierop zei Saul:
„Werpt het lotk om te beslissen
tussen mĳ en mĳn zoon Jona_
than.” En Jonathan
werd aange_
wezen. 43 Toen zei Saul tot Jo_
nathan: „Vertel mĳ toch: Wat hebt
dan vertelgĳ gedaan?”l Jonathan
_
de hem en zei: „Ik heb inderdaad
een beetje honing geproefd aan de
punt van de staf die ik in mĳn
hand heb.m Hier ben ik! Laat mĳ
sterven!”
44 Hierop zei Saul: „Zo moge
God doen en zo moge hĳ daaraan toevoegen,n indien gĳ niet
beslist zult sterven,o Jonathan.”
_
45 Maar het volk zei tot Saul:
„Dient Jonathan,
die deze grote
_
¨
redding in Isra
el bewerkt heeft,p
_
te sterven? Dat is ondenkbaar! q
Zo waar Jehovah leeft,r geen haar s
van zĳn hoofd zal ter aarde vallen;
want hĳ heeft vandaag met God
gewerkt.”t Zo kocht het volk Jona_
than los,u en hĳ stierf niet.
46 Aldus staakte Saul de achtervolging van de Filistĳnen, en
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de Filistĳnen zelf gingen naar
hun plaats.a
47 En Saul zelf nam het ko¨
ningschap over Isra
elb en ging
_
rondom oorlog voeren tegen al
c en tezĳn vĳanden, tegen Moab
_
d en tegen de zonen van Ammon
_
e en tegen de koningen
gen Edom
_
van Zoba
_ f en tegen de Filistĳnen; g en overal waarheen hĳ zich
wendde, diende hĳ veroordeling
toe.h 48 En hĳ bleef zich dapper gedrageni en versloeg vervol¨
j en bevrĳdde Israel
gens Amalek
_
_
uit de hand van hun plunderaar.
49 De zonen van Saul nu waren
k
en J _isvi en Malkisua,
Jonathan
_ l
_
en wat de namen van zĳn twee
dochters betreft, de naam van degene die het eerst werd geboren,
m en de naam van de
was Merab
_
jongste was M _ichal.n 50 En de
naam van Sauls vrouw was Ahi¨
noam,
de dochter van Ahima_ az,
_
en de naam van zĳn legeroverste
o de zoon van Ner, de
was Abner,
_
oom van Saul. 51 En Kis p was
de vader van Saul, en Ner,q de vader van Abner,
was de zoon van
_
¨
Ab _iel.
52 En de oorlogvoering tegen
de Filistĳnen bleef hevig, al de
dagen van Saul.r Wanneer Saul
een sterke man of een dappere
persoon zag, dan vergaderde hĳ
hem tot zich.s
¨
Toen zei Samu
el tot Saul:
_
„Mĳ heeft Jehovah gezonden om u tot koning over zĳn
¨
volk Isra
el te zalven; t nu dan, luis_
ter naar de stem van de woorden
van Jehovah.u 2 Dit heeft Jehovah der legerscharenv gezegd: ’Ik
moet rekenschap vorderenw van
¨
wat Amalek
Isra
el heeft aange_
_
daan, toen hĳ hem in de weg trad
terwĳl hĳ uit Egypte
optrok.x
_
3 Ga nu heen, en gĳ moet Ama_
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Sauls ongehoorzaamheid inzake Amalek

lek verslaana en hem met al wat
hĳ bezit aan de vernietiging prĳsgeven,b en gĳ moogt geen mededogen met hem hebben, en gĳ moet
hen ter dood brengen,c zowel man
als vrouw, zowel kind als zuigeling,d zowel stier als schaap, zowel kameel als ezel.’ ”e 4 Bĳgevolg riep Saul het volk op en telde
¨
hen te Tela_ ım: f tweehonderdduizend man voetvolk en tienduizend
g
mannen van Juda.
_
5 Saul kwam nu tot aan de stad
van Amalek
en legde zich toen
_
in hinderlaag bĳ het stroomdal.
6 Ondertussen zei Saul tot de Kenieten: h „Gaat weg, verwĳdert U,i
trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen
wegvaag. Wat u aangaat, gĳ hebt
liefderĳke goedheid betracht je¨
gens alle zonen van Isra
elj toen zĳ
_
uit Egypte
optrokken.”k De Kenie_
ten verwĳderden zich dus uit het
midden van Amalek.
7 Daar_
na ging Saul ertoe over Amalek
_
te verslaan,l van Hav _ilam af tot
aan Sur,n dat tegenover Egypte
_
o
ligt. 8 En hĳ slaagde erin Agag,
_
de koning van Amalek,
levend ge_
vangen te nemen, en al het overige volk gaf hĳ aan de vernietiging prĳs met de scherpte van
het zwaard.p 9 Maar Saul en het
volk hadden mededogen met Agag
_
en met het beste van het kleinq
vee en het rundvee en de vette
[dieren] en met de rammen en met
alles wat goed was, en zĳ wilden
ze niet aan de vernietiging prĳsgeven.r Alle goederen echter die verachtelĳk en verworpen waren, die
gaven zĳ aan de vernietiging prĳs.
10 Het woord van Jehovah
¨
kwam nu tot Samu
el en luidde:
_
11 „Het spĳt mĳ werkelĳks dat
ik Saul als koning heb doen regeren, want hĳ heeft zich van
het volgen van mĳ afgekeerdt en
mĳn woorden niet ten uitvoer
gebracht.”u En het bedroefde Sa_
¨
muel,v en hĳ bleef de hele nacht
tot Jehovah roepen.w 12 Toen
¨
stond Samu
el vroeg op om Saul
_
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¨
1 SAMUEL 15:4-20

in de morgen tegemoet te gaan.
¨
Maar Samu
el ontving het volgen_
a
de bericht: „Saul is te Karmel
_
gekomen, en zie! hĳ richtte zich
b en toen
daar een monument op,
is hĳ omgekeerd en verder getrokken en afgedaald naar G _ilgal.”
¨
13 Ten slotte kwam Samu
el bĳ
_
Saul, waarop Saul tot hem zei:
„Gezegendc zĳt gĳ door Jehovah.
Ik heb het woord van Jehovah ten
uitvoer gebracht.”d 14 Maar Sa_
¨
muel zei: „Wat betekent dan dat
geluid van het kleinvee in mĳn
oren en het geluid van het rundvee dat ik hoor?”e 15 Hierop zei
Saul: „Van de Amalekieten hebben zĳ die meegebracht, want het
volkf had mededogen met het beste van het kleinvee en het rundvee, met het doel slachtoffers te
brengen aan Jehovah, uw God; g
maar wat overgebleven was, hebben wĳ aan de vernietiging prĳs¨
gegeven.” 16 Nu zei Samu
el tot
_
Saul: „Houd op! En ik moet u meedelen wat Jehovah vannacht tot
mĳ heeft gesproken.”h Hĳ zei dus
tot hem: „Spreek!”
¨
17 En Samu
el vervolgde: „Was
_
het niet toen gĳ klein in uw
eigen ogen waarti dat gĳ hoofd
¨
van de stammen van Isra
el waart
_
en Jehovah u vervolgens tot ko¨
ning over Isra
el heeft gezalfd? j
_
18 Later zond Jehovah u uit met
een opdracht en zei: ’Ga, en gĳ
moet de zondaars,k de Amalekieten, aan de vernietiging prĳsgeven en tegen hen strĳden totdat
gĳ hen uitgeroeid zult hebben.’l
19 Waarom hebt gĳ dan de stem
van Jehovah niet gehoorzaamd,
maar zĳt gĳ u gulzig op de buit
gaan werpenm en gaan doen wat
kwaad was in de ogen van Jehovah?”n
¨
20 Doch Saul zei tot Samu
el:
_
´
„Maar ik heb de stem van Jehovah gehoorzaamdo doordat ik in
h 1Sa 15:10; i 1Sa 9:21; 1Sa 10:22; j 1Sa 9:16;
1Sa 10:1; k 1Sa 15:3; Job 31:3; Sp 10:29; Sp 13:21;
l De 25:19; m De 13:17; 1Sa 15:9; Sp 28:20; Ef 5:5;
n 1Sa 15:24; o Sp 21:29; Sp 28:14.
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Saul bestraft; als koning verworpen

´
opdracht ben gegaan waarheen
Jehovah mĳ had gezonden, en ik
heb Agag,
de koning van Amalek,
_
_
heb
meegebracht,a maar Amalek
_
ik aan de vernietiging prĳsgegeb
c
21 Het volk dan nam uit
ven.
de buit schapen en runderen, de
keur daarvan als iets wat aan de
vernietiging was prĳsgegeven, om
te G _ilgald slachtoffers te brengene
aan Jehovah, uw God.”
¨
22 Samu
el zei hierop: „Heeft Je_
hovah evenveel behagen in brandoffers f en slachtoffers als in het
gehoorzamen van de stem van Jehovah? Zie! Gehoorzameng is beter dan een slachtoffer,h aandacht
schenken [beter] dan het veti van
rammen; 23 want weerspannigheidj is hetzelfde als de zonde van
waarzeggerĳ,k en aanmatigend
vooruitdringen hetzelfde als [het
gebruiken van] magische kracht
en terafim.l Daar gĳ het woord
van Jehovahm hebt verworpen,
verwerpt hĳ dienovereenkomstig
u als koning.”n
¨
24 Toen zei Saul tot Samu
el: „Ik
_
heb gezondigd; o want ik heb het
bevel van Jehovah en uw woorden overtreden, omdat ik het volk
vreesde p en daarom hun stem heb
gehoorzaamd. 25 Nu dan, vergeef q alstublieft mĳn zonde en
keer met mĳ terug, opdat ik mĳ
voor Jehovah kan neerwerpen.”r
¨
26 Maar Samu
el zei tot Saul: „Ik
_
zal niet met u terugkeren, want
gĳ hebt het woord van Jehovah
verworpen, en Jehovah verwerpt
¨
u, dat gĳ geen koning over Isra
el
¨ _
blĳft.”s 27 Toen S amu
el zich
_
omkeerde om weg te gaan, greep
hĳ hem onmiddellĳk bĳ de slip
van zĳn schoudermantel vast,
maar die scheurde t af. 28 Daar¨
op zei Samu
el tot hem: „Jehovah
_
heeft heden de koninklĳke heer¨
schappĳ over Isra
el van u afge_
scheurdu en hĳ zal die stellig aan
uw naaste geven, die beter is dan
gĳ.v 29 En bovendien zal de Ex¨
cellentie van Isra
elw niet ontrouw
_
blĳken te zĳn,x en Hĳ zal geen
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spĳt gevoelen, want Hĳ is geen
aardse mens, dat Hĳ spĳt gevoelt.”a
30 Hierop zei hĳ: „Ik heb gezondigd. Eer mĳ nub alstublieft
in het bĳzĳn van de oudere mannen van mĳn volk en in het bĳ¨
zĳn van Isra
el en keer met mĳ
_
terug, en ik zal mĳ stellig voor
Jehovah, uw God, neerwerpen.”c
¨
31 Samu
el dan keerde terug ach_
ter Saul aan, en Saul wierp zich
vervolgens voor Jehovah neer.
¨
32 Daarna zei Samu
el: „Brengt
_
Agag,
de koning van Amalek,
bĳ
_
_
mĳ.” Toen ging Agag
schoorvoe_
tend naar hem toe, en Agag
zei
_
nu bĳ zichzelf: „Voorwaar, de bittere ervaring van de dood is ge¨
weken.” 33 Samu
el zei echter:
_
„Net zoals uw zwaardd vrouwen
van kinderen beroofd heeft, zo
zal onder de vrouwen uw moeder e het meest van kinderen be¨
el
roofd zĳn.”f Toen hakte Samu
_
Agag
in stukken voor het aange_
zicht van Jehovah te G _ilgal.g
¨
34 Samu
el begaf zich nu naar
_
Rama,
en wat Saul aangaat, hĳ
_
ging op naar zĳn eigen huis in
¨
el
G _ibeah van Saul. 35 En Samu
_
zag Saul niet meer tot aan de dag
¨
van zĳn dood, want Samu
el was
_
rouw gaan bedrĳveni over Saul.
Wat Jehovah betreft, hĳ had spĳt
¨
dat hĳ Saul koning over Isra
el
_
had gemaakt.j
Ten slotte zei Jehovah tot
¨
Samu
el: „Hoe lang zult gĳ
16
_
nog rouw dragen over Saul, terk
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wĳl ik hem daarentegen heb verworpen, zodat hĳ niet meer als ko¨
ning over Isra
el zal regeren? l Vul
_
uw hoorn met olie m en ga heen. Ik
¨
zal u naar Isa
_ ı,n de Bethlehemiet,
zenden, want onder zĳn zonen heb
ik mĳ een koning uitgezocht.”o
¨
2 Maar Samu
el zei: „Hoe kan ik
_
gaan? Wanneer Saul het eenmaal
heeft gehoord, zal hĳ mĳ stellig
HFDST. 16 k 1Sa 15:35; Pr 3:4; l 1Sa 15:23;
1Sa 15:26; m Ex 30:25; 1Kon 1:39; Ps 133:2; n Ru
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¨
David door Samuel gezalfd

doden.”a Vervolgens zei Jehovah:
„Een jonge koe uit het rundvee
dient gĳ met u mee te nemen,
en gĳ moet zeggen: ’Om Jehovah
een slachtoffer te brengen, ben ik
¨
gekomen.’b 3 En gĳ moet Isa
_ ı
tot het slachtoffer uitnodigen; en
ik voor mĳ zal u te kennen geven
wat gĳ dient te doen,c en gĳ moet
mĳ degene zalvend die ik u aanwĳs.”
¨
4 Samu
el dan deed wat Jeho_
vah gesproken had. Toen hĳ te
e kwam, gingen de ouBethlehem
_
dere mannen van de stad hem
bevendf tegemoet, en zĳ zeiden
derhalve: „Betekent uw komst
vrede?”g 5 Hierop zei hĳ: „Ze
betekent vrede. Om Jehovah een
slachtoffer te brengen, ben ik gekomen. Heiligth U, en GIJ moet
met mĳ tot het slachtoffer ko¨
men.” Vervolgens heiligde hĳ Isa
_ ı
en zĳn zonen, waarna hĳ hen
tot het slachtoffer uitnodigde.
6 Nu geschiedde het toen zĳ binnenkwamen en hĳ El _iab i in het
oog kreeg, dat hĳ terstond zei:
„Waarlĳk, Jehovah heeft zĳn gezalfde voor zich staan.” 7 Maar
¨
Jehovah zei tot Samu
el: „Kĳk
_
niet naar zĳn uiterlĳk en naar
zĳn rĳzige gestalte,j want ik heb
hem verworpen. Want [God ziet]
niet zoals de mens ziet,k want de
´
mens ziet datgene wat zichtbaar
is voor de ogen; l maar wat Jehom
vah aangaat, hĳ ziet hoe
¨ het hart n
is.” 8 Toen riep Isa
adab
_ ı Abin
_
¨
en liet hem aan Samu
el voorbĳ_
gaan, maar hĳ zei: „Ook deze heeft
Jehovah niet gekozen.” 9 Ver¨
o voorbĳvolgens liet Isa
_ ı Samma
_
gaan, maar hĳ zei: „Ook deze heeft
Jehovah niet gekozen.” 10 Zo
¨
liet Isa
_ ¨ ı zeven van zĳn zonen aan
Samu
toch zei Sa_ ¨ el voorbĳgaan;
_
¨
muel tot Isa
_ ı: „Jehovah heeft dezen niet gekozen.”
¨
11 Ten slotte zei Samu
el tot
_
¨
Isa
_ ı: „Zĳn dit alle jongens?” Hierop zei hĳ: „De jongste is er tot
nu toe buiten gelaten,p en zie! hĳ
weidt de schapen.”q Toen zei Sa_
¨
¨
muel tot Isa
_ ı: „Laat hem toch ha-
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¨
1 SAMUEL 16:3-21
len, want wĳ zullen niet aan tafel gaan voordat hĳ hier gekomen
is.” 12 Bĳgevolg zond hĳ [om
hem] en liet hem komen. Hĳ nu
was rossig,a een jonge man met
mooie ogen en knap van uiterlĳk.
Toen zei Jehovah: „Sta op, zalf
hem, want hĳ is het!”b 13 Bĳ¨
gevolg nam Samu
el de hoorn met
_
olie c en zalfde hem te midden
van zĳn broers. En van die dag
af werd de geest van Jehovah ten
aanzien van David
werkzaam.d
_
¨
Later stond Samu
el op en ging
_
e
naar Rama.
_
14 En wat de geest van Jehovah betreft, die weekf van Saul,
en een boze geest,g die van Jehovah kwam, joeg hem schrik aan.
15 Toen zeiden de dienaren van
Saul tot hem: „Zie toch, Gods
boze geest jaagt u schrik aan.
16 Laat onze heer alstublieft uw
dienaren die voor u staan, gebieden dat zĳ een geoefendh harpspeler i zoeken. En het moet geschieden dat wanneer Gods boze
geest over u komt, hĳ met zĳn
hand [de harp] zal moeten bespelen, en het zal stellig goed
met u gaan.” 17 Saul zei dus tot
zĳn dienaren: „Bezorgt mĳ alstublieft een man die goed kan spelen, en GIJ moet hem bĳ mĳ brengen.”j
18 Toen antwoordde een van
de bedienden en zei: „Zie! Ik heb
¨
een zoon van Isa
_ ı, de Bethlehemiet, gezien die geoefend is in
het spelen,k en hĳ is een dappere,
sterke manl en een krĳgsmanm
en een intelligent spreker n en
een welgebouwd man,o en Jehovah is met hem.”p 19 Daarop
¨
zond Saul boden naar Isa
_ ı en zei:
„Stuur mĳ toch uw zoon David,
_
¨
die bĳ het kleinvee is.”q 20 Isa
_ ı
dan nam een ezel, brood en een leren zakr wĳn en een geitenbokje
en zond dit door de hand van
zĳn zoon David
aan Saul.s 21 Zo
_
kwam David
bĳ Saul en hĳ stond
_
hem ten dienste; t en deze kreeg
hem zeer lief, en hĳ werd zĳn

¨
1 SAMUEL 16:22–17:19
wapendrager.a 22 Dientenge¨
volge liet Saul aan Isa
_ ı zeggen:
„Laat David
alstublieft bĳ mĳ
_
in dienst blĳven, want hĳ heeft
gunst in mĳn ogen gevonden.”
23 En het geschiedde dat wanneer Gods geest over Saul kwam,
David
de harp nam en [deze] met
_
zĳn hand bespeelde; en dat gaf
Saul verlichting en het ging goed
met hem, en de boze geest week
van hem.b
c

De Filistĳnen brachten
voorts hun legerkampen
17
bĳeen tot de strĳd. Toen zĳ bĳeend
gekomen waren te Socho,
dat tot
_
Juda
behoort, legerden zĳ zich
_
vervolgens tussen Socho
en Aze_
_
f
ammim.
2 Wat
ka,e te Efes-D
_
_
¨
Saul en de mannen van Isra
el
_
betreft, zĳ brachten [hun troepen] bĳeen en legerden zich toen
g
in de laagvlakte van Ela,
en zĳ
_
schaarden zich vervolgens in slagorde om de Filistĳnen tegemoet te
gaan. 3 En de Filistĳnen stonden op ¨de berg aan deze zĳde, en
de Israelieten stonden op de berg
aan gene zĳde, met het dal tussen
hen in.
4 Toen trad uit de legerkampen
van de Filistĳnen een kampvechh
ter naar voren met name Goliath,
_
afkomstig uit Gath; i zĳn lengte
was zes el en een span.j 5 En
hĳ had een koperen helm op zĳn
hoofd en was bekleed
met een
¨
geschubde malienkolder, en het
¨
gewicht van de malienkolder k
was vĳfduizend sikkelen koper.
6 En hĳ had koperen scheenplaten boven zĳn voeten en een koperen werpspies l tussen zĳn schouders. 7 En de houten schacht
van zĳn speer was als een weversboom,m en de kling van zĳn speer
was zeshonderd sikkelen ĳzer; en
de drager van het grote schild
ging voor hem uit. 8 Vervolgens bleef hĳ staan en riep toen
naar
de gevechtslinies van Is_
¨
raeln en zei tot hen: „Waarom
trekt GIJ uit om U in slagorde te
scharen? Ben ik niet de Filistĳn
en GIJ knechteno die aan Saul toe-

¨
Goliath hoont het leger van Israel
HFDST. 16
a Re 9:54
1Sa 14:13
1Sa 31:4
b 1Sa 16:14
1Sa 18:10
2Kon 3:15

HFDST. 17
c Joz 13:2
Re 3:1
Re 3:3
1Sa 9:16
1Sa 14:52
Am 9:7
d 2Kr 11:7
2Kr 28:18
e Joz 15:35
Jer 34:7
f 1Kr 11:13
g 1Sa 21:9
h 1Sa 17:23
i Joz 11:22
2Sa 21:22
1Kr 20:8
j Ge 6:15
De 3:11
2Sa 21:20
k 1Sa 17:38
1Kon 22:34
2Kr 26:14
Jer 51:3
l 1Sa 17:45
m 1Kr 11:23
1Kr 20:5
n Nu 33:55
o 1Sa 8:17
1Kr 21:3

2e kolom
a De 28:15
De 28:48
b 1Sa 17:26
2Kon 19:22
Ps 80:6
c Ps 33:16
Sp 16:18
Jer 9:23
d 1Sa 8:20
e De 20:1
Joz 1:9
1Sa 17:24
Ps 27:1
Jes 51:12
f Ge 35:16
Ge 35:19
Ru 1:2
Ru 4:22
1Sa 16:1
1Sa 17:58
Mi 5:2
Mt 2:6
g 1Sa 16:10
1Kr 2:13
h Nu 1:3
i 1Sa 16:6
j 1Sa 16:8
1Kr 2:13
k 1Sa 16:9
2Sa 13:3
l 1Kr 2:15
m 1Sa 16:11
1Sa 16:19
n Ru 2:14
1Sa 25:18
2Sa 17:28
o 1Sa 16:20
Sp 3:27
Sp 18:16
p Ge 37:14

386

behoort? Kiest U een man, en laat
die op mĳ afkomen. 9 Indien
hĳ met mĳ kan vechten en mĳ
werkelĳk neerslaat, dan moeten
wĳ U tot knechten worden. Maar
´
indien ık hem aankan en hem
inderdaad neersla, dan moet GIJ
ons tot knechten worden, en GIJ
moet ons dienen.”a 10 En de Filistĳn zei verder nog: „Voorwaar,
ik voor mĳ hoonb vandaag de ge¨
vechtslinies van Isra
el. Geeft mĳ
_
een man, en laten wĳ met elkaar
vechten!”c
¨
11 Toen Sauld en heel Isra
el
_
deze woorden van de Filistĳn
hoorden, krompen zĳ ineen van
schrik en werden zeer bevreesd.e
12 David
nu was de zoon van
_
van
die Efrathietf uit Bethlehem
_ ¨
Juda
wiens naam Isa
_
_ ı was. En hĳ
g En in de dagen
had acht zonen.
van Saul was de man reeds oud
onder de mannen. 13 De drie
¨
oudste zonen van Isa
_ ı nu gingen heen. Zĳ volgden Saul in de
strĳd,h en de namen van zĳn drie
zonen die ten strĳde trokken,
waren El _iab,i de eerstgeborene,
j
en zĳn tweede zoon, Abinadab,
_
k
en de derde, Samma.
14 En
_
David
was de jongste,l en wat de
_
drie oudsten betreft, zĳ volgden
Saul.
15 En David
ging telkens van
_
Saul op en neer om de schapen
van zĳn vader te Bethlehem
te
_
hoeden.m 16 En de Filistĳn bleef
’s morgens vroeg en ’s avonds naar
voren treden en zich opstellen,
veertig dagen lang.
¨
17 Toen zei Isa
_ ı tot zĳn zoon
David:
„Neem alstublieft voor uw
_
broers deze efa geroosterd korenn
en deze tien broden mee en breng
ze vlug in de legerplaats naar uw
broers. 18 En deze tien porties
melk dient gĳ aan de overste van
duizend te brengen; o ook dient
gĳ naar uw eigen broers om te
zien wat hun welstand betreftp en
een pand van hen mee te nemen.”
19 Ondertussen waren Saul en zĳ
¨
en alle andere mannen van Isra
el
_
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David bezoekt legerplaats, hoort Goliath

a
in de laagvlakte van Ela,
waar zĳ
_
tegen de Filistĳnen streden.b
20 Bĳgevolg stond David
’s mor_
gens vroeg op en liet de zorg voor
de schapen aan de hoeder over en
laadde op en ging heen, juist zoals
¨
Isa
_ ı hem geboden had.c Toen hĳ bĳ
de kampomheining d kwam, trokken de strĳdkrachten juist uit
naar de gevechtslinie,e en zĳ hieven een strĳdkreet aan. 21 Nu
¨
stelden Isra
el en de Filistĳnen
_
zich op, gevechtslinie tegenover
gevechtslinie. 22 Onmiddellĳk
ontdeed David
zich van zĳn baga_
ge f en liet de zorg daarvoor aan de
bewaker van de legertros g over en
rende toen naar de gevechtslinie.
Daar aangekomen, vroeg hĳ vervolgens naar de welstand van zĳn
broers.h
23 Terwĳl hĳ met hen sprak,
zie, daar kwam de kampvechi de Filister met name Goliath,
_
tĳn uit Gath,j uit de gevechtslinies van de Filistĳnen op, en hĳ
sprak vervolgens dezelfde woorluisden als voorheen,k en David
_
terde toen mee. 24 Alle man¨
nen van Isra
el nu sloegen bĳ het
_
zien van de man voor hem op de
vlucht en waren zeer bevreesd.l
25 Toen zeiden de mannen van
¨
Isra
el: „Hebt GIJ de man gezien
_
die daar opkomt? Hĳ komt name¨
lĳk op om Isra
el te honen.m En
_
het moet geschieden dat de man
die hem neerslaat, door de koning verrĳkt zal worden met grote rĳkdom, en hĳ zal hem zĳn
eigen dochter gevenn en het huis
van zĳn vader zal hĳ vrĳmaken
¨
in Isra
el.”o
_
26 Nu zei David
tot de mannen
_
die vlak bĳ hem stonden: „Wat
zal er worden gedaan met de man
die de Filistĳn daarginds neerslaatp en werkelĳk de smaad van
¨
Isra
el afwentelt? q Want wie is
_
die onbesnedenr Filistĳn, dat hĳ
de gevechtslinies van de levende Gods moet honen?”t 27 Toen
sprak het volk tot hem dezelfde
woorden als voorheen en zei: „Zo

HFDST. 17
a 1Sa 17:2
1Sa 21:9
b 1Sa 9:16
c Kol 3:20
d 1Sa 26:5
e 1Sa 4:2
1Sa 23:3
f 1Sa 10:22
1Sa 17:17
g 1Sa 30:24
h Ge 37:14
1Sa 17:18
i 1Sa 17:4
1Kr 20:5
j Joz 11:22
2Sa 21:22
1Kr 20:8
k 1Sa 17:10
l Nu 13:33
De 20:3
1Sa 17:11
Jes 7:2
m 1Sa 17:10
2Kon 19:22
n Joz 15:16
1Sa 14:49
1Sa 18:17
1Sa 18:21
o 1Sa 8:11
Mt 17:26
p 1Sa 17:37
q Ps 74:18
Ps 74:22
Ps 79:12
r 1Sa 14:6
1Sa 18:25
s Jer 10:10
1Th 1:9
t 1Sa 17:10

2e kolom
a 1Sa 16:6
1Kr 2:13
b Ps 37:8
Sp 14:17
Sp 14:29
Sp 27:4
c 1Sa 17:20
d 1Sa 16:7
2Kr 6:30
e Sp 18:13
Pr 7:9
Mt 7:1
Ro 14:4
Jak 4:12
f Sp 15:1
1Pe 3:9
g 1Sa 17:26
h 1Sa 17:25
i De 20:3
Ps 27:3
j 1Sa 16:18
Ps 118:6
Sp 28:1
k Nu 13:31
De 9:2
l 1Sa 17:42
m Re 14:5
Sp 30:30
Jes 31:4
Am 3:12
n Re 14:6
2Sa 23:20
o 1Sa 17:26
p 1Sa 17:20
1Kr 12:38
q Jer 10:10
1Th 1:9
r 1Sa 17:10
2Kon 19:22

¨
1 SAMUEL 17:20-37

zal er worden gedaan met de man
die hem neerslaat.” 28 El _iab a
dan, zĳn oudste broer, hoorde
hem met de mannen spreken,
en El _iabs toorn ontbrandde teb zodat hĳ zei: „Waargen David,
_
om zĳt gĳ hierheen afgekomen?
En aan wiens zorg hebt gĳ die
paar schapen daar in de wildernis overgelaten? c Ik voor mĳ ken
uw overmoed en de slechtheid
van uw hart heel goed,d want gĳ
zĳt hierheen afgekomen om de
strĳd te zien.”e 29 Hierop zei
David:
„Wat heb ik nu gedaan?
_
Was het niet slechts een woord?”f
30 Daarop wendde hĳ zich van
hem af naar een ander en zei toen
hetzelfde woord als voorheen,g
waarop het volk hem hetzelfde
antwoord gaf als tevoren.h
31 De woorden dan die David
_
gesproken had, werden gehoord,
en men ging ze in tegenwoordigheid van Saul vertellen. Daarom liet hĳ hem halen. 32 David
_
zei nu tot Saul: „Laat het hart
van geen mens in zĳn binnenste
bezwĳken.i Uw knecht zelf zal
gaan en werkelĳk met deze Filistĳn vechten.”j 33 Maar Saul
zei tot David:
„Gĳ kunt niet op
_
deze Filistĳn afgaan om met hem
te vechten,k want gĳ zĳt nog
maar een knaap,l en hĳ is een
krĳgsman van zĳn jongensjaren af.” 34 Vervolgens zei Da_
vid tot Saul: „Uw knecht werd
een herder voor zĳn vader onder het kleinvee, en er kwam
een leeuw,m en ook een beer, en
[elk] voerde een schaap uit de
kudde weg. 35 En ik ging erachteraan en sloeg hem neer n
en bevrĳdde [het schaap] uit
zĳn muil. Toen hĳ zich nu tegen mĳ verhief, greep ik hem bĳ
zĳn baard en sloeg hem neer en
bracht hem ter dood. 36 Zowel
de leeuw als de beer heeft uw
knecht neergeslagen; en deze onbesneden Filistĳno moet als een
van die worden, want hĳ heeft
de gevechtslinies p van de levende Godq gehoond.”r 37 Voorts

¨
1 SAMUEL 17:38-53

David wĳst wapenrusting af. Goliath onthoofd

voegde David
eraan toe: „Jeho_
vah, die mĳ bevrĳd heeft uit de
klauw van de leeuw´ ´ en uit de
klauw van de beer, hıj zal mĳ bevrĳden uit de hand van deze Filistĳn.”a Hierop zei Saul tot Da_
vid: „Ga, en moge Jehovah zelf
met u blĳken te zĳn.”b
38 Saul trok David
nu zĳn kle_
ren aan, en hĳ zette hem een koperen helm op het hoofd, waarna
¨
hĳ hem een malienkolder aantrok.
39 Toen gordde David
zĳn zwaard
_
aan over zĳn kleren en maakte
aanstalten om te gaan [maar kon
niet], omdat hĳ ze niet had geprobeerd. Ten slotte zei David
_
tot Saul: „Ik kan in deze dingen
niet gaan, want ik heb ze niet geprobeerd.” David
ontdeed zich er
_
dus van.c 40 Daarop nam hĳ zĳn
staf in zĳn hand en koos zich uit
het stroomdal vĳf van de gladste
stenen en deed ze in zĳn herderstas, die hem tot gereedschapstas
diende, en zĳn slinger d had hĳ in
zĳn hand. Toen trad hĳ op de Filistĳn toe.
41 Nu kwam de Filistĳn er aan,
terwĳl hĳ hoe langer hoe dichter bĳ David
kwam, en de man
_
die het grote schild droeg, ging
voor hem uit. 42 Toen nu de Filistĳn keek en David
zag, veracht_
te e hĳ hem voorts omdat hĳ een
f
g
knaap en rossig [en] schoon van
uiterlĳk bleek te zĳn.h 43 Daarom zei de Filistĳn tot David:
„Ben
_
ik een hond,i dat gĳ met stokken
op mĳ afkomt?” Toen smeekte de
Filistĳn bĳ zĳn godenj kwaad over
David
af. 44 Voorts zei de Filis_
tĳn tot David:
„Kom maar eens
_
bĳ mĳ, en ik zal stellig uw vlees
aan het gevogelte van de hemel
en aan de dieren van het veld geven.”k
45 Hierop zei David
tot de Fi_
listĳn: „Gĳ komt tot mĳ met een
zwaard en met een speer en met
een werpspies,l maar ik kom tot
u met de naam van Jehovah der
legerscharen,m de God van de ge¨
vechtslinies van Isra
el, die gĳ ge_
hoond hebt.n 46 Deze dag zal
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Jehovah u in mĳn hand overleveren,a en ik zal u stellig neerslaan
en uw hoofd van u wegnemen;
en op deze dag zal ik stellig de
lĳken van het legerkamp der Filistĳnen aan het gevogelte van
de hemel en aan de wilde dieren
der aarde geven; b en mensen van
heel de aarde zullen weten dat er
¨
een God bestaat die aan Isra
el
_
toebehoort.c 47 En deze hele
gemeente zal weten dat Jehovah
niet met zwaard of speer redt,d
want Jehovah behoort de strĳd
toe,e en hĳ moet ulieden in onze
hand geven.”f
48 En het geschiedde dat de
Filistĳn zich verhief en kwam
aanlopen en steeds dichterbĳ
kwam, David
tegemoet, en Da_
_
vid haastte zich nu en rende in
de richting van de gevechtslinie,
de Filistĳn tegemoet.g 49 Toen
stak David
zĳn hand in zĳn tas
_
en nam er een steen uit en slingerde die weg, zodat hĳ de Filistĳn in zĳn voorhoofd trof,h en
de steen drong in zĳn voorhoofd,
waarna hĳ op zĳn gezicht ter aarmet
de viel.i 50 Zo bleek David
_
een slinger en een steen sterker te zĳn dan de Filistĳn, en hĳ
sloeg de Filistĳn neer en bracht
hem ter dood; en David
had geen
_
zwaard in zĳn hand.j 51 En Da_
vid rende voort en stond ten slotte bĳ de Filistĳn. Toen nam hĳ
diens zwaardk en trok het uit de
schede en bracht hem definitief
ter dood toen hĳ er zĳn hoofd
mee afhieuw.l Toen nu de Filistĳnen zagen dat hun sterke [man]
gestorven was, sloegen zĳ op de
vlucht.m
52 ¨ Nu sprongen de mannen van
Isra
el en van Juda
op en hieven
_
_
een geschreeuw aan en achtervolgdenn de Filistĳnen helemaal
tot aan [het] dalo en tot aan de
p
poorten van Ekron,
en van de Fi_
listĳnen bleven er dodelĳk gewon¨
den
¨ vallen op de weg vanaf Saara_ ım,q zowel tot aan Gath als tot
aan Ekron.
53 Daarna
keerden
_
¨
de zonen van Isra
el van de hef_
tige achtervolging der Filistĳnen
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Jonathan en David. Saul jaloers op David

terug en gingen hun legerkampen
plunderen.a
54 Voorts nam David
het hoofdb
_
van de Filistĳn en bracht het naar
Jeruzalem,
en zĳn wapens legde
_
hĳ in zĳn tent.c
55 Op het moment nu dat Saul
zag hoe David
de Filistĳn tege_
d
de
moet ging, zei hĳ tot Abner,
_
legeroverste: „Wiens e zoon is die
f
Hierop zei Abjongen, Abner?”
_
_
ner: „Bĳ het leven van uw ziel,
o koning, ik weet het volstrekt
niet!” 56 Daarom zei de koning:
„Informeert gĳ wiens zoon die
knaap is.” 57 Zodra David
dus
_
van het neerslaan van de Filistĳn terugkeerde, nam Abner
hem
_
vervolgens mee en bracht hem,
met het hoofdg van de Filistĳn
in zĳn hand, voor Saul. 58 Saul
zei nu tot hem: „Wiens zoon zĳt
gĳ, [mĳn] jongen?”, waarop Da_
vid¨ zei: „De zoon van uw knecht
Isa
_ ı,h de Bethlehemiet.”i
Nu geschiedde het dat zodra hĳ opgehouden had tot
18
Saul te spreken, de ziel van Jona_
thanj nauw verbonden werdk aan
de ziel van David,
en Jonathan
_
_
kreeg hem lief als zĳn eigen ziel.l
2 Voorts nam Saul hem die dag
[bĳ zich], en hĳ stond hem niet toe
naar het huis van zĳn vader terug
en David
te keren.m 3 Jonathan
_
_
sloten toen een verbond,n omdat
hĳ hem liefhad als zĳn eigen ziel.o
4 Ook trok Jonathan
de schouder_
mantel die hĳ aan had uit en gaf
die aan David,
en tevens zĳn kle_
ren, en zelfs zĳn zwaard en zĳn
boog en zĳn gordel. 5 David
dan
_
trok er op uit. Overal waar Saul
hem telkens heen zond, placht
hĳ behoedzaam te handelen,p zodat Saul hem over de krĳgslieden
aanstelde; q en in de ogen van het
hele volk en ook in de ogen van
de dienaren van Saul scheen het
goed.
6 Nu geschiedde het toen zĳ
hun intocht hielden, toen D a_
vid van het verslaan der Filistĳnen terugkeerde, dat de vrouwen
¨
uit alle steden van Isra
el met ge_
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¨
1 SAMUEL 17:54–18:16

zang a en reidansen Saul, de koning, tegemoet gingen, met tamboerĳnen,b met vreugdebetoonc
en met luiten. 7 En de vrouwen die vreugde bedreven, bleven een tegenzang aanheffen en
zeggen:
„Saul heeft zĳn duizenden
neergeslagen,
En D avid
zĳn tienduizen_
den.”d
8 En Saul werd zeer toornig,e en
dit gezegde was van zĳn standpunt uit bezien slecht, zodat hĳ
zei: „Aan David
hebben zĳ tien_
duizenden gegeven, maar aan mĳ
hebben zĳ de duizenden gegeven, en nu hoeft men hem nog
slechts het koningschap te geven!”f 9 En van die dag af zag
Saul David
voortdurend met wan_
trouwen aan.g
10 Nu gebeurde het de volgende dag,h dat Gods boze geest
ten aanzien van Saul werkzaam
werd,i zodat hĳ zich in het huis
als een profeet gedroeg,j terwĳl
David,
zoals in vroeger dagen,
_
muziek maakte met zĳn hand; k
en de speer was in Sauls hand.l
11 Saul slingerde toen de speer m
en zei: „Ik zal David
wel aan
_
de muur spietsen!”,n maar David
_
o
ontweek hem tweemaal. 12 En
p
Saul werd bevreesd voor D a_
vid, omdat bleek dat Jehovah met
hem was,q maar van Saul was
hĳ geweken.r 13 Dientengevolge verwĳderde Saul hem uit zĳn
gezelschap s en hĳ stelde hem
tot overste over duizend voor
zich aan; en hĳ ging geregeld
voor het aangezicht van het volk
uit en in.t 14 En David
handel_
de voortdurend behoedzaamu in
al zĳn wegen, en Jehovah was
met hem.v 15 En Saul zag telkens weer dat hĳ zeer behoedzaam handelde,w zodat hĳ bang
voor hem werd. 16 En bĳ heel
m 1Sa 19:10; 1Sa 20:33; n Sp 27:4; 1Jo 3:15; 1Jo 4:20;
o Ps 37:32; Lu 4:30; Jo 8:59; p 1Sa 18:29; q 1Sa
16:13; r 1Sa 16:14; 1Sa 28:15; s 1Sa 18:5; t Nu 27:17;
2Sa 5:2; Ps 121:8; u 1Sa 18:5; v Ge 39:2; Joz 6:27;
1Sa 10:7; 1Sa 16:18; w Joz 1:7; Sp 20:18.

¨
1 SAMUEL 18:17–19:3
¨
Isra
el en Juda
was David
bemind,
_
_
_
omdat hĳ voor hun aangezicht
uit- en inging.
17 Ten slotte zei Saul tot Da_
vid: „Hier is mĳn oudste dochter
a Haar zal ik u tot vrouw
Merab.
_
geven.b Bewĳs mĳ slechts een
dapper persoon te zĳn en voer
de oorlogen van Jehovah.”c Maar
Saul, van zĳn kant, zei bĳ zichzelf: „Laat niet mĳn hand op hem
komen, doch laat de hand van
de Filistĳnen op hem komen.”d
18 Hierop zei David
tot Saul: „Wie
_
ben ik en wie zĳn mĳn verwanten, ¨ de familie van mĳn vader, in
Isra
el, dat ik de schoonzoon van
_
de koning zou worden?”e 19 Nu
gebeurde het echter dat toen de
Sauls
tĳd daar was dat Merab,
_
dochter, aan
gegeven¨ zou
_
´ ´ David
worden, zıj reeds aan Adri
el,f de
_
Meholathiet,g tot vrouw was gegeven.
20 M _ichalh nu, de dochter van
Saul, was verliefd op David,
en
_
men ging het aan Saul berichten,
en de zaak stond hem wel aan.
21 Daarom zei Saul: „Ik zal haar
aan hem geven, opdat zĳ hem
tot een strik moge dienen,i en
opdat de hand der Filistĳnen op
hem moge komen.” Bĳgevolg zei
Saul tot David:
„Door [een van] de
_
twee vrouwen zult gĳ u heden met
mĳ verzwageren.” 22 Voorts gebood Saul zĳn dienaren: „Spreekt
in het geheim tot David
en zegt:
_
’Zie! De koning heeft behagen in
u gevonden, en ook al zĳn dienaren hebben liefde voor u opgevat.
Verzwager u nu dus met de koning.’ ” 23 Toen spraken de dienaren van Saul deze woorden ten
aanhoren van David,
maar Da_
_
vid zei: „Is het in UW ogen zo gemakkelĳk zich met de koning te
verzwageren, terwĳl ik een onbemiddeld man benj en geringgeacht word?”k 24 En de dienaren van Saul gingen [het] hem
berichten en zeiden: „Met zulke
woorden heeft David
gesproken.”
_
25 Daarop zei Saul: „Dit zult
gĳlieden tot David
zeggen: ’De
_
koning schept geen behagen in

David huwt Michal
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een bruidsprĳs,a maar in honderd
voorhuidenb van de Filistĳnen,
om zich op de vĳanden van de koning te wreken.’ ”c Doch Saul had
van zĳn kant het plan beraamd
David
door de hand van de Fi_
listĳnen te laten vallen. 26 Zĳn
dienaren berichtten deze woorden dus aan David,
en de zaak
_
stond David
wel aan, om zich met
_
de koning te verzwageren,d en
de dagen waren nog niet verstreken. 27 David
stond derhalve
_
op en hĳ en zĳn mannen trokken er op uit en sloegene onder
de Filistĳnen tweehonderd man
neer, waarop D avid
hun voor_
huiden meebrachtf en ze voltallig aan de koning gaf, om zich
met de koning te verzwageren.
Daarop gaf Saul hem zĳn dochter M _ichal tot vrouw.g 28 Saul
dan zag en wist dat Jehovah met
David
was.h Wat M _ichal, Sauls
_
dochter, betreft, zĳ had hem lief.i
29 En wederom koesterde Saul
nog meer vrees wegens David,
_
en Saul werd voorgoed een vĳand
j
van David.
_
30 En de vorstenk der Filistĳnen plachten uit te trekken, en
dan geschiedde het dat zo dikwĳls
zĳ uittrokken, David
het behoed_
zaamst van alle dienaren van Saul
l en zĳn naam werd zeer
handelde;
kostbaar.m
Ten slotte sprak Saul er
met zĳn zoon Jonathan
en
19
_
met al zĳn dienaren over, David
_
ter dood te brengen.n 2 Wat Jo_
nathan betreft, Sauls zoon, hĳ
schepte zeer veel behagen in Da_
vid.o Daarom deelde Jonathan
_
het aan David
mee en zei: „Saul,
_
mĳn vader, zoekt een manier om
u ter dood te laten brengen. Nu
dan, wees morgenochtend alstublieft op uw hoede, en gĳ moet in
een schuilplaats blĳven en u verborgen houden.p 3 En ik voor
mĳ zal naar buiten gaan en stellig naast mĳn vader gaan staan
op het veld waar gĳ zult zĳn,
en ikzelf zal ten behoeve van u
tot mĳn vader spreken, en ik zal
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¨
Sauls haat. David vlucht naar Samuel

stellig zien wat er zal gebeuren,
en ik zal het u zeer zeker laten
weten.”a
4 Bĳgevolg sprak Jonathan
_
goedb van David
tot zĳn vader
_
Saul en hĳ zei tot hem: „Laat de
koning zich niet bezondigenc aan
zĳn knecht David,
want hĳ heeft
_
niet gezondigd tegenover u en zĳn
werken zĳn u zeer ten goede gekomen.d 5 Voorts heeft hĳ zĳn ziel
in zĳn handpalm gelegde en de Filistĳn neergeslagen,f zodat Jehovah een grote redding voor heel
¨
Isra
el heeft bewerkt.g Gĳ hebt het
_
gezien en hebt u toen verheugd.
Waarom zoudt gĳ u dus bezondigen aan onschuldig bloed, door
David
om niets h ter dood te la_
ten brengen?”i 6 Toen gehoorzaamde Saul de stem van Jona_
than, en Saul zwoer: „Zo waar
j hĳ zal niet ter
Jehovah leeft,
dood gebracht worden.” 7 Later riep Jonathan
David
en Jona_
_
_
than deelde hem al deze woorden
mee. Daarop bracht Jonathan
Da_
_
vid bĳ Saul, en hĳ bleef voor zĳn
k
aangezicht, evenals vroeger.
8 Mettertĳd brak er wederom
oorlog uit en David
trok er toen
_
op uit en streed tegen de Filistĳnen en richtte een grote slachting onder hen aan,l en zĳ sloegen voor hem op de vlucht.m
9 En Jehovah’s boze geest n
kwam over Saul toen hĳ, met zĳn
speer in zĳn hand, in zĳn huis
zat, terwĳl David
muziek maak_
te met zĳn hand. 10 Dientengevolge trachtte Saul David
met de
_
speer aan de muur te spietsen,o
maar hĳ week voor Saul uit,p zodat hĳ de speer in de muur stak.
En David
zelf vluchtte opdat hĳ
_
gedurende die nacht zou kunnen ontsnappen.q 11 Later zond
Saul bodenr naar Davids
huis om
_
het te bewaken en om hem ’s morgens ter dood te laten brengen; s
maar M _ichal, zĳn vrouw, vertelde het David
en zei: „Indien gĳ
_
vannacht uw ziel niet laat ontkomen, zult gĳ morgen een ter
dood gebrachte zĳn.” 12 Onmid-
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¨
1 SAMUEL 19:4-21

dellĳk liet M _ichal David
door het
_
venster neer, opdat hĳ kon heengaan en weglopen en ontkomen.a
13 Toen nam M _ichal het terafimbeeldb en legde dat op het rustbed,
en zĳ legde een net van geitenhaar op de plaats van zĳn hoofd,
waarna zĳ het met een kleed toedekte.
14 Saul zond nu boden om Da_
vid te halen, maar zĳ zei: „Hĳ is
c
ziek.” 15 Derhalve zond Saul
de boden om naar David
te gaan
_
zien en zei: „Brengt hem op zĳn
rustbed tot mĳ op, zodat ik hem
ter dood kan laten brengen.”d
16 Toen de boden binnenkwamen, zie, daar lag het terafimbeeld op het rustbed en een net
van geitenhaar op de plaats van
zĳn hoofd. 17 Hierop zei Saul
tot M _ichal: „Waarom hebt gĳ mĳ
aldus bedrogen,e zodat gĳ mĳn
vĳandf hebt weggestuurd opdat
hĳ kon ontsnappen?” M _ichal zei
toen tot Saul: „Hĳ heeft zelf tegen mĳ gezegd: ’Stuur mĳ weg!
Waarom zou ik u ter dood brengen?’ ”
18 Wat David
betreft, hĳ maak_
te zich uit de voeten en wist te
g
ontkomen en kwam ten slotte bĳ
¨
h
Samu
el te Rama.
Voorts vertel_
_
de hĳ hem alles wat Saul hem had
aangedaan. Toen gingen hĳ en Sa_
¨
muel heen, en zĳ namen hun ini
trek te Najoth.
19 Na verloop
_
van tĳd kreeg Saul het volgende
bericht: „Zie! David
is te Najoth
in
_
_
Rama.”
20 Terstond zond Saul
_
boden om David
te halen. Toen zĳ
_
nu de ouderen van de profeten za¨
gen profeteren en Samu
el zagen
_
staan in zĳn positie [als hoofd]
over hen, kwam de geestj van God
over Sauls boden, en ook zĳ gingen zich als profeten gedragen.k
21 Toen men dit aan Saul meedeelde, zond hĳ onmiddellĳk andere boden, en ook zĳ gingen
zich als profeten gedragen. Derhalve zond Saul opnieuw boden, een derde groep, en ook zĳ
k 1Sa 10:5; 1Sa 10:6; 1Sa 10:10.

¨
1 SAMUEL 19:22–20:14

Jonathan en David sluiten een verbond

gingen zich als profeten gedragen. 22 Ten slotte ging ook hĳ
naar Rama.
Toen hĳ tot aan de
_
grote regenput kwam die te Se_
chu is, ging hĳ informeren
en zei:
¨
„Waar zĳn Samu
el en David?”
_
_
a
Hierop zei men: „Wel, te Najoth
_
in Rama.”
23 En hĳ vervolgde
_
vandaar zĳn weg naar Najoth
_
in Rama,
en de geestb van God
_
kwam over hem, ja over hem, en
al voortgaande gedroeg hĳ zich
als een profeet totdat hĳ te Na_
joth in Rama
kwam. 24 Voorts
_
trok ook hĳ zĳn kleren uit en gedroeg ook hĳ zich ¨ voor het aangezicht van Samu
el als een pro_
feet, en die gehele dag en die
gehele nacht bleef hĳ naakt liggen.c Daarom kwam men ertoe
te zeggen: „Is Saul ook onder de
profeten?”d
Toen nam David
de wĳke
_
uit Najoth
te Rama.
Hĳ
_
_
verscheen echter voor Jonathan
_
f
en zei: „Wat heb ik gedaan? Wat
is mĳn dwaling, en wat voor zonde heb ik voor het aangezicht van
uw vader bedreven, want hĳ zoekt
mĳn ziel?” 2 Hierop zei hĳ tot
hem: „Dat is ondenkbaar! g Gĳ zult
niet sterven. Zie! Mĳn vader zal
geen enkel ding doen, groot noch
klein, zonder het aan mĳn oor te
onthullen; h en waarom zou mĳn
vader deze zaak voor mĳ verborgen houden? i Dit gebeurt niet.”
3 Maar David
bezwoer j het bo_
vendien en zei: „Uw vader moet
zonder twĳfel weten dat ik gunst
in uw ogen heb gevonden,k en hĳ
zou dus kunnen zeggen: ’Laat Jo_
nathan dit niet weten, opdat hĳ
zich niet gekrenkt voelt.’ Maar
werkelĳk, zo waar Jehovah leeftl
en zo waar uw ziel leeft,m er is
slechts een stap tussen mĳ en de
dood!”n
4 En Jonathan
zei vervolgens
_
tot David:
„Wat uw ziel ook mo_
ge zeggen, zal ik voor u doen.”
5 Hierop zei David
tot Jonathan:
_
_
„Zie! Morgen is het nieuwe maan,o
en ikzelf behoor zonder mankeren
met de koning aan te zitten om te
eten; en gĳ moet mĳ wegsturen en

20
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ik moet mĳ tot de avond van de
derde dag op het veld verbergen.a
6 Indien uw vader mĳ soms mist,
dan moet gĳ zeggen: ’David
heeft
_
mĳ dringend verlof gevraagd om
b zĳn stad,
snel naar Bethlehem,
_
te gaan, want er is daar een jaarlĳks slachtoffer voor de hele familie.’c 7 Zou hĳ dan zeggen: ’Het
is goed!’, dan betekent het vrede
voor uw knecht. Maar indien hĳ
soms toornig wordt, weet dan dat
hĳ ertoe besloten heeft [te doen]
wat kwaad is.d 8 En gĳ moet uw
knecht liefderĳke goedheid bewĳzen,e want in een verbondf van Jehovah hebt gĳ uw knecht met u
gebracht. Is er echter dwaling in
mĳ,g breng mĳ dan zelf ter dood,
want waarom zoudt gĳ mĳ bĳ uw
vader brengen?”
9 Hierop zei Jonathan:
„Dat is
_
met betrekking tot u niet denkbaar! Maar indien ik soms te weten kom dat mĳn vader besloten
heeft dat er kwaad over u komt,
zal ik het u dan niet te kennen
geven?”h 10 Toen zei David
tot
_
Jonathan:
„Wie zal mĳ te ken_
nen geven of uw vader u wellicht een hard antwoord geeft?”
11 Daarop zei Jonathan
tot Da_
_
vid: „Kom toch, en laten wĳ naar
buiten gaan, het veld in.” Zĳ gingen dus beiden naar buiten, het
veld in. 12 Vervolgens zei Jo_
nathan tot David:
„Jehovah, de
¨_ i
j
God van Isra
el, [zĳ getuige] dat
_
ik morgen om deze tĳd, of de
derde dag, mĳn vader zal uithoren, en indien hĳ David
welge_
zind is, zal ik u dan geen boodschap sturen en het stellig aan
uw oor onthullen? 13 Zo moge
Jehovah Jonathan
doen en zo
_
moge hĳ daaraan toevoegen,k indien ik, ingeval het mĳn vader
goeddunkt u kwaad aan te doen,
het niet inderdaad aan uw oor
onthul en u wegzend, en gĳ niet
stellig in vrede heengaat. En
moge Jehovah met u bewĳzen
te zĳn,l zoals hĳ bewezen heeft
met mĳn vader te zĳn.m 14 En
zult gĳ niet, indien ik dan nog
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Saul slingert speer naar Jonathan

leef,a ja, zult gĳ niet de liefderĳke
goedheid van Jehovah jegens mĳ
betrachten, opdat ik niet sterf? b
15 En gĳ zult tot onbepaalde tĳd
uw eigen liefderĳke goedheid niet
van mĳn huis afsnĳden.c Evenmin
zal, wanneer Jehovah elkeen van
de vĳanden van David
van de op_
pervlakte der aardbodem afsnĳdt,
16 [de naam van] Jonathan
van
_
het huis van David
worden af_
gesneden.d En Jehovah moet het
van de hand van Davids
vĳanden
_
eisen.” 17 Jonathan
dan zwoer
_
opnieuw aan David
wegens zĳn
_
liefde voor hem; want hĳ had hem
lief zoals hĳ zĳn eigen ziel liefhad.e
18 Voorts zei Jonathan
tot hem:
_
„Morgen is het nieuwe maan,f
en gĳ zult stellig gemist worden, want uw zitplaats zal onbezet zĳn. 19 En stellig zult gĳ
op de derde dag zeer gemist worden; en gĳ moet komen naar de
plaats waar gĳ u op de werkdag
verborgen hebt,g en gĳ moet in
de buurt van deze steen hier blĳven. 20 En ik voor mĳ zal drie
pĳlen terzĳde ervan afschieten,
om ze waarheen ik wil naar een
doel te zenden. 21 En zie! ik zal
de bediende sturen [en zeggen:]
’Ga, zoek de pĳlen.’ Indien ik uitdrukkelĳk tot de bediende zeg:
’Zie! De pĳlen zĳn aan deze zĳde
van u, neem ze’, kom dan, want
het betekent vrede voor u en er
is niets aan de hand, zo waar
Jehovah leeft.h 22 Maar indien
ik aldus tot de knaap zeg: ’Zie!
De pĳlen zĳn verder van u af’,
ga dan heen, want Jehovah heeft
u weggezonden. 23 En wat het
woord betreft dat wĳ hebben gesproken,i ik en gĳ, wel, moge Jehovah tot onbepaalde tĳd tussen
mĳ en u zĳn.”j
24 Toen verborg David
zich op
_
het veld.k En het werd nieuwe
maan, en de koning zette zich aan
de maaltĳd om te eten.l 25 En
de koning zat zoals op andere
tĳden op zĳn zetel, op de zetel
bĳ de muur; en Jonathan
zat te_
m zat naast
genover hem, en Abner
_
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1 SAMUEL 20:15-34

Saul, maar Davids
plaats was on_
bezet. 26 En Saul zei die dag
niets, want hĳ zei bĳ zichzelf: „Er
is iets gebeurd zodat hĳ niet rein
is,a want hĳ is niet gereinigd.”
27 Nu geschiedde het de dag na
de nieuwe maan, op de tweede
dag, dat Davids
plaats onbezet
_
bleef. Toen zei Saul tot zĳn zoon
Jonathan:
„Waarom is de zoon van
_ ¨
Isa
_ ı b gisteren noch vandaag aan
de maaltĳd gekomen?” 28 Jona_
than dan antwoordde Saul: „Da_
vid heeft van mĳ dringend verlof gevraagd naar Bethlehem
[te
_
mogen gaan].c 29 Voorts zei hĳ:
’Zend mĳ alstublieft weg, want
wĳ hebben een familieoffer in de
stad, en mĳn eigen broer heeft
mĳ ontboden. Nu dan, indien ik
gunst in uw ogen heb gevonden,
laat mĳ dan alstublieft ongemerkt
wegkomen om mĳn broers te bezoeken.’ Daarom is hĳ niet aan
de tafel van de koning gekomen.”
30 Toen ontbrandde Sauls toornd
tegen Jonathan
en hĳ zei tot hem:
_
„Gĳ zoon van een weerspannige
e
dienstmaagd, weet ik niet heel
¨
goed dat gĳ de zoon van Isa
_ ı kiest
tot uw eigen schande en tot schande van de schaamdelen van uw
moeder? f 31 Want al de dagen
¨
dat de zoon van Isa
_ ı op de aardbodem leeft, zullen gĳ en uw koningschap niet stevig bevestigd worden.g Laat hem nu derhalve bĳ mĳ
brengen, want hĳ is ter dood gedoemd.”h
32 Maar Jonathan
antwoordde
_
zĳn vader Saul en zei tot hem:
„Waarom zou hĳ ter dood gebracht
worden? i Wat heeft hĳ gedaan?”j
33 Daarop slingerde Saul de speer
naar hem toe om hem te treffen; k
toen wist Jonathan
dat zĳn vader
_
besloten had David
ter dood te
_
brengen.l 34 Onmiddellĳk stond
Jonathan
in laaiende toornm van
_
tafel op en hĳ at op de tweede dag
na de nieuwe maan geen brood,
want hĳ was gekrenkt met ben omdat zĳn
trekking tot David,
_
eigen vader hem te schande had
o
gemaakt.

¨
1 SAMUEL 20:35–21:9

David eet toonbrood

35 Nu geschiedde het ’s morgens dat Jonathan
voorts het veld
_
inging naar de met David
afge_
a en er was een
sproken plaats,
jonge bediende bĳ hem. 36 Hĳ
zei nu tot zĳn bediende: „Ren alstublieft, zoek de pĳlen die ik afschiet.”b De bediende rende
´ weg,
en hĳzelf schoot de pĳl zo af dat
die hem voorbĳging. 37 Toen de
bediende kwam aan de plaats van
de pĳl die Jonathan
had afge_
schoten, riep Jonathan
de be_
diende achterna en zei: „Ligt de
pĳl niet verder van u vandaan?”c
38 Voorts riep Jonathan
de be_
diende nog achterna: „Vlug! Maak
voort! Blĳf niet staan!” Toen raapte de bediende van Jonathan
de
_
pĳlen op en kwam naar zĳn meester toe. 39 De bediende nu wist
van niets; alleen Jonathan
en
_
David
zelf wisten van de zaak.
_
40 Daarna gaf Jonathan
zĳn wa_
pens aan de bediende die hem toebehoorde en hĳ zei tot hem: „Ga
heen, breng ze naar de stad.”
41 De bediende ging heen. Wat
David
betreft, hĳ stond op van
_
daar dichtbĳ tegen het zuiden.
Toen viel hĳ op zĳn aangezicht
ter aarde d en boog zich driemaal
neer; voorts kustene zĳ elkaar
en weenden om elkaar, totdat
David
het ’t meest had gedaan.f
_
42 Vervolgens zei Jonathan
tot
_
David:
„Ga in vrede,g daar wĳ, wĳ
_
beiden, in de naam van Jehovah
aldus gezworenh hebben: ’Moge
Jehovah zelf tot onbepaalde tĳd
tussen mĳ en u en tussen mĳn
nageslacht en uw nageslacht blĳken te zĳn.’ ”i
Bĳgevolg stond David
op en
_
ging zĳns weegs, en Jonathan
zelf
_
kwam in de stad.
j

Later kwam David
te Nob
_
bĳ de priester Achimelech;
21
_
ging David
been Achimelech
_
_
k

vend tegemoet en zei toen tot
hem: „Waarom zĳt gĳ alleen en
is er niemand bĳ u?”l 2 Hierop zei David
tot de priester Achi_
melech:
„De koning zelf heeft
_
mĳ last gegeven aangaande een
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zaak,a en hĳ heeft mĳ vervolgens
gezegd: ’Laat niemand ook maar
iets weten van de zaak waarvoor
ik u uitzend en waaromtrent ik
u bevelen heb gegeven.’ En met
de jonge mannen heb ik een afspraak gemaakt voor die en die
plaats. 3 Nu dan, indien gĳ vĳf
broden tot uw beschikking hebt,
stel ze mĳ dan slechts ter hand,
of wat er maar gevonden wordt.”b
4 Maar de priester antwoordde
David
en zei: „Er is geen gewoon
_
brood onder mĳn hand, maar er
is wel heilig brood; c mits de jonge mannen zich tenminste van
de vrouwen onthouden hebben.”d
5 David
antwoordde de priester
_
derhalve en zei tot hem: „Maar
de vrouwen zĳn van ons verwĳderd gehouden, evenals vroeger
wanneer ik uittrok,e en de organismen van de jonge mannen zĳn
nog steeds heilig, ofschoon de
opdracht als zodanig gewoon is.
En hoeveel te meer vandaag,
aangezien men in [zĳn] organisme heilig wordt?” 6 Toen gaf
de priester hem wat heilig was,f
want er bevond zich daar geen
ander brood dan het toonbrood
dat van voor het aangezicht van
Jehovah was weggenomeng om
daar op de dag dat het wordt weggenomen vers brood neer te leggen.
7 Nu was daar die dag een van
Sauls dienaren, die voor het aangezicht van Jehovah werd opge¨
houden,h en zĳn naam was Do_ eg,i
de Edomiet,j de opperste van de
herders die aan Saul behoorden.k
8 Vervolgens zei D avid
tot
_
Achimelech:
„En hebt gĳ hier
_
niets tot uw beschikking, een
speer of een zwaard? Want ik
heb noch mĳn eigen zwaard noch
mĳn wapens ter hand genomen,
omdat de zaak van de koning
dringend bleek te zĳn.” 9 Hierop zei de priester: „Het zwaard
l de Filistĳn, die gĳ
van Goliath,
_
in de laagvlakte van Ela
hebt
_
neergeslagenm — daar is het, in
een mantel gewikkeld, achter de
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efod.a Indien gĳ dat voor uzelf
zoudt nemen, neem het, want er
is hier geen ander dan dat.” Vervolgens zei David:
„Er is er geen
_
daaraan gelĳk. Geef het mĳ.”
10 Daarna stond David
op en
_
vervolgde die dag zĳn tocht als
voortvluchtigeb wegens Saul, en
hĳ kwam ten slotte bĳ Achis,
de
_
koning van Gath.c 11 Toen zeiden de dienaren van Achis
tot
_
hem: „Is deze David
niet de ko_
ning d van het land? Was deze het
niet die men met reidansene in tegenzang bleef toezingen, door te
zeggen:
’Saul heeft zĳn duizenden
neergeslagen,
En D avid
zĳn tienduizen_
den’?”f
12 David
dan nam deze woorden
_
ter harte, en hĳ werd zeer beg wegens Achis, de koning
vreesd
_
van Gath. 13 Daarom vermomde h hĳ zĳn gezonde verstand voor
hun ogeni en ging zich in hun handen als een krankzinnige gedragen en zette al maar kruisjes op
de poortdeuren en liet zĳn speeksel in zĳn baard lopen. 14 Ten
slotte zei Achis
tot zĳn dienaren:
_
„Daar ziet GIJ een man die zich als
een waanzinnige gedraagt. Waarom zoudt GIJ hem bĳ mĳ brengen?
15 Heb ik soms mensen nodig die
waanzinnig zĳn geworden, dat GIJ
deze bĳ mĳ hebt gebracht om zich
als een waanzinnige te gedragen?
Dient deze in mĳn huis te komen?”
David
ging nu dus vandaar
_
weg en ontkwam naar
22
en zĳn
de grot van Adullam;
_
j

l

k

m

broers en het hele huis van zĳn
vader kregen het te horen en
zĳ kwamen toen daar tot hem
af. 2 Voorts verzamelden zich
tot hemn alle mannen die in het
nauw zateno en alle mannen die
een schuldeiser haddenp en alle
mannen die verbitterd van ziel
waren,q en hĳ werd overste over
hen; r en er kwamen ongeveer vierhonderd man bĳ hem.
3 Later ging D avid
vandaar
_
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¨
1 SAMUEL 21:10–22:10
´
naar M _izpe in Moab,
en hĳ zei
_
a „Laat
tot de koning van Moab:
_
mĳn vader en mĳn moeder b alstublieft bĳ ulieden wonen totdat ik weet wat God met mĳ zal
doen.” 4 Bĳgevolg gaf hĳ hun
een verblĳfplaats voor het aangezicht van de koning van Moab,
_
en zĳ bleven bĳ hem wonen gedurende al de dagen dat David
zich
_
in de ontoegankelĳke plaats bec
vond.
5 Na verloop van tĳd zei de profeet Gadd tot David:
„Gĳ moet niet
_
in de ontoegankelĳke plaats blĳven wonen. Ga heen, en gĳ moet
zelf in het land van Juda
komen.”e
_
Derhalve ging David
heen en hĳ
_
kwam in het bos Chereth.
_
6 En Saul kreeg te horen dat
David
en de mannen die bĳ hem
_
waren, ontdekt waren, terwĳl
Saul te G _ibea onder de tamariskboomf op de hoge plaats zat, met
zĳn speer g in zĳn hand, en al zĳn
dienaren om hem heen stonden.
7 Toen zei Saul tot zĳn dienaren
die om hem heen stonden: „Luistert alstublieft, GIJ Benjaminie¨
ten. Zal de zoon van Isa
_ ı h U allen
ook velden en wĳngaarden geven? i Zal hĳ U allen tot oversten
over duizendj en oversten over
honderd aanstellen? 8 Want allen hebt GIJ tegen mĳ samengespannen; en er is niemand die
het aan mĳn oor onthultk wanneer
mĳn eigen zoon [een verbond] met
¨
de zoon van Isa
_ ı sluit,l en er is niemand van U die met mĳ mee voelt
en aan mĳn oor onthult dat mĳn
eigen zoon mĳn eigen knecht tegen mĳ heeft opgezet als iemand
die in hinderlaag ligt, zoals heden
het geval is.”
¨
9 Hierop antwoordde Do_ eg,m
de Edomiet, die over de dienaren
van Saul stond, en zei: „Ik heb
¨
de zoon van Isa
_ ı te Nob zien kon de zoon van
men bĳ Achimelech,
_
Ah _itub.o 10 Die heeft toen Jehovah voor hem geraadpleegd; p
o 1Sa 14:3; 1Sa 22:20; p Ex 20:16; Ps 52:2; Ps 52:3;
Sp 19:5; Sp 25:18; Sp 29:12; Ez 22:9; Mt 26:59.

¨
1 SAMUEL 22:11–23:5

¨
Doeg doodt priesters. Abjathar ontkomt

en hĳ heeft hem mondvoorraada
gegeven, en het zwaardb van Go_
liath, de Filistĳn, heeft hĳ hem
gegeven.” 11 Terstond liet de
koning Achimelech,
de zoon van
_
Ah _itub, de priester, roepen met
het hele huis van zĳn vader, de
priesters die in Nob waren.c Zĳ
kwamen dus allen bĳ de koning.
12 Saul zei nu: „Luister alstublieft, gĳ zoon van Ah _itub!”, waarop hĳ zei: „Hier ben ik, mĳn heer.”
13 Vervolgens zei Saul tot hem:
„Waarom hebt gĳlieden tegen mĳ
samengespannen,d gĳ en de zoon
¨
van Isa
_ ı, doordat gĳ hem brood
en een zwaard hebt gegeven, en
doordat God voor hem is geraadpleegd, zodat hĳ tegen mĳ kon
opstaan als iemand die in hinderlaag ligt, zoals heden het geval is?”e 14 Hierop antwoordde
Achimelech
de koning en zei: „En
_
wie onder al uw dienaren is als Da_
f getrouw,g en de schoonzoonh
vid,
van de koning en overste over uw
¨
lĳfwacht en geeerd in uw huis? i
15 Ben ik soms vandaag begonnen God voor hem te raadplegen? j Dat is ondenkbaar van mĳn
zĳde! Laat de koning zĳn knecht
[en] het hele huis van mĳn vader
niets ten laste leggen, want uw
knecht wist van dit alles niets af,
klein noch groot.”k
16 Maar de koning zei: „Gĳ zult
beslist sterven,l Achimelech,
gĳ
_
met het hele huis van uw vam
der.”
17 Daarop zei de koning
tot de hardlopers n die om hem
heen stonden: „Keert U om en
brengt de priesters van Jehovah
ter dood, omdat ook zĳ op de
hand van David
zĳn en omdat zĳ
_
wisten dat hĳ een voortvluchtige was en het niet aan mĳn oor
hebben onthuld!”o En de dienaren van de koning wilden hun
hand niet uitsteken om de priesters van Jehovah aan te vallen.p
18 Ten slotte zei de koning tot
¨
Do_ eg: q „Keert gĳ u om en val
de priesters aan!” Onmiddellĳk
¨
keerde Do_ eg, de Edomiet,r zich
om en viel zelf de priesters aan,

HFDST. 22
a
b
c
d

e
f
g

h
i
j
k
l

m
n

o
p

q
r

1Sa 21:6
1Sa 21:9
1Sa 21:1
Nu 35:30
De 19:15
1Ti 5:19
Ps 119:69
1Sa 19:4
1Sa 20:32
1Sa 24:11
1Sa 26:23
2Sa 22:23
1Sa 17:25
1Sa 18:27
1Sa 18:5
1Sa 18:13
1Sa 22:10
1Sa 28:6
1Sa 21:1
1Sa 21:2
1Sa 14:44
1Sa 20:31
Sp 28:5
Sp 28:15
De 24:16
1Sa 2:32
1Sa 8:11
2Sa 15:1
1Kon 1:5
2Kon 10:25
Sp 28:16
Pr 4:13
Ex 1:17
De 19:10
Han 4:19
Han 5:29
1Sa 22:9
Ps 52, Ops.
Ge 25:30
Ge 36:43
Nu 24:18
2Kon 8:21

2e kolom
a 1Sa 2:28
b 1Sa 2:31
2Kr 24:21
Sp 29:10
c 1Sa 21:1
1Sa 22:9
d 1Sa 2:31
1Sa 14:3
1Sa 23:6
1Sa 30:7
2Sa 20:25
1Kon 2:27
e 1Sa 21:7
f Sp 14:15
g 1Kon 2:26

HFDST. 23
h Joz 15:44
1Kr 4:19
Ne 3:17
i Le 26:16
De 28:33
Re 6:6
j Re 1:1
1Sa 28:6
1Sa 30:8
2Sa 5:19
Ps 37:5
Sp 3:5
k 1Sa 22:5
l 1Sa 13:5
1Sa 14:52
m Re 6:39

396

en hĳ bracht op die dag vĳfentachtig man die een linnen efoda droegen, ter dood.b 19 Zelfs Nob,c de
stad van de priesters, sloeg hĳ
met de scherpte van het zwaard,
zowel man als vrouw, zowel kind
als zuigeling en stier en ezel en
schaap met de scherpte van het
zwaard.
´ ´
20 Doch een zoon van Achime_
lech, de zoon van Ah _itub, wiens
d
was, wist te ontnaam Abjathar
_
komen, en hĳ nam de wĳk om Da_
vid te volgen. 21 Toen vertelde
Abjathar
aan David:
„Saul heeft
_
_
de priesters van Jehovah gedood.”
22 Hierop zei D avid
tot Abja_
_
thar: „Ik wist die dag e wel, om¨
dat Do_ eg de Edomiet daar was,
dat hĳ het zonder mankeren aan
Saul zou vertellen.f Ik persoonlĳk heb iedere ziel van het huis
van uw vader onrecht aangedaan.
23 Woon maar bĳ mĳ. Wees niet
bevreesd, want al wie mĳn ziel
zoekt, zoekt uw ziel, want gĳ zĳt
iemand die bescherming bĳ mĳ
nodig hebt.”g
Mettertĳd kwam men Da_
vid het volgende berichten:
23
„Zie, de Filistĳnen strĳden tegen
Keh _ila,h en zĳ plunderen de dorsvloeren.”i 2 Toen raadpleegde j
David
Jehovah en zei: „Zal ik
_
gaan, en moet ik deze Filistĳnen verslaan?” Hierop zei Jehovah tot David:
„Ga, en gĳ moet
_
de Filistĳnen verslaan en Keh _ila
redden.” 3 Nu zeiden de mannen van David
tot hem: „Zie! Hier
_
in Juda
_ k zĳn wĳ al bevreesd, en
hoeveel te meer wanneer wĳ naar
Keh _ila zouden trekken, tegen de
gevechtslinies van de Filistĳnen!”l
4 Daarom raadpleegde David
Je_
hovah nog eens.m Nu antwoordde
Jehovah hem en zei: „Sta op, trek
af naar Keh _ila, want ik geef de Filistĳnen in uw hand.”n 5 Bĳgevolg trok David
met zĳn mannen
_
naar Keh _ila en streed tegen de
Filistĳnen, en hĳ voerde hun vee
weg maar richtte onder hen een
n Joz 8:7; Re 7:7; 1Sa 14:6; 2Sa 5:19; 2Kon 3:18.
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David redt Kehila. Jonathans bezoek

grote slachting aan; en David
_
werd de redder van de inwoners
van Keh _ila.a
6 Nu gebeurde het dat toen Ab_
jathar,b de zoon van Achimelech,
_
de wĳk nam naar David
te Ke_
h _ila, hĳ [daarheen] afdaalde met
c
een efod in zĳn hand. 7 Na verloop van tĳd werd aan Saul bericht: „David
is naar Keh _ilad ge_
komen.” Toen zei Saul: „God heeft
hem in mĳn hand verkocht,e want
hĳ heeft zichzelf opgesloten door
in een stad met deuren en grendels te komen.” 8 Saul riep dus
heel het volk tot de strĳd op om
naar Keh _ila af te dalen, ten einde
David
en zĳn mannen te belege_
ren. 9 En David
kwam te weten
_
dat Saul kwaad tegen hem in de
f Daarom zei hĳ tot
Abjazin had.
_
thar, de priester: „Breng toch de
g
10 Vervolgens zei
efod hier.”
David:
„O Jehovah, de God van Is_¨
_
rael,h uw knecht heeft met zekerheid gehoord dat Saul naar Keh _ila tracht te komen om wegens
mĳ de stad in puin te leggen.i
11 Zullen de grondbezitters van
Keh _ila mĳ in zĳn hand overleveren? Zal Saul afkomen, juist zoals
uw knecht heeft gehoord? O Je¨
hovah, de God van Isra
el, laat
_
het uw knecht alstublieft weten.”
Hierop zei Jehovah: „Hĳ zal afkomen.”j 12 Vervolgens zei David:
_
„Zullen de grondbezitters van Keh _ila mĳ en mĳn mannen in Sauls
hand overleveren?” Hierop zei Jehovah: „Zĳ zullen [u] overleveren.”k
13 Onmiddellĳk stond David
_
met zĳn mannen op, ongeveer
zeshonderd man,l en zĳ trokken uit Keh _ila en bleven rondzwerven waar zĳ maar konden
rondzwerven. En aan Saul werd
bericht dat David
uit Keh _ila ont_
snapt was, en hĳ zag er daarom van af uit te trekken. 14 En
David
ging in de wildernis in
_
moeilĳk toegankelĳke plaatsen
wonen, en hĳ bleef in het bergland in de wildernis van Zif m wo-
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¨
1 SAMUEL 23:6-23

nen. En Saul bleef hem steeds
zoeken,a en God gaf hem niet
in zĳn hand.b 15 En David
ver_
keerde voortdurend in vrees, omdat Saul uitgetrokken was om
zĳn ziel te zoeken, terwĳl David
_
in de wildernis van Zif te Chore_
sac was.
16 Jonathan,
de zoon van Saul,
_
stond nu op en ging naar David
_
te Choresa,
om zĳn hand te ver_
d
sterken met betrekking tot God.e
17 Voorts zei hĳ tot hem: „Wees
niet bevreesd; f want de hand van
mĳn vader Saul zal u niet vinden,
´´
en gıj zult koning g zĳn over Is_
¨
´
rael, en ık zal na u de tweede worden; en ook mĳn vader Saul is dat
bekend.”h 18 Toen sloten zĳ beiden een verbondi voor het aangezicht van Jehovah; en David
bleef
_
te Choresa
wonen, en wat Jona_
_
than betreft, hĳ ging naar zĳn
eigen huis.
19 Later gingen de mannen van
Zifj op naar Saul te G _ibeak en zeiden: „Houdt David
zich niet dicht
_
bĳ ons verborgenl in de moeilĳk
toegankelĳke plaatsen te Chore_
sa,m op de heuvel van Hach _ila,n
o
die rechts van Jesjimoon
ligt?
_
20 Nu dan, o koning, kom af, in
overeenstemming met heel de
sterke begeerte van uw zielp om af
te komen, en ons aandeel zal zĳn
hem in de hand van de koning
over te leveren.”q 21 Hierop zei
Saul: „Gezegend zĳt GIJ door Jehovah,r want GIJ hebt mededogen met mĳ gehad. 22 Gaat alstublieft heen, volhardt nog meer
en vergewist U van en beziet zĳn
plaats, waar hĳ zĳn voet zet —
wie hem daar ook heeft gezien —
want men heeft mĳ gezegd dat
hĳzelf zeer listig is.s 23 En beziet en vergewist U van alle schuilplaatsen waar hĳ zich verbergt; en
GIJ moet bĳ mĳ terugkeren met
het bewĳs, en ik wil met U meegaan; en het moet geschieden dat
indien hĳ in het land is, ik ook een
zorgvuldig onderzoek naar hem
q Ps 54:3; Ps 70:2; Sp 29:26; r Re 17:2; s Mt 10:16.

¨
1 SAMUEL 23:24–24:12

David ontsnapt ternauwernood, spaart Saul

wil instellen onder al de duizendena van Juda.”
_
24 Zĳ stonden dus op en gingen
Saul voor naar Zif,b terwĳl David
_
en zĳn mannen in de wildernis van
c
d
waren, in de Araba,
ten
Maon
_
_
zuiden van Jesjimoon.
25 Later
_
kwam Saul met zĳn mannen om
hem te zoeken.e Toen men dit aan
David
meedeelde, daalde hĳ ter_
stond af naar de steile rots f en
bleef in de wildernis van Maon
wo_
nen. Toen Saul dit te horen kreeg,
ging hĳ David
tot in de wildernis
_
van Maon
najagen.g 26 Ten slot_
te kwam Saul aan de ene kant van
de berg, en David
en zĳn mannen
_
waren aan de andere kant van de
berg. David
dan maakte haast om
_
weg te komenh wegens Saul; onderwĳl omsingelden Saul en zĳn
mannen David
met zĳn mannen,
_
om hen te grĳpen.i 27 Maar er
kwam een bode bĳ Saul, die zei:
„Haast u toch en ga, want de Filistĳnen hebben een inval in het
land gedaan!” 28 Daarop keerde Saul terug van het najagen
j
en ging de Filistĳnen
van David
_
tegemoet. Daarom heeft men die
plaats de Steile Rots der Scheidingen genoemd.
29 David
trok nu vandaar op
_
en ging in de moeilĳk toegankelĳke plaatsen te En-Gedi
_ k wonen.
Nu geschiedde het dat zodra Saul van de achtervol24
ging der Filistĳnen was teruggekeerd,l men hem het volgende
kwam berichten: „Zie! David
is in
_
m
de wildernis van En-Gedi.”
_
2 Toen nam Saul drieduizend
uitgelezen
mannenn uit heel Is_
¨
rael en ging David
en zĳn man_
o
nen zoeken op de kale steenbokrotsen.p 3 Ten slotte kwam
hĳ bĳ de stenen schaapskooien
langs de weg, waar een grot was.
Saul dan ging daar binnen om
zĳn behoefte te doen,q terwĳl Da_
vid en zĳn mannen in de achterste gedeelten van de grotr zaten.
4 Toen zeiden Davids
mannen
_
tot hem: „Dit is de dag waarop Je-
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hovah werkelĳk tot u zegt: ’Zie!
Ik geef uw vĳand in uw hand,a en
gĳ moet met hem doen net zoals
het in uw ogen goed moge schĳnen.’ ”b David
dan stond op en
_
sneed ongemerkt de slip van de
schoudermantel die Saul toebehoorde af. 5 Maar het gebeurde daarna dat Davids
hart hem
_
bleef slaan,c omdat hĳ de slip
[van de schoudermantel] die Saul
toebehoorde, had afgesneden.
6 Daarom zei hĳ tot zĳn mannen: „Het is voor mĳ, van Jehovah’s standpunt uit bezien, ondenkbaar dat ik mĳn heer, de
gezalfde d van Jehovah, zo iets zou
aandoen, door mĳn hand tegen
hem uit te steken, want hĳ is de
gezalfde van Jehovah.”e 7 Bĳgevolg dreef David
zĳn mannen
_
met deze woorden uiteen, en hĳ
liet hun niet toe tegen Saul op te
staan.f Wat Saul betreft, hĳ stond
op — uit de grot — en vervolgde
zĳn weg.
8 David
dan stond daarna op
_
en ging de grot uit en riep Saul
na en zei: „Mĳn heerg de koning!”
Toen keek Saul om, waarop Da_
vid zich diep boog, met zĳn aanh
gezicht ter aarde, en zich neerwierp. 9 Vervolgens zei David
_
tot Saul: „Waarom luistert gĳ naar
de woorden van mensen,i die zeggen: ’Zie! David
zoekt uw onge_
luk’? 10 Zie, op deze dag hebben uw ogen gezien hoe Jehovah
u heden in de grot in mĳn hand
heeft gegeven; en iemand zei [mĳ]
dat ik u moest doden,j maar ik
had deernis met u en zei: ’Ik zal
mĳn hand niet uitsteken tegen
mĳn heer, want hĳ is de gezalfde k
van Jehovah.’ 11 En zie, mĳn
vader,l ja, zie de slip van uw schoudermantel in mĳn hand, want
toen ik de slip van uw schoudermantel heb afgesneden, heb ik u
niet gedood. Weet en zie dat er
in mĳn hand geen slechtheidm of
opstandigheid is, en ik heb niet
tegen u gezondigd, terwĳl gĳ op
mĳn ziel loert om die weg te
nemen.n 12 Moge Jehovah oor-

399

¨
¨
Samuel sterft. Nabal en Abigaıl

delen tussen mĳ en u; a en Jehovah moet mĳ op u wreken,b maar
mĳn eigen hand zal niet op u komen.c 13 Net zoals het spreekwoord van de ouden zegt: ’Van
de goddelozen zal goddeloosheid
uitgaan’,d maar mĳn eigen hand
zal niet op u komen. 14 Achter wie aan is de koning van Is_
¨
rael uitgetrokken? Achter wie zit
gĳ aan? Achter een dode hond? e
Achter een enkele vlo? f 15 En
Jehovah moet rechter worden, en
hĳ moet oordelen tussen mĳ en
u, en hĳ zal toezien en hĳ zal het
rechtsgeding voor mĳ voereng en
mĳ oordelen [om mĳ te bevrĳden] uit uw hand.”
16 Nu geschiedde het dat zodra David
opgehouden had deze
_
woorden tot Saul te spreken,
Saul voorts zei: „Is dit uw stem,
h
mĳn zoon David?”
Toen verhief
_
Saul zĳn eigen stem en weende.i
17 Vervolgens zei hĳ tot David:
_
„Gĳ zĳt rechtvaardiger dan ik,j
´´
want gıj hebt mĳ het goede be´
toond,k en ık heb u het kwade betoond. 18 En gĳ — gĳ hebt vandaag verteld wat voor goeds gĳ
in verband met mĳ hebt gedaan,
doordat Jehovah mĳ in uw hand
heeft overgeleverdl en gĳ mĳ niet
hebt gedood. 19 Wanneer nu
een man zĳn vĳand vindt, zal hĳ
hem dan op een goede weg heenzenden? m Daarom zal Jehovah zelf
u belonen met het goede,n ten gevolge van het feit dat gĳ het deze
dag aan mĳ hebt gedaan. 20 Nu
dan, zie! ik weet heel goed dat
gĳ zonder mankeren als koning
zult regeren,o en dat het konink¨
rĳk van Isra
el in uw hand stellig
_
bestendig zal zĳn. 21 Ja, zweer
mĳ nu dan bĳ Jehovah,p dat gĳ
mĳn zaad na mĳ niet zult afsnĳden en dat gĳ mĳn naam niet uit
het huis van mĳn vader zult delgen.”q 22 Bĳgevolg zwoer Da_
vid het aan Saul, waarna Saul
naar zĳn huis ging.r Wat David
en
_
zĳn mannen betreft, zĳ gingen
op naar de moeilĳk toegankelĳke
plaats.s
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¨
1 SAMUEL 24:13–25:9
¨

a

Mettertĳd stierf
Samu
el;
_
¨
en heel Isra
el kwam toen
_
25
bĳeen, en zĳ weeklaagden over
b

hem en begroeven hem bĳ zĳn
c Toen stond David
huis te Rama.
_
_
op en daalde af naar de wildernis
d
van Paran.
_
e een man,
2 Nu was er in Maon
_
f
en hĳ had zĳn bedrĳf in Karmel.
_
En de man was zeer groot, en hĳ
had drieduizend schapen en duizend geiten; en voor het schereng
van zĳn schapen bevond hĳ zich
toen te Karmel.
3 En de naam
_
h en de
van de man was Nabal,
_
naam
van
zĳn
vrouw
was Ab _i¨ i
gaıl. En de vrouw had een goed
doorzichtj en was schoon van gestalte, maar de man was hardvochtig en zĳn praktĳken waren
slecht; k en hĳ was een Kalebiet.l
4 En David
kreeg in de wildernis
_
te horen dat Nabal
bezig was met
_
het scherenm van zĳn schapen.
5 Daarom zond David
tien jonge
_
mannen en David
zei tot de jon_
ge mannen: „Trekt op naar Kar_
mel, en GIJ moet bĳ Nabal
ko_
men en hem in mĳn naam naar
zĳn welstand vragen.n 6 En dit
moet GIJ tot mĳn broeder zeggen: ’Moge het u goed gaano en
ook uw huisgezin goed gaan en
alles wat gĳ bezit, goed gaan.
7 Nu dan, ik heb gehoord dat gĳ
scheerders hebt. De herders nu
die u toebehoren, bevonden zich
zelf bĳ ons.p Wĳ hebben hen niet
lastig gevallenq en niets van hen
bleek vermist te zĳn al de dagen
dat zĳ zich in Karmel
bevonden.
_
8 Vraag het uw eigen jonge mannen, en zĳ zullen het u vertellen,
opdat mĳn jonge mannen gunst
in uw ogen mogen vinden, omdat wĳ op een goede dag zĳn gekomen. Geef uw knechten en uw
zoon David
alstublieft slechts wat
_
uw hand te geven vindt.’ ”r
9 Bĳgevolg kwamen D avids
_
jonge mannen bĳ Nabal
en spra_
ken tot hem in de naam van
David
overeenkomstig al deze
_
woorden en wachtten toen af.
q 1Sa 25:15; Lu 3:14; r De 15:7; Sp 3:27; Lu 11:41;
Han 20:35; Heb 13:16.
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¨
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10 Hierop antwoordde Nabal
Da_
_
vids knechten en zei: „Wie is Da¨_
a en wie is de zoon van Isaı?
vid,
_
De knechten die zich losscheuren, een ieder van zĳn meester,
zĳn tegenwoordig vele geworden.b
11 En moet ik mĳn broodc en mĳn
water en mĳn slachtvlees, dat
ik voor mĳn scheerders heb geslacht, nemen en het aan mannen
geven van wie ik niet eens weet
waar zĳ vandaan komen?”d
12 Daarop maakten Davids
jon_
ge mannen rechtsomkeert op hun
weg en gingen terug en kwamen [bĳ David]
en brachten hem
_
bericht overeenkomstig al deze
woorden. 13 Onmiddellĳk zei
David
tot zĳn mannen: „Gordt
_
ieder UW zwaard aan!”e Zĳ gordden dus ieder hun zwaard aan
en ook David
gordde zĳn eigen
_
zwaard aan; toen trokken zĳ achter David
op, ongeveer vierhon_
derd man, terwĳl er tweehonderd
bĳ de legertros bleven.f
14 Intussen berichtte een van
de ¨ jonge mannen het aan Ab _igaıl, Nabals
vrouw, en zei: „Zie!
_
David
heeft uit de wildernis bo_
den gezonden om onze meester
het goede toe te wensen, maar hĳ
is tegen hen uitgevaren.g 15 En
die mannen zĳn heel goed voor
ons geweest, en wĳ hebben van
hen geen last ondervonden, en
wĳ hebben al de dagen dat wĳ
met hen rondzwierven, terwĳl wĳ
ons in het veld bevonden, niets
vermist.h 16 Een muur i bleken
zĳ om ons heen te zĳn, zowel
bĳ nacht als bĳ dag, al de dagen dat wĳ ons met het weiden
van het kleinvee bĳ hen bevonden.
17 Nu dan, weet en zie wat gĳ
gaat doen, want er is rampspoed
beslotenj tegen onze meester en
tegen heel zĳn huis, daar hĳ een te
grote nietsnutk is om tot hem te
spreken.”
¨
18 Terstond haastte Ab _igaıll
zich en nam tweehonderd broden en twee grote kruiken wĳnm
en vĳf toebereide schapenn en vĳf
sea-maten geroosterdo koren en
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honderd rozĳnenkoekena en tweehonderd koeken van samengeperste vĳgenb en legde dat alles
op de ezels. 19 Toen zei zĳ tot
haar jonge mannen: „Trekt voor
mĳ uit.c Ziet! Ik kom achter U
aan.” Maar zĳ vertelde niets aan
haar man Nabal.
_
20 En het geschiedde dat terwĳl zĳ op de ezel reedd en in het
geheim de berg afdaalde, zie, daar
daalden David
en zĳn mannen af,
_
haar tegemoet. Zĳ kwam hen dus
tegen. 21 Wat David
betreft, hĳ
_
had gezegd: „Ik ben er volkomen
bedrogen mee uitgekomen dat ik
alles wat die kerel in de wildernis
toebehoort heb behoed, en niets
van al wat hem toebehoort, bleek
vermist te zĳne en toch vergeldt
hĳ mĳ kwaad voor goed.f 22 Zo
moge God de vĳanden van David
_
doen en zo moge hĳ daaraan toeg indien ik van al de zĳvoegen,
nen iemand die tegen de muur
watert,h tot de morgen zal laten
overblĳven.”i
¨
23 Toen Ab _igaıl David
in het
_
oog kreeg, haastte zĳ zich terstond en steeg van de ezel af, en
zĳ viel voor David
op haar aan_
gezicht en boog j zich ter aarde.
24 Daarop viel zĳ aan zĳn voeten
´´
neer k en zei: „Op mıj, o mĳn heer,
zĳ de dwaling; l en laat uw slavin
alstublieft ten aanhoren van u
spreken,m en luister naar de woorden van uw slavin. 25 Laat mĳn
heer alstublieft zĳn hart niet zetten op deze nietswaardige n man
Nabal,
want zoals zĳn naam is, zo
_
is hĳ. Nabal
is zĳn naam, en on_
verstand is bĳ hem.o Wat mĳ betreft, ik, uw slavin, heb de jonge
mannen van mĳn heer die gĳ hadt
gestuurd, niet gezien. 26 En nu,
mĳn heer, zo waar Jehovah leeftp
en zo waar uw ziel leeft,q Jehovah heeft u ervan weerhoudenr
in bloedschuld te gerakens en
uw eigen hand tot uw redding
te laten komen.t En nu, laten uw
s Ge 9:6; Nu 35:30; t Ro 12:19.
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vĳanden en zĳ die mĳn heer schade zoeken te berokkenen, als Na_
bal worden.a 27 En nu wat dit
b
zegengeschenk betreft dat uw
dienstmaagd voor mĳn heer heeft
meegebracht, het moet gegeven
worden aan de jonge mannen die
mĳn heer op zĳn schreden volgen.c 28 Vergeef alstublieft de
overtreding van uw slavin,d want
Jehovah zal voor mĳn heer zonder mankeren een bestendig huis
maken,e omdat mĳn heer de oorlogen van Jehovah voert; f en slechtheid zal er gedurende al uw dagen niet in u worden gevonden.g
29 Wanneer een mens opstaat om
u te achtervolgen en uw ziel te
zoeken, zal de ziel van mĳn heer
stellig gewikkeld blĳken te zĳn
in de buidel des levens h bĳ Jehovah, uw God; i maar de ziel van
uw vĳanden, die zal hĳ wegslingeren als vanuit het midden van de
holte van de slinger.j 30 En het
moet geschieden dat, omdat Jehovah aan mĳn heer het goede jegens u zal doen overeenkomstig
alles wat hĳ heeft gesproken, hĳ
¨
u stellig tot leider over Isra
el zal
_
aanstellen.k 31 En laat dit voor
u geen reden tot wankelen worden
en geen struikelblok worden voor
het hart van mĳn heer, door zowel zonder reden bloed te vergietenl als [de hand van] mĳn heer,
[ja, zĳn eigen hand] tot zĳn redding te laten komen.m En Jehovah
zal mĳn heer stellig goeddoen, en
gĳ moet aan uw slavin denken.”n
32 Hierop zei David
tot Ab _i_
¨
gaıl: „Gezegend zĳ Jehovah, de
¨ o
God van Isra
el, die u deze dag ge_
zonden heeft om mĳ te ontmoeten! 33 En gezegend zĳ uw verstandigheid,p en gezegend zĳt gĳ,
die mĳ deze dag ervan afgehouden hebt in bloedschuld te gerakenq en mĳn eigen hand tot mĳn
redding te laten komen.r 34 En
daarentegen, zo waar Jehovah,
¨
de God van Isra
el, leeft, die mĳ
_
ervan weerhouden heeft u schade te berokkenen,s indien gĳ u
niet hadt gehaast mĳ tegemoet
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te komen,a zou er tot het morgenlicht van Nabal
stellig niemand
_
zĳn overgebleven die tegen een
b
35 Daarop aanmuur watert.”
vaardde David
uit haar hand wat
_
zĳ voor hem had meegebracht,
en hĳ zei tot haar: „Ga in vrede c
op naar uw huis. Zie, ik heb naar
uw stem geluisterd om uw persoon in aanmerking te nemen.”d
¨
36 Later kwam Ab _igaıl bĳ Na_
bal en zie, hĳ had in zĳn huis een
feestmaal als het feestmaal van
hart was
de koning; e en Nabals
_
vrolĳk in hem, en hĳ was zo
dronkenf als maar mogelĳk was;
en zĳ vertelde hem niets, klein
noch groot, tot het morgenlicht
[aanbrak]. 37 Het geschiedde
nu ’s morgens, toen de wĳn[roes]
van Nabal
was geweken, dat zĳn
_
vrouw hem deze dingen ging vertellen. En zĳn hartg bestierf het
in zĳn binnenste, en hĳzelf werd
als een steen. 38 Daarna verliepen er ongeveer tien dagen en
toen sloeg h Jehovah Nabal,
zodat
_
hĳ stierf.
39 En David
kreeg te horen
_
dat Nabal
was gestorven, en daar_
om zei hĳ: „Gezegend zĳ Jehovah, die het rechtsgeding van
mĳn smaadi heeft gevoerdj [om
mĳ te bevrĳden] uit Nabals
hand,
_
en die zĳn knecht heeft terugk en de
gehouden van slechtheid,
slechtheid van Nabal
heeft Je_
hovah op zĳn eigen hoofd laten
terugvallen!”l Voorts zond Da_
¨
vid [boden] en vroeg Ab _igaıl ten
huwelĳk, om haar voor zich tot
vrouw te nemen.m 40 Davids
_
¨
dienaren kwamen dus bĳ Ab _igaıl
te Karmel
en spraken tot haar
_
en zeiden: „David
zelf heeft ons
_
tot u gezonden om u voor zich tot
vrouw te nemen.” 41 Onmiddellĳk stond zĳ op en boog zich
met haar aangezicht ter aarde n
en zei: „Hier hebt gĳ uw slavin
tot dienstmaagd, om de voeten
i 1Sa 25:10; 1Sa 25:14; j De 32:35; 1Sa 24:15; Ps 35:1;
Ps 43:1; Sp 22:23; k 1Sa 25:34; l Re 9:57; 1Kon
2:44; Ps 7:16; m Sp 18:22; Sp 31:10; Sp 31:31; n Ru
2:10.

¨
1 SAMUEL 25:42–26:15

Davids vrouwen. Saul achtervolgt David

van de knechten van mĳn heer a
te wassen.”b 42 Toen haastte
¨
Ab _igaılc zich en stond op en reed
weg d op de ezel, door vĳf van
haar dienstmeisjes te voet gevolgd; voorts vergezelde zĳ de
boden van David
en werd toen
_
zĳn vrouw.
e uit
had ook Ahinoam
43 David
_
¨ _
J _izreelf genomen; en de vrouwen,
ja beiden, werden zĳn echtgenotes.g
44 Wat Saul aangaat, hĳ had
zĳn dochter M _ichal,h D avids
_
i
vrouw, aan Palti,
de zoon van
_
¨
j
La_ ıs, gegeven, die uit Gallim
was.
_
Na verloop van tĳd kwamen de mannen van Zif bĳ
26
Saul te G _ibea en zeiden: „Houdt
k

l

David
zich niet verborgen op de
_
heuvel Hach _ila,m tegenover Jesji_
moon?”n 2 Toen stond Saul op o
en daalde af naar de wildernis van
Zif, en met hem drieduizend man,p
¨
de uitgelezenen van Isra
el, om Da_
_
vid in de wildernis van Zif te zoeken. 3 En Saul sloeg zĳn kamp
op de heuvel Hach _ila op, die tegenover Jesjimoon
ligt, langs de
_
weg, terwĳl David
in de wilder_
nis woonde. Hĳ dan zag dat Saul
hem tot in de wildernis achterna
was gekomen. 4 Daarom zond
David
verspieders q uit om te we_
ten of Saul werkelĳk was gekomen. 5 Later stond David
op en
_
ging naar de plaats waar Saul zich
had gelegerd, en David
kreeg de
_
plaats te zien waar Saul zich had
r de
neergelegd, en ook Abner,
_
zoon van Ner, zĳn legeroverste;
en Saul lag binnen de kampomheining,s terwĳl het volk om hem
heen gelegerd was. 6 Nu nam
David
het woord en zei tot Achi_
¨
melech,
de Hethiet,t en Ab _isaı,u
_
v
de zoon van Zeruja,
de broer van
_
Joab:
„Wie zal met mĳ naar Saul
_
in de legerplaats´ afdalen?” Hier¨
op zei Ab _isaı: „Ik zal met u afbegaf zich
dalen.”w 7 En David
_
¨
met Ab _isaı ’s nachts naar het
volk; en zie! Saul lag binnen de
kampomheining te slapen, met
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zĳn speer aan zĳn hoofdeinde in
de grond gestoken, en Abner
en
_
het volk lagen om hem heen.
¨
8 Ab _isaı zei nu tot David:
„God
_
heeft vandaag uw vĳand in uw
a Nu dan, laat
hand overgeleverd.
ik hem alstublieft met de speer
slechts eenmaal aan de grond
spietsen, en ik zal het hem geen
tweemaal doen.” 9 D avid
zei
_
¨
echter tot Ab _isaı: „Stort hem niet
in het verderf, want wie heeft
zĳn hand uitgestoken tegen de
gezalfde van Jehovahb en is onschuldig gebleven?”c 10 Vervolgens zei David:
„Zo waar Jeho_
vah leeft,d Jehovah zelf zal hem
een slag toebrengen; e of zĳn dag
zal komenf en hĳ zal moeten sterven, of hĳ zal ten strĳde g trekken
en stellig worden weggevaagd.h
11 Het is, van Jehovah’s standpunt uit bezien,i voor mĳ ondenkbaar j dat ik mĳn hand zou
uitstekenk tegen de gezalfde van
Jehovah! l Nu dan, neem alstublieft de speer die aan zĳn hoofdeinde is en de veldfles met water,
en laten wĳ heengaan.” 12 Bĳgevolg nam David
de speer en
_
de veldfles met water van Sauls
hoofdeinde weg, waarna zĳ heengingen; en niemand zag hetm en
niemand merkte het en niemand
werd wakker, want allen lagen
zĳ te slapen, omdat er een diepe,
van Jehovah afkomstige slaap n
op hen was gevallen. 13 Toen
begaf David
zich naar de over_
kant en ging op een afstand op
de top van de berg staan, zodat
de ruimte tussen hen uitgestrekt
was.
14 Nu riep David
tot het volk
_
en tot Abner,
de zoon van Ner,
_
en zei: „Zult gĳ niet antwoorden, Abner?”
Toen antwoordde
_
o en zei: „Wie zĳt gĳ, die
Abner
_
tot de koning hebt geroepen?”
15 Vervolgens zei David
tot Ab_
_
ner: „Zĳt gĳ niet een man? En
l 1Kr 16:22; Ps 20:6; Ps 105:15; m 1Sa 24:4; n Ge
2:21; Ge 15:12; o 1Sa 14:50; 1Sa 17:55; 2Sa 2:8;
2Sa 3:8.
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David spaart Saul voor de tweede keer

¨
wie is in Isra
el u gelĳk? Waarom
_
hebt gĳ dan uw heer, de koning,
niet bewaakt? Want er is iemand
van het volk gekomen om de koning, uw heer, in het verderf te
storten.a 16 Deze zaak die gĳ
hebt gedaan, is niet goed. Zo waar
Jehovah leeft,b gĳlieden verdient
te sterven,c omdat GIJ UW heer, de
gezalfde van Jehovah,d niet hebt
bewaakt.e En nu, zie waar de speer
van de koning en de veldfles met
water f zĳn, die aan zĳn hoofdeinde waren.”
17 Saul dan herkende de stem
van D avid
en zei: „Is dit uw
_
g Hierstem, mĳn zoon David?”
_
op zei David:
„Het is mĳn stem,
_
mĳn heer de koning.” 18 En
hĳ voegde eraan toe: „Waarom
is dit, dat mĳn heer zĳn knecht
achternazit,h want wat heb ik gedaan, en wat voor kwaad is er
in mĳn hand? i 19 Nu dan, laat
mĳn heer de koning alstublieft
luisteren naar de woorden van
zĳn knecht: Indien het Jehovah
is die u tegen mĳ heeft opgezet,
laat hem een graanoffer ruiken.j
Maar indien het de mensenzonen zĳn,k vervloekt zĳn zĳ voor
het aangezicht van Jehovah,l omdat zĳ mĳ heden verdreven hebben, zodat ik mĳ niet verbonden
voel met het erfdeel van Jehovah,m [want] zĳ hebben gezegd:
’Ga heen, dien andere goden!’n
20 Nu dan, laat mĳn bloed niet
op de aarde vallen voor het aangezicht van Jehovah; o want de
¨
koning van Isra
el is uitgetrok_
´ ´
ken om een enkele vlo te zoeken,p
net zoals men een patrĳs op de
bergen najaagt.”q
21 Hierop zei Saul: „Ik heb gezondigd.r Kom terug, mĳn zoon
David,
want ik zal u geen scha_
de meer berokkenen, gezien het
feit dat mĳn ziel deze dag kostbaar geweest is s in uw ogen. Zie!
Ik heb dwaas gehandeld en vergis
mĳ schromelĳk.” 22 Toen antwoordde David
en zei: „Hier is de
_
speer van de koning, en laat een
van de jonge mannen overkomen
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¨
1 SAMUEL 26:16–27:6

´
en ze halen. 23 En Jehovah zal
aan ieder zĳn eigen rechtvaardigheid en zĳn eigen getrouwheid
vergelden,a doordat Jehovah u heden in mĳn hand had gegeven
en ik mĳn hand niet wilde uitsteken tegen de gezalfde van Jehovah.b 24 En zie! juist zoals uw
ziel deze dag groot was in mĳn
ogen, zo moge mĳn ziel groot zĳn
in de ogen van Jehovah,c opdat hĳ
mĳ uit alle benauwdheid moge bevrĳden.”d 25 Hierop zei Saul tot
David:
„Moogt gĳ gezegend zĳn,
_
mĳn zoon David.
Niet alleen zult
_
gĳ zonder mankeren handelen,
maar gĳ zult ook zonder mankeren als overwinnaar te voorschĳn komen.”e Toen ging David
_
zĳns weegs; en wat Saul betreft,
hĳ keerde naar zĳn plaats terug.f
David
zei echter in zĳn
_
hart: „Nu zal ik op een of
27
andere dag door Sauls hand worden weggevaagd. Er zit voor mĳ
niets beters op dan dat ik zonder
mankeren ontkomg naar het land
der Filistĳnen; h en Saul moet aangaande mĳ de hoop opgeven nog
langer
in het hele gebied van Is_
¨
rael naar mĳ te zoeken,i en ik
zal stellig aan zĳn hand ontkomen.” 2 David
stond dus op, en
_
hĳ en zeshonderd mannenj die bĳ
k
hem waren, trokken naar Achis,
_
de zoon van Maoch,
de koning
_
van Gath. 3 En David
bleef bĳ
_
Achis
in Gath wonen, hĳ en zĳn
_
mannen, ieder met zĳn huisgezin,l David
met zĳn twee
_
¨ vroum
wen, Ahin
de Jizreelitische,
_
¨ oam,
n Nabals vrouw, de Karen Ab _igaıl,
_
melitische. 4 Na verloop van
tĳd werd aan Saul bericht dat Da_
vid was weggelopen naar Gath,
en daarom ging hĳ niet nog eens
naar hem zoeken.o
5 Toen zei David
tot Achis:
„In_
_
dien ik nu gunst in uw ogen heb
gevonden, laat men mĳ dan een
plaats geven in een van de steden van het platteland, om daar
te wonen; want waarom zou uw
knecht bĳ u in de koninklĳke
stad wonen?” 6 Bĳgevolg gaf

¨
1 SAMUEL 27:7–28:10

David krĳgt Ziklag. Filistĳnen ten oorlog

Achis
hem op die dag Z _iklag.a
_
Vandaar dat Z _iklag aan de koningen van Juda
is gaan behoren, tot
_
op deze dag.
7 En het aantal dagen dat Da_
vid op het platteland van de Filistĳnen woonde, bedroeg een jaar
en vier maanden.b 8 Voorts trok
David
met zĳn mannen op om in_
vallen te doen bĳ de Gesurietenc
en de Girzieten en de Amalekieten; d want zĳ bewoonden het land
e
dat [zich uitstrekte] van Telam
_
tot aan Sur f en verder naar het
land Egypte.
9 En David
sloeg
_
_
het land, maar hĳ liet noch man
g en hĳ nam
noch vrouw in leven;
schapen en runderen en ezels en
kamelen en kleren, waarna hĳ
terugkeerde en bĳ Achis
kwam.
_
10 Toen zei Achis:
„Waar hebt
_
gĳlieden vandaag een inval geh
„In het
daan?” Hierop zei David:
_
i en in het zuizuiden van Juda
_
¨
den van de Jerahmeelietenj en
in het zuiden van de Kenieten.”k
11 Wat mannen en vrouwen betreft, David
liet niemand in le_
ven om ze naar Gath te brengen,
want hĳ zei: „Opdat zĳ ons niet
aanbrengen en zeggen: ’Zo heeft
David
gedaan.’ ”l (En dit was zĳn
_
wĳze van doen al de dagen dat hĳ
op het platteland van de Filistĳnen woonde.) 12 DientengevolDavid,
terwĳl
ge geloofde m Achis
_
_
hĳ bĳ zichzelf zei: „Hĳ is ongetwĳfeld tot een stank
geworden
¨
bĳ zĳn volk Isra
el; n en hĳ zal tot
_
onbepaalde tĳd mĳn knecht moeten worden.”
Nu geschiedde het in die
dagen dat de Filistĳnen
28
hun legerkampen gingen bĳeenbrengen ¨ om oorlog te voeren tedan zei tot Dagen Isra
el.o Achis
_
_
_
vid: „Gĳ weet ongetwĳfeld dat gĳ
met mĳ in het kamp dient uit
te trekken, gĳ en uw mannen.”p
2 Daarop zei David
tot Achis:
_
_
„Daarom weet gĳzelf wat uw
knecht dient te doen.” Bĳgevolg
zei Achis
tot David:
„Daarom zal
_
_
ik u voor altĳd tot bewaker van
mĳn hoofd aanstellen.”q
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¨
3 Samu
el
_
¨ nu was gestorven, en
heel Isra
el was over hem gaan
_
weeklagen en hem in Rama,
zĳn
_
eigen stad, gaan begraven.a Wat
Saul aangaat, hĳ had de geestenmediums en de beroepsvoorzeggers van gebeurtenissen uit het
land verwĳderd.b
4 Nadien brachten de Filistĳnen [hun troepen] bĳeen, en zĳ
kwamen en sloegen hun kamp
c
op te Sunem.
_
¨ Daarom bracht
Saul heel Isra
el bĳeen, en zĳ sloe_
gen hun kamp op de Gilboa
_ d op.
5 Toen nu Saul het kamp van de
Filistĳnen zag, werd hĳ bevreesd,
en zĳn hart ging zeer beven.e
6 Alhoewel Saul Jehovah placht
te raadplegen,f antwoordde Jehovah hem nimmer,g noch door dromenh noch door de Urimi noch
door de profeten.j 7 Ten slotte
zei Saul tot zĳn dienaren: „Zoekt
mĳ een vrouw die een meesteres
is in het geestenmediumschap,k
en ik wil naar haar toe gaan en
haar raadplegen.” Toen zeiden
zĳn dienaren tot hem: „Zie! Te
En-Dor l is een vrouw die een
meesteres is in het geestenmediumschap.”
8 Saul dan vermomde m zich en
trok andere kleren aan en ging
heen, hĳ en twee mannen met
hem; en zĳ kwamen ’s nachts bĳ
de vrouw.n Hĳ zei nu: „Beoefen
alstublieft waarzeggerĳo voor mĳ
door middel van het geestenmediumschap en laat voor mĳ opkomen degene die ik u zal aanduiden.” 9 De vrouw zei echter
tot hem: „Zie, gĳ weet zelf heel
goed wat Saul gedaan heeft, hoe
hĳ de geestenmediums en de
beroepsvoorzeggers van gebeurtenissen uit het land heeft afgesneden.p Waarom handelt gĳ
dan als een strikkenspanner tegen mĳn ziel, om mĳ ter dood te
laten brengen?”q 10 Onmiddellĳk zwoer Saul haar bĳ Jehovah
en zei: „Zo waar Jehovah leeft,r
in deze zaak zal u geen schuld
m 1Kon 14:2; 1Kon 22:30; n 1Sa 28:25; o De 18:10;
1Kr 10:13; Jes 8:19; p 1Sa 28:3; q Ex 22:18; Le
20:27; r 1Sa 14:39; Jes 48:1; Jer 44:26.
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Saul bĳ heks van En-Dor

voor dwaling treffen!” 11 Daarop zei de vrouw: „Wie zal ik voor
u laten opkomen?” Hierop zei
¨
hĳ: „Laat Samu
el voor mĳ opko_
men.”a 12 Toen de vrouw „Sa_
¨
mu el” zag,b ging zĳ luidkeels
schreeuwen; vervolgens zei de
vrouw tot Saul: „Waarom hebt gĳ
mĳ bedrogen, terwĳl gĳ zelf Saul
zĳt?” 13 Maar de koning zei tot
haar: „Wees niet bevreesd, maar
wat hebt gĳ gezien?” Vervolgens
zei de vrouw tot Saul: „Een godc
zag ik uit de aarde opkomen.”
14 Terstond zei hĳ tot haar: „Hoe
is zĳn gestalte?”, waarop zĳ zei:
„Een oude man komt op, en hĳ
heeft zich in een schoudermanteld gehuld.” Toen herkende Saul
¨
[daaraan] dat het „Samu
el” was,e
_
waarop hĳ zich diep boog, met
zĳn aangezicht ter aarde, en zich
neerwierp.
¨
15 „Samu
el” zei nu tot Saul:
_
„Waarom hebt gĳ mĳ gestoord
door mĳ te laten opkomen?”f Hierop zei Saul: „Ik zit heel erg in
het nauw,g daar de Filistĳnen
tegen mĳ strĳden, en God zelf
is van mĳ gewekenh en heeft mĳ
niet meer geantwoord, noch door
bemiddeling van de profeten noch
door dromen,i zodat ik u roep
om mĳ te laten weten wat ik zal
doen.”j
¨
16 Vervolgens zei „S amu
el”:
_
„Waarom raadpleegt gĳ mĳ dan,
als Jehovah zelf van u geweken
is k en uw tegenstander blĳkt te
zĳn? l 17 En Jehovah zal voor
zich doen juist zoals hĳ door bemiddeling van mĳ heeft gesproken, en Jehovah zal het koninkrĳk uit uw hand scheurenm en
het aan uw naaste, aan David,
ge_
ven.n 18 Daar gĳ de stem van
Jehovah niet hebt gehoorzaamdo
en zĳn brandende toorn tegen
Amalek
niet hebt voltrokken,p
_
daarom is dit hetgeen Jehovah u
stellig op deze dag zal aandoen.
¨
19 En Jehovah zal ook Isra
el met
_
u in de hand der Filistĳnen geven,q en morgen zullen gĳr en uw
zonens bĳ mĳ zĳn. Zelfs het kamp
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1 SAMUEL 28:11–29:3
¨
van Isra
el zal Jehovah in de hand
_
der Filistĳnen geven.”a
20 Hierop viel Saul ogenblikkelĳk in zĳn volle lengte op de
grond, en hĳ werd zeer bevreesd
¨
wegens „Samu
els” woorden. Bo_
vendien bevond er zich geen
kracht in hem, omdat hĳ de hele
dag en de hele nacht geen voedsel had gebruikt. 21 De vrouw
kwam nu bĳ Saul en zag dat hĳ
erg van streek was geraakt. Daarom zei zĳ tot hem: „Zie, uw dienstmaagd heeft uw stem gehoorzaamd, waarop ik mĳn ziel in mĳn
handpalm heb gelegdb en de woorden die gĳ tot mĳ hebt gesproken, heb gehoorzaamd. 22 Nu
dan, gehoorzaamt gĳ alstublieft
ook de stem van uw dienstmaagd;
en laat ik u een stuk brood voorzetten, en eet, opdat er kracht in
u moge komen, aangezien gĳ uws
weegs zult gaan.” 23 Maar hĳ
weigerde en zei: „Ik zal niet eten.”
Zĳn dienaren en ook de vrouw
bleven echter bĳ hem aandringen. Ten slotte gehoorzaamde hĳ
hun stem en stond van de grond
op en ging op het rustbed zitten.
24 De vrouw nu had een gemest
kalf c in huis. Zĳ slachtte hetd dus
in allerĳl en nam meel en kneedde het deeg en bakte er ongezuurde koeken van. 25 Toen diende
zĳ ze voor Saul en zĳn dienaren
op, en zĳ aten. Daarna stonden zĳ
op en gingen nog diezelfde nacht
heen.e
f

De Filistĳnen brachten
voorts al hun legerkampen
29
¨
te Afek
bĳeen, terwĳl de Israelie_
ten gelegerd
¨ waren bĳ de bron
die te J _izreelg was. 2 En de ash
vorsten der Filistĳnen trokken
bĳ honderden en bĳ duizenden
voorbĳ, en David
en zĳn man_
nen trokken daarna voorbĳ met
i
3 Toen zeiden de vorAchis.
_
sten der Filistĳnen:
„Wat heb¨
ben die Hebreeenj te betekenen?”
Hierop zei Achis
tot
de
vorsten
_
der Filistĳnen: „Is dat niet Da_
vid, de dienaar van Saul, de ko¨
ning van Isra
el, die al een jaar of
_

¨
1 SAMUEL 29:4–30:8
twee hier bĳ mĳ is? a En ik heb
van de dag af dat hĳ [naar mĳ]
overgelopen is tot op deze dag
hoegenaamd niets in hem gevonden.”b 4 En de vorsten der Filistĳnen werden verontwaardigd
op hem; en de vorsten der Filistĳnen zeiden vervolgens tot
hem: „Laat die man teruggaan,c
en laat hĳ teruggaan naar zĳn
plaats, waar gĳ hem [een verblĳf] hebt toegewezen; en laat hĳ
niet met ons ten strĳde afdalen,
opdat hĳ geen tegenstrever van
ons wordtd in de strĳd. En waarmee zou deze persoon zich bĳ
zĳn heer in de gunst stellen? Is
het niet met de hoofden van deze
[onze] mannen? 5 Is dat niet
David,
die men in de reidansen in
_
tegenzang bleef toezingen, door
te zeggen: ’Saul heeft zĳn duizenden neergeslagen, en David
zĳn
_
tienduizenden’?”e
f
6 Dientengevolge riep Achis
_
David
en zei tot hem: „Zo waar
_
Jehovah leeft,g gĳ zĳt oprecht, en
uw uitgaan en uw ingaanh bĳ mĳ
in het kamp is goed geweest in
mĳn ogen; i want van de dag af
dat gĳ bĳ mĳ zĳt gekomen tot op
deze dag heb ik geen slechtheid
in u gevonden.j Maar in de ogen
van de asvorstenk deugt gĳ niet.
7 Nu dan, keer terug en ga in
vrede, opdat gĳ niets slechts doet
in de ogen van de asvorsten der
Filistĳnen.” 8 Maar David
zei
_
tot Achis:
„Welnu, wat heb ik ge_
daan,l en wat hebt gĳ van de dag
af dat ik voor uw aangezicht ben
gekomen tot op deze dag in uw
knecht gevonden,m dat ik niet
zou komen en werkelĳk tegen
de vĳanden van mĳn heer de
koning zou strĳden?” 9 Hierop
antwoordde Achis
en zei tot Da_
_
vid: „Ik weet heel goed dat gĳ
´´
in mıjn ogen goed zĳt geweest,
als een engel van God.n Alleen
de vorsten der Filistĳnen hebben
gezegd: ’Laat hĳ niet met ons
ten strĳde optrekken.’ 10 Nu
dan, sta vroeg in de morgen op
met de dienaren van uw heer
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Filistĳnen wantrouwen David
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die met u gekomen zĳn; en gĳlieden moet vroeg in de morgen opstaan, wanneer het licht voor U
geworden is. Gaat dan heen.”a
11 Bĳgevolg stond David
vroeg
_
op, hĳ en zĳn mannen, om in de
b
morgen heen te gaan en naar het
land der Filistĳnen terug te keren; en de Filistĳnen zelf trokken
¨
op naar J _izreel.c
Nu geschiedde het terwĳl
David
en zĳn mannen op
30
_
de derde dag naar Z _iklag kwad

men, dat de Amalekietene een
inval in het zuiden en in Z _iklag deden; voorts sloegen zĳ Z _iklag en verbrandden het met vuur,
2 en voerden de vrouwenf [en allen] die erin waren, van de kleinste tot de grootste, gevankelĳk
weg. Zĳ brachten niemand ter
dood, maar zĳ dreven hen voort
en gingen huns weegs. 3 Toen
David
met zĳn mannen bĳ de stad
_
kwam, zie, daar was ze met vuur
verbrand, en wat hun vrouwen en
hun zonen en hun dochters betreft, die waren gevankelĳk weggevoerd. 4 Toen verhieven Da_
vid en het volk dat bĳ hem was
hun stem en weendeng totdat zĳ
geen kracht meer in zich hadden [nog langer] te wenen. 5 En
h
Davids
twee vrouwen, Ahinoam,
_
¨
¨_
de Jizreelitische, en Ab _igaıl,i de
vrouw van Nabal,
de Karmeliet,
_
waren gevankelĳk weggevoerd.
6 En het werd erg benauwend
j
voor David,
omdat het volk het
_
erover had hem te stenigen; k want
de ziel van heel het volk was verbitterd geworden,l ieder om zĳn
zonen en zĳn dochters. Daarom
ging David
zich sterken bĳ Jeho_
vah, zĳn God.m
7 D avid
zei derhalve tot de
_
n de zoon van
priester Abjathar,
_
Achimelech:
„Breng toch alstu_
blieft de efodo bĳ mĳ.” Toen bracht
Abjathar
de efod bĳ David.
8 En
_
_
David
ging Jehovah raadplegenp
_
en zei: „Zal ik die roversbende
p Nu 27:21; Re 18:5; Re
23:11; 1Sa 28:6; Sp 3:5.

20:28;

1Sa

23:2;

1Sa
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Amalekieten verslagen. Gevangenen bevrĳd

achternazetten? Zal ik hen inhalen?” Hierop zei hĳa tot hem:
„Zet [hen] achterna, want gĳ zult
hen zonder mankeren inhalen, en
gĳ zult zonder mankeren een bevrĳding bewerken.”b
9 Prompt begaf David
zich op
_
weg, hĳ en de zeshonderd manc
die bĳ hem waren, en zĳ gingen
door tot aan het stroomdal van
de Besor,
en de mannen die ach_
tergelaten moesten worden, bleven staan. 10 En David
zette de
_
achtervolging voort,d hĳ en vierhonderd man, maar tweehonderd
man, die te vermoeid waren om
het stroomdal van de Besor
over
_
te trekken,e bleven staan.
11 Ten slotte vonden zĳ op het
veld een man, een Egyptenaar.f
Zĳ dan brachten hem bĳ David
_
en gaven hem brood opdat hĳ
kon eten en gaven hem water
te drinken. 12 Verder gaven zĳ
hem een schĳf van een koek van
samengeperste vĳgen en twee rozĳnenkoeken.g Toen at hĳ en zĳn
geesth kwam in hem terug; want
hĳ had drie dagen en drie nachten geen brood gegeten en geen
water gedronken. 13 David
zei
_
nu tot hem: „Wie behoort gĳ toe,
en waar komt gĳ vandaan?”, waarop hĳ zei: „Ik ben een Egyptische
bediende, een slaaf van een Amalekitische man, maar mĳn meester heeft mĳ verlaten, omdat ik
drie dagen geleden ziek werd.i
14 Wĳ waren het die een inval
hebben gedaan in het zuiden van
de Kerethietenj en in dat wat aan
Juda
behoort en in het zuiden
_
k en Z
van Kaleb;
_iklag hebben wĳ
_
met vuur verbrand.” 15 Hierop zei David
tot hem: „Wilt gĳ
_
mĳ naar die roversbende brengen?” Waarop hĳ zei: „Zweer l mĳ
toch vooral bĳ God dat gĳ mĳ
niet ter dood zult brengen, en dat
gĳ mĳ niet in de hand van mĳn
meester zult overleveren,m en ik
zal u naar die roversbende brengen.”
16 Bĳgevolg bracht hĳ hem er-
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heen,a en zie, daar lagen zĳ wanordelĳk verspreid over de oppervlakte van het hele land, etend
en drinkend en feestvierendb wegens heel de grote buit die zĳ uit
het land der Filistĳnen en het
land van Juda
hadden meegeno_
men.c 17 Toen sloeg David
hen
_
neer van de morgenschemering
af tot aan de avond, om hen aan
de vernietiging prĳs te geven;
en geen man van hen ontkwam,d
behalve vierhonderd jonge mannen die op kamelen reden en de
vlucht namen. 18 David
dan be_
vrĳdde alles wat de Amalekiee
ten hadden meegenomen, en zĳn
twee vrouwen bevrĳdde David.
_
19 En niets van hen werd gemist,
van het kleinste tot het grootste
en tot zonen en dochters en van
de buit, ja, tot alles wat zĳ voor
zich hadden meegenomen.f Alles
bracht David
terug. 20 Zo nam
_
David
al de schapen en de runde_
ren, die zĳ voor dat [andere] vee
uit dreven. Toen zeiden zĳ: „Dit is
Davids
buit.”g
_
21 Ten slotte kwam David
bĳ
_
de tweehonderd manh die te vermoeid waren geweest om met
David
mee te gaan en die zĳ bĳ
_
het stroomdal van de Besor
had_
den laten blĳven; en zĳ gingen
David
en het volk dat bĳ hem
_
was, tegemoet. Toen David
op
_
het volk toetrad, vroeg hĳ hun
dadelĳk hoe zĳ het maakten.
22 Maar iedere slechte en nietswaardige mani uit de mannen
die met David
waren meegegaan,
_
nam het woord en bleef zeggen:
„Omdat zĳ niet met ons zĳn meegegaan, zullen wĳ hun stellig
niets geven van de buit die wĳ
bevrĳd hebben, behalve aan ieder
zĳn vrouw en zĳn zonen, en laten zĳ hen leiden en weggaan.”
23 Maar David
zei: „Zo moet GIJ
_
niet doen, mĳn broeders, met
wat Jehovah ons heeft gegeven,j
doordat hĳ ons heeft beveiligdk
en de roversbende die tegen ons
opkwam, in onze hand heeft gegeven.l 24 En wie zal in deze

¨
1 SAMUEL 30:25–31:13

Jonathan, Saul sterven. Saul begraven

zaak naar U luisteren? Want het
deel van degene die ten strĳde is
getrokken, zal hetzelfde zĳn als
het deel van degene die bĳ de legertros is gebleven.a Allen zullen
samen delen.”b 25 Nu geschiedde het vanaf die dag en voortaan dat hĳ het bleef handhaven
als een voorschrift en rechterlĳ¨
el, tot op
ke beslissing c voor Isra
_
deze dag.
26 Toen David
te Z _iklag kwam,
_
zond hĳ voorts een gedeelte van
de buit aan de oudere mannen
van Juda,
zĳn vrienden,d en zei:
_
„Hier is een zegengeschenke voor
U uit de buit van Jehovah’s vĳanden.” 27 Aan hen die te Beth_
g
elf waren, en aan die te Ramoth
_
van het zuiden, en aan die te Jat_¨
er,
tir,h 28 en aan die te Aro
_
en aan die te S _ifmoth, en aan
i
29
en
aan
die
die te Estemoa,
_
te Rachal,
en aan die in de ste_
¨
den der Jerahmeelieten,j en aan
die in de steden van de Keniel
ten,k 30 en aan die te Horma,
_
m en aan
en aan die te Bor-Asan,
_
die te Athach,
31 en aan die
_
n en aan alle plaatsen
te Hebron
_
waar David
had rondgezworven,
_
hĳ en zĳn mannen.
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Filistĳnen op de vlucht, en er
bleven verslagenen vallenp op de
berg Gilboa.
_ q 2 En de Filistĳnen bleven Saul en zĳn zonen op
de hielen zitten; en ten slotte sloer
en
gen de Filistĳnen Jonathan
_
s en Malkisua,t Sauls zoAbinadab
_
_
nen, neer. 3 En de strĳd werd
hevig tegen Saul, en de schutters, de mannen met de boog,
vonden hem ten slotte, en hĳ
werd door de schutters zwaar gewond.u 4 Toen zei Saul tot zĳn
wapendrager: „Trek uw zwaardv
en doorsteek mĳ ermee, opdat
deze onbesnedenenw niet komen
en mĳ stellig doorsteken en smadelĳk bejegenen.” En zĳn wapendrager wilde niet,x omdat hĳ zeer
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bevreesd was. Daarom nam Saul
het zwaard en stortte zich erin.a
5 Toen zĳn wapendrager zag dat
Saul gestorven was,b stortte ook
hĳ zich in zĳn eigen zwaard en
stierf met hem.c 6 Zo kwamen
Saul en zĳn drie zonen en zĳn
wapendrager, ja, al zĳn mannen,
op die dag tegelĳk te sterven.d
¨
7 Toen de mannen van Isra
el die
_
in de streek van de laagvlakte
waren en die in de Jordaanstreek
waren, zagen dat de mannen van
¨
Isra
el gevlucht waren en dat Saul
_
en zĳn zonen gestorven waren,
verlieten zĳ terstond de steden
en namen de vlucht,e waarop de
Filistĳnen kwamen en daarin gingen wonen.f
8 Nu geschiedde het de volgende dag, toen de Filistĳnen kwamen om de verslagenen uit te
schudden,g dat zĳ ten slotte Saul
en zĳn drie zonen vonden, gevallen op de berg Gilboa.
_ h 9 Voorts
hieuwen zĳ hem het hoofd afi en
trokken hem zĳn wapenrusting
uit en zonden [boden] rond in het
land der Filistĳnen om het in de
huizen van hun afgodenj en onder het volk bekend te maken.k
10 Ten slotte legden zĳ zĳn wapenrusting l in het huis van de
Astorethbeelden,m en zĳn dode lichaam hechtten zĳ aan de muur
van Beth-San.n 11 En betreffende hem kregen de inwoners
van Jabes-G
_
_ileado te horen wat de
Filistĳnen met Saul hadden gedaan. 12 Onmiddellĳk stonden
alle dappere mannen op, en zĳ
trokken de hele nacht door en namen het dode lichaam van Saul
en de dode lichamen van zĳn zonen van de muur van Beth-San
en kwamen naar Jabes
en ver_
brandden ze daar.p 13 Daarop
q
namen zĳ hun gebeente en begroevenr het onder de tamariskbooms in Jabes
en gingen toen ze_
ven dagen vasten.t
l 1Sa 21:9; 1Kr 10:10; m Re 2:13; n Joz 17:11;
Re 1:27; 2Sa 21:12; o 1Sa 11:1; 2Sa 2:4; 2Sa 21:12;
1Kr 10:11; p Am 6:10; q 2Sa 21:12; r Ge 35:8; 2Sa
2:5; s Ge 21:33; 1Sa 22:6; 1Kr 10:12; t Ge 50:10.

¨
SAMUEL

HET TWEEDE BOEK

of, volgens de Griekse Septuaginta,
HET TWEEDE BOEK DER KONINGEN

Het geschiedde nu na Sauls
dood, en toen David
zelf van
_
1
het verslaan der Amalekieten was
teruggekeerd,a dat David
twee da_
gen te Z _iklag b bleef. 2 Nu gebeurde het op de derde dag dat,
zie! daar kwam een manc uit de legerplaats, bĳ Saul vandaan, met
gescheurde klerend en aarde op
zĳn hoofd; e nu geschiedde het dat
hĳ bĳ David
aangekomen, ter_
stond ter aarde vielf en zich neerwierp.
3 Toen zei D avid
tot hem:
_
„Waar komt gĳ vandaan?”, waarop hĳ tot hem ¨ zei: „Uit de legerplaats van Isra
el ben ik ontsnapt.”
_
4 Vervolgens zei David
tot hem:
_
„Hoe is het afgelopen? Vertel het
mĳ alstublieft.” Hierop zei hĳ:
„Het volk is gevlucht uit de strĳd
en ook zĳn velen van het volk gevallen, zodat zĳ zĳn gestorven,g
en zelfs Saulh en zĳn zoon Jona_
thani zĳn gestorven.” 5 Toen
zei David
tot de jonge man die
_
hem het bericht bracht: „Hoe
weet gĳ eigenlĳk dat Saul gestorven is, en ook zĳn zoon Jona_
than?”j 6 Daarop zei de jonge
man die hem het bericht bracht:
„Bĳ toeval was ik onverwachts
op de berg Gilboa,
_ k en daar was
Saul, steunend op zĳn speer; l en
zie! de wagenmenners en de bereden manschappen hadden hem
ingehaald.m 7 Toen hĳ zich omwendde en mĳ zag, riep hĳ mĳ, en
ik zei: ’Hier ben ik!’ 8 Vervolgens zei hĳ tot mĳ: ’Wie zĳt gĳ?’,
waarop ik tot hem zei: ’Ik ben
een Amalekiet.’n 9 Toen zei hĳ:
’Kom alstublieft bĳ mĳ staan en
breng mĳ definitief ter dood, want
de kramp heeft mĳ aangegrepen,
omdat heel mĳn zielo nog in mĳ is.’
10 Ik kwam dus bĳ hem staan en
bracht hem definitief ter dood,p
want ik wist dat hĳ, nadat hĳ gevallen was, niet kon leven. Daarop nam ik de diadeemq die op zĳn
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hoofd was en de armband die om
zĳn arm was, om ze hier aan mĳn
heer te brengen.”
11 Toen greep David
zĳn kleren
_
en scheurde ze vaneen,a en zo deden ook alle mannen die bĳ hem
waren. 12 Zĳ dan weeklaagden
en weendenb en vasttenc tot de
avond over Saul en over zĳn zoon
Jonathan
en over het volk van Je_
¨
hovah en over het huis van Isra
el,d
_
omdat zĳ door het zwaard waren
gevallen.
13 David
zei nu tot de jonge
_
man die hem het bericht bracht:
„Waar komt gĳ vandaan?”, waarop hĳ zei: „Ik ben de zoon van
een inwonende vreemdeling, een
Amalekiet.”e 14 Toen zei David
_
tot hem: „Hoe kwam het dat gĳ
niet hebt gevreesdf uw hand uit
te steken om de gezalfde g van Jehovah in het verderf te storten?”
15 Daarop riep David
een van de
_
jonge mannen en zei: „Treed nader. Sla hem.” Bĳgevolg sloeg
hĳ hem neer, zodat hĳ stierf.h
16 David
zei toen tot hem: „Uw
_
bloedschuld zĳ op uw eigen hoofd,i
omdat uw eigen mond tegen u
heeft getuigd,j door te zeggen: ’Ikzelf heb de gezalfde van Jehovah
definitief ter dood gebracht.’ ”k
17 Toen zong David
dit klaag_
liedl over Saul en zĳn zoon Jona_
m
18 en zei dat men de zothan
n „De boog”o diende
nen van Juda
_
te leren. Zie! Het staat geschrep
ven in het boek van Jasjar:
_
¨
19 „Het sieraad, o Isra
el, ligt ge_
sneuveld op uw hoge plaatsen.q
Hoe zĳn de sterke mannen
gevallen!
20 Vertelt het niet in Gath; r
Kondigt het niet aan op de
s
straten van Askelon,
_
q 1Sa 31:8; Klg 2:1; r De 32:27; 1Sa 31:9; s Joz
13:3; Re 16:23; 1Sa 6:17.

¨
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21

22

23

24

25

26

27

¨
David koning van Juda, Isboseth van Israel

Opdat de dochters der Filistĳnen zich niet verheugen,
Opdat de dochters der onbesnedenen niet uitgelaten
zĳn.a
GIJ bergen van Gilboa,
_ b laat
er geen dauw, laat er geen
regen op U zĳn, en laten
er geen velden met heilige bĳdragen zĳn; c
Want daar werd het schild
van sterken bezoedeld,
Het schild van Saul, zodat
er geen was gezalfd met
olie.d
Van het bloed der verslagenen, van het vet van sterken,
Trok de boog van Jonathan
_
zich niet terug,e
En het zwaard van Saul
keerde niet zonder succes
weder.f
g de beminSaul en Jonathan,
_
nelĳken en de aangenamen bĳ hun leven,
En in hun dood werden zĳ
niet gescheiden.h
Sneller waren zĳ dan de arenden,i
Sterker waren zĳ dan de
leeuwen.j
¨
GIJ dochters van Isra
el, weent
_
over Saul,
Die U kleedde in scharlaken
met sierlĳke opschik,
Die gouden sieraden aanbracht op UW kleding.k
Hoe zĳn de sterken gevallen
midden in de strĳd! l
Jonathan
gesneuveld op uw
_
hoge plaatsen! m
Ik ben benauwd om u, mĳn
broeder Jonathan,
_
Gĳ waart mĳ zeer aangenaam.n
Uw liefde was mĳ wonderlĳker dan de liefde van
vrouwen.o
Hoe zĳn de sterken gevallenp
En de oorlogswapens vergaan!”

Nu geschiedde het naderhand dat David
Jehovah ging
_
2
raadplegen en zei: „Zal ik opq

trekken naar een van de steden

HFDST. 1
a De 28:37
b 1Sa 31:1
1Kr 10:1
c Le 27:16
d Jes 21:5
e 1Sa 18:4
1Sa 20:20
f 1Sa 14:47
g 1Sa 18:1
h 1Sa 31:6
1Kr 10:6
i Job 9:26
Jer 4:13
Klg 4:19
Hab 1:8
j Re 14:18
Sp 30:30
k Ge 24:53
l 2Sa 1:19
m 1Sa 31:8
2Sa 1:19
n 1Sa 18:1
o Ru 1:17
1Sa 18:3
1Sa 19:2
1Sa 20:17
1Sa 20:41
1Sa 23:16
Sp 17:17
Sp 18:24
p 2Sa 1:19

HFDST. 2
q Nu 27:21
Re 1:1
1Sa 28:6
1Sa 30:8

2e kolom
a Ge 23:2
Nu 13:22
Joz 14:14
Joz 20:7
Joz 21:11
Joz 21:12
1Sa 30:31
2Sa 5:1
1Kon 2:11
b 1Sa 25:43
1Sa 30:5
c 1Sa 25:42
d 1Sa 22:2
1Sa 27:2
1Kr 12:1
e Ge 49:10
2Sa 19:11
2Sa 19:42
f 1Sa 16:13
g 1Sa 15:28
2Sa 5:5
1Kr 11:3
h 1Sa 31:11
i Ru 3:10
j 1Sa 15:6
Sp 19:22
Ho 6:6
Mi 6:8
k 1Sa 31:13
l 2Sa 15:20
Ps 40:11
Ps 57:3
m 2Sa 9:7
2Sa 10:2
Sp 11:10
n 2Sa 10:12
o Ge 49:10
2Sa 2:4

410

van Juda?”
Hierop zei Jehovah
_
tot hem: „Trek op.” Vervolgens
zei David:
„Waarheen zal ik op_
trekken?” Toen zei hĳ: „Naar He_
bron.”a 2 Bĳgevolg trok David
_
daarheen op en ook zĳn twee
¨
b de Jizreelitivrouwen, Ahinoam,
¨_
sche, en Ab _igaıl,c de vrouw van
Nabal,
de Karmeliet. 3 En de
_
mannend die bĳ hem waren, liet
David
optrekken, ieder met zĳn
_
huisgezin; en zĳ gingen in de steden van [het gebied van] Hebron
_
wonen. 4 Toen kwamen de mane en zalfdenf David
nen van Juda
_
_
daar tot koning over het huis van
g
Juda.
_
En men kwam David
het vol_
gende berichten: „De mannen
van Jabes-G
_
_ilead waren het die
Saul hebben begraven.” 5 Daarom zond David
boden naar de
_
mannen van Jabes-G
_
_ileadh en zei
tot hen: „Moogt GIJ door Jehoi
vah gezegend zĳn, omdat GIJ deze
liefderĳke goedheidj jegens UW
heer, jegens Saul, hebt betracht,
doordat GIJ hem begraven hebt.k
6 En nu, moge Jehovah liefderĳke goedheidl en trouw jegens U
betrachten, en ook ik zal jegens
U deze goedheid betrachten, omdat GIJ deze zaak hebt gedaan.m
7 Nu dan, laten UW handen zich
versterken en betoont U dappere
mannen,n want UW heer Saul is
dood, en ook heeft het huis van
Juda
mĳ tot koning over zich ge_
zalfd.”o
p betreft, de zoon
8 Wat Abner
_
van Ner, de overste van het leger dat aan Saul had behoord,
q
Sauls zoon, en
hĳ nam Isboseth,
_
bracht hem
¨ r vervolgens over naar
Mahana_ ım, 9 en maakte hem
s
en de Aschukoning over G _ilead
¨
¨
rieten en J _izreelt en over Efra
_ ¨ ımu
v
en Benjamin
en
over
Isra
el in
_
_
zĳn geheel. 10 Veertig jaar oud
was Isboseth,
Sauls
_
¨ zoon, toen hĳ
koning over Isra
el werd, en hĳ
_
heeft twee jaar lang geregeerd.
p 1Sa 14:50; 1Sa 17:55; 1Sa 26:5; 2Sa 4:1; 1Kon
2:5; 1Kr 26:28; q 2Sa 3:7; 2Sa 4:5; 2Sa 4:12; r Ge
32:2; Joz 13:30; 2Sa 17:24; s Nu 32:1; Joz 13:11;
t Joz 19:18; u Joz 16:5; v Joz 18:11.
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Strĳd tussen Abner en Joab

Alleen [die van] het huis van Juda
_ a
betoonden zich volgelingen van
David.
11 En het aantal dagen
_
dat David
te Hebron
koning over
_
_
het huis van Juda
bleek te zĳn,
_
bedroeg zeven jaar en zes maanden.b
12 Na verloop van tĳd trokken
Abner,
de zoon van Ner, en de
_
dienaren van Isboseth,
Sauls zoon,
¨_
uit van Mahana_ ımc naar G _ibeon.d
e
13 Wat Joab,
de zoon van Zeru_
_
beja,f en de dienaren van David
_
treft, [ook] zĳ trokken uit, en zĳ
ontmoetten elkaar later bĳ de vĳver van G _ibeon; en zĳ bleven zitten, dezen aan de ene kant van
de vĳver en genen aan de andere
kant van de vĳver. 14 Ten slotte zei Abner
tot Joab:
„Laten als_
_
tublieft de jonge mannen opstaan
en laten zĳ een kampspel voor
ons opvoeren.” Hierop zei Joab:
_
„Laten zĳ opstaan.” 15 Zĳ stonden dus op en gingen getalsgewĳze over: twaalf die bĳ Benjamin
_
g Sauls zoon, behooren Isboseth,
_
den, en twaalf uit de dienaren
van David.
16 Toen grepen zĳ
_
elkaar bĳ het hoofd, waarbĳ het
zwaard van een ieder in de zĳde
van de ander [werd gedreven], zodat zĳ te zamen neervielen. En die
plaats werd Helkath-Hazz
urim
ge_
_
noemd, die in G _ibeonh is.
17 En de strĳd werd buitengei
woon hevig op die dag, en Abner
_
¨
en de mannen van Isra
el leden ten
_
slotte de nederlaag voor de dienaren van David.
18 Nu bevon_
den de drie zonen van Zeruja
_ j zich
¨
¨
daar: Joab
_ ¨ k en Ab _isaı l en Asa
_ el; m
en Asa
_ el was snelvoetig, als een
der gazellenn die in het open veld
¨
zĳn. 19 Asa
_ el dan jaagde Abner
_
na, en hĳ was niet geneigd naar
rechts of naar links te gaan achter Abner
vandaan. 20 Ten slot_
te keek Abner
om en zei: „Zĳt gĳ
_¨
dat, Asa
_ el?”, waarop hĳ zei: „Ik
ben het.” 21 Toen zei Abner
tot
_
hem: „Wĳk af naar uw rechter- of
naar uw linkerzĳde en grĳp u een
van de jonge mannen en neem hetgeen gĳ hem uittrekto voor u.” En
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2 SAMUEL 2:11-30
¨
Asa
_ el wilde niet achter hem vandaan wĳken. 22 Daarom zei Ab_
¨
ner nog eens tot Asa
_ el: „Wend u
af en volg mĳ niet langer. Waarom zou ik u ter aarde slaan? a Hoe
zou ik dan mĳn aangezicht tot
uw broer Joab
kunnen opheffen?”
_
23 Maar hĳ bleef weigeren zĳwaarts te wĳken; ten slotte stak
Abner
hem met het achterein_
de van de speer in het onderlĳf,b zodat de speer er van achteren uit kwam; en hĳ viel daar
en stierf ter plaatse. Voorts geschiedde het dat allen die bĳ de
¨
plaats kwamen waar Asa
el geval_
len en vervolgens gestorven was,
bleven stilstaan.c
24 Vervolgens jaagden Joab
en
_
¨
Ab _isaı Abner
na. Toen de zon
_
al onderging, kwamen zĳzelf bĳ
de heuvel Amma,
die tegenover
_
G _iach ligt, op de weg naar de wildernis van G _ibeon.d 25 Voorts
sloten de zonen van Benjamin
_
zich achter Abner
aaneen, en zĳ
´_ ´
werden tot een groep en vatten
´ ´
post op de top van een heuvel.
26 Toen riep Abner
tot Joab
en
_
_
zei: „Zal het zwaard eindeloos
e
voortvreten? Weet gĳ werkelĳk
niet dat het ten slotte op bitterheid zal uitlopen? f Hoe lang zal
het dan nog duren voordat gĳ
het volk zegt terug te keren van
de achtervolging van hun broeders?”g 27 Daarop zei Joab:
„Zo
_
waar de [ware] God leeft,h indien
gĳ niet hadt gesproken,i dan zou
het volk pas tegen de morgen
zĳn teruggetrokken, ieder van de
achtervolging van zĳn broeder.”
28 Joab
blies nu op de hoorn,j
_
en het hele volk maakte halt en
¨
jaagde Isra
el niet langer na, en
_
zĳ hervatten het strĳden niet
meer.
29 Wat Abner
en zĳn mannen
_
betreft, zĳ trokken heel die nacht
k en staken vervoldoor de Araba
_
gens de Jorda_ an
_ over l en trokken
door het gehele ravĳn en kwa¨
men ten slotte te Mahana_ ım.m
30 Wat Joab
betreft, hĳ keerde
_
terug van de achtervolging van

¨
2 SAMUEL 2:31–3:17

Davids huis sterker. Davids gezin

Abner
en ging het hele volk bĳ_
eenbrengen. En er werden van
de dienaren van David
_
¨ negentien
man vermist, en Asa
el. 31 En
_
de dienaren van David
hadden er
_
hunnerzĳds van Benjamin
en van
_
de mannen van Abner
neergesla_
gen — driehonderd zestig man
a
waren er gestorven.
32 Voorts
¨
droegen zĳ Asa
elb weg en begroe_
ven hem in de grafstede van zĳn
d is.
vader,c welke te Bethlehem
_
Daarna trokken Joab
en zĳn man_
nen de hele nacht verder, en het
daglicht brak voor hen aan te He_
bron.e
En het werd een langdurige
oorlog tussen het huis van
3
Saul en het huis van David;
en
_
f

David
werd gaandeweg sterker,g
_
en het huis van Saul geraakte
hoe langer hoe meer in verval.h
2 Ondertussen werden David
_
i zonen j geboren, en
in Hebron
_
k
zĳn eerstgeborene werd Amnon,
_¨
l de Jizreelitische.
bĳ Ahinoam,
_
m
3 En zĳn¨ tweede was K _ileab,
bĳ Ab _igaıl,n de vrouw van Nabal,
_
de Karmeliet, en de derde ¨ was
o
de zoon van Ma_ acha,
Absalom,
_
p de kode dochter van Talmai,
_
ning van Gesur.
4 En de vier_
q de zoon van Hagde was Adonia,
_
_
s
de
gith,r en de vĳfde was Sefatja,
_
zoon van Ab _ital. 5 En de zest
de was J _ithream, bĳ Egla,
Da_
_
vids vrouw. Dezen werden David
_
in Hebron
geboren.
_
6 Nu geschiedde het dat terwĳl de oorlog tussen het huis van
Saul en het huis van David
voort_
u zelf zĳn positie
duurde, Abner
_
in het huis van Saul steeds meer
versterkte. 7 Saul nu had een
bĳvrouw gehad die de naam R _izw
pav droeg, de dochter van Ajja.
_
x tot Abner:
Later zei Isboseth
_
_
„Waarom hebt gĳ betrekkingen
gehad met de bĳvrouwy van mĳn
vader?” 8 En Abner
werd zeer
_
toornig z over de woorden van Isboseth
en zei toen: „Ben ik soms
_
een hondenkop a die tot Juda
be_
hoort? Ik blĳf heden liefderĳke
goedheid betrachten jegens het
huis van uw vader Saul, aan zĳn
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broeders en aan zĳn persoonlĳke vrienden, en ik heb ervoor gezorgd dat gĳ u niet in de hand
van David
bevindt; en nochtans
_
roept gĳ mĳ heden ter verantwoording voor een dwaling met
betrekking tot een vrouw. 9 Zo
moge God met Abner
doen en zo
_
moge hĳ daaraan toevoegen,a indien ik niet, juist zoals Jehovah
aan David
heeft gezworen,b aldus
_
voor hem zal doen, 10 om het
koninkrĳk uit het huis van Saul
over te brengen en de troon van
¨
David
te bevestigen over Isra
el
_
_
en over Juda,
van Dan tot Berse_
_
ba.”c 11 En hĳ kon geen woord
meer zeggen om Abner
te ant_
woorden, omdat hĳ bevreesd voor
hem was.d
12 Bĳgevolg stuurde Abner
bo_
den naar David
ter plaatse waar
_
hĳ was en liet zeggen: „Aan wie
behoort het land?”, waaraan hĳ
nog toevoegde: „Sluit toch uw verbond met mĳ, en zie! mĳn ¨ hand
zal met u zĳn om geheel Isra
el aan
_
uw zĳde te brengen.”e 13 Hierop zei hĳ: „Goed! Ik voor mĳ zal
een
´ ´ verbond met u sluiten. Slechts
een ding vraag ik van u, namelĳk: ’Gĳ moogt mĳn aangezicht
niet zien,f tenzĳ gĳ eerst M _ichal,g
Sauls dochter, brengt, wanneer
gĳ komt om mĳn aangezicht te
zien.’ ” 14 Voorts zond D avid
_
h
boden naar Isboseth,
Sauls zoon,
_
en liet zeggen: „Geef mĳ toch
mĳn vrouw M _ichal, met wie ik mĳ
verloofd heb voor honderd voorhuideni der Filistĳnen.” 15 Isboseth
dan¨ liet haar van haar
_
¨
man, Palti
_ el,j de zoon van La_ ıs,
weghalen. 16 Maar haar man
bleef met haar meegaan, terwĳl
k
hĳ al wenend tot aan Bahurim
_
achter haar aan liep. Toen zei Ab_
ner tot hem: „Ga weg, keer terug!” Daarop keerde hĳ terug.
17 Intussen had Abner
contact
_
opgenomen met
¨ de oudere mannen van Isra
el en gezegd:
„Zo_
´ ´
wel gisteren als voor die tĳdl
k 2Sa 16:5; 2Sa 17:18; 1Kon 2:8; l 2Sa 5:2; 1Kr
11:2.
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Abner loopt naar David over. Joab doodt Abner

hebt GIJ er blĳk van gegeven Da_
vid tot koning over U te zoeken.
18 Handelt dan nu, want Jehovah zelf heeft tot David
gezegd:
_
’Door de hand van mĳn knecht
¨
a
zal ik mĳn volk Isra
el
David
_
_
uit de hand der Filistĳnen en
uit de hand van al hun vĳanden
redden.’ ” 19 Toen sprak Abner
_
b
ook ten aanhoren van Benjamin,
_
waarna Abner
ook ten aanhoren
_
van David
te Hebron
alles ging
_
_
spreken wat goed was in de ogen
¨
van Isra
el en in de ogen van het
_
gehele huis van Benjamin.
_
20 Toen Abner
bĳ David
te He_
_
_
bron kwam, en met hem twintig man, rechtte David
voor Ab_
_
ner en voor de mannen die bĳ
hem waren, voorts een feestmaal
zei toen tot Daaan.c 21 Abner
_
_
vid: „Laat ik opstaan
en heen¨
gaan en heel Isra
el tot mĳn heer
_
de koning bĳeenbrengen, opdat
zĳ een verbond met u sluiten,
en gĳ zult stellig koning worden
over alles waarnaar het hevige
verlangen van uw ziel uitgaat.”d
David
zond Abner
derhalve weg,
_
_
en hĳ ging in vrede heen.e
22 En zie, Davids
dienaren en
_
Joab
kwamen juist terug van een
_
strooptocht, en het was een rĳke
buitf die zĳ meebrachten. Wat
Abner
betreft, hĳ was niet bĳ
_
David
te Hebron,
want deze had
_
_
hem weggezonden, en hĳ ging in
g
vrede zĳns weegs. 23 En Joab
_
en het hele leger dat bĳ hem was,
kwamen aan, en men berichtte
h de
nu aan Joab
en zei: „Abner,
_
_
zoon van Ner,i is bĳ de koning gekomen, en die heeft hem vervolgens weggezonden, en hĳ gaat nu
in vrede zĳns weegs.” 24 Joab
_
dan trad bĳ de koning binnen en
j Zie!
zei: „Wat hebt gĳ gedaan?
Abner
is bĳ u gekomen. Waar_
om hebt gĳ hem weggezonden,
zodat hĳ met succes zĳns weegs
kon gaan? 25 Gĳ kent Abner,
de
_
zoon van Ner, heel goed [en weet]
dat hĳ gekomen is om u te misleiden en om uw uitgaan en uw ingaank te weten te komen en alles
te weten te komen wat gĳ doet.”l
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26 Daarop ging Joab
van Da_
_
vid weg en zond boden achter
Abner
aan, die hem vervolgens
_
lieten terugkerena van de regenput S _ira; en David
zelf wist er
_
niets van. 27 Toen Abner
naar
_
b
terugkeerde, leidde Joab
Hebron
_
_
hem voorts binnen in de poort terzĳde, om rustig met hem te spreken.c Daar stak hĳ hem echter in
het onderlĳf,d zodat hĳ stierf, om
¨
het bloed van zĳn broer Asa
_ el.e
28 Toen David
het later hoorde,
_
zei hĳ terstond: „Ik en mĳn koninkrĳk zĳn, van Jehovah’s standpunt uit bezien, tot onbepaalde
tĳd onschuldig aan de bloedschuldf met betrekking tot Ab_
ner, de zoon van Ner. 29 Moge
ze neerwervelen op het hoofdg
van Joab
en op het gehele huis van
_
zĳn vader, en laat er van Joabs
_
h geen man worden afgesnehuis
i
den die een vloeiing heeft of melaats is j of de ronddraaiende spil
grĳptk of door het zwaard komt
te vallen of broodgebrek heeft!”l
¨
30 Wat Joab
en zĳn broer Ab _isaı m
_
n
betreft, zĳ hebben Abner
gedood
_
omdat hĳ te G _ibeon hun broer
¨
Asa
el in de strĳd ter dood ge_
bracht had.o
31 Toen zei David
tot Joab
en al
_
_
het volk dat bĳ hem was: „Scheurt
p
UW kleren en bindt een zak omq
en weeklaagt voor Abner
uit.”
_
Zelfs koning David
liep achter de
_
baar. 32 En de begrafenis van
Abner
vond plaats te Hebron;
_
_
de koning dan verhief zĳn stem
en weende bĳ Abners
grafstede,
_
waarop heel het volk zich overr
gaf aan geween. 33 Vervolgens
zong de koning een klaagzang
over Abner
en zei:
_
„Moest Abner
nu sterven zoals
_
een persoon zonder verstands sterft?
34 Uw handen waren niet gebonden,t
En uw voeten niet in koperen boeien geslagen.u
Gĳ zĳt gevallen zoals men
voor de zonen der onrechtvaardigheid valt.”v

¨
2 SAMUEL 3:35–4:11
Hierop weende a heel het volk wederom over hem.
35 Later kwam heel het volk
om David
broodb te geven ter ver_
troosting, terwĳl het nog diezelfde dag was, maar David
zwoer en
_
zei: „Zo moge God met mĳ doenc
en zo moge hĳ´ ´ daaraan toevoegen,
indien ik voor zonsondergang d
brood of wat dan ook zal proeven!” 36 En heel het volk sloeg
er zelf acht op, en het was goed
in hun ogen. Zoals alles wat de koning deed, was het in de ogen van
heel het volk goed.e ¨ 37 En heel
het volk en heel Isra
el kwam op
_
die dag te weten dat het niet van
de koning was uitgegaan om Ab_
ner, de zoon van Ner, ter dood te
laten brengen.f 38 Vervolgens
zei de koning tot zĳn dienaren:
„Weet GIJ niet dat er deze dag
een¨ vorst en een groot man in Is_
rael gevallen is? g 39 En ik ben
heden zwak, ofschoon ik tot koning gezalfdh ben, en deze mani
nen, de zonen van Zeruja,
zĳn mĳ
_
te hard.j Moge Jehovah de bedrĳver van wat slecht is, overeenkomstig zĳn eigen slechtheid vergelden.”k
Toen de zoonl van Saul hoorde dat Abner
te Hebron
ge_
_
storven was,m werden
zĳn handen
¨
slap n en alle Israelieten zelf waren
ontsteld. 2 Nu waren er twee
mannen, oversten van de roversbenden,o die aan de zoon van Saul
toebehoorden:
de naam van de een
¨
was Ba_ ana en de naam van de ander Rechab,
de
zonen van R _im_
¨
mon de Beerothiet, van de zonen
¨
p
van Benjamin;
want ook Beeroth
_
_
werd eens tot een deel van B¨ en_
jamin gerekend. 3 En de Beerothieten zĳn toen uitgeweken naar
¨
Gitta_ ım,q en zĳ werden daar inwonende vreemdelingen tot op deze
dag.
r
4 Jonathan
nu, de zoon van
_
Saul, had een zoon die aan [beide]
voeten kreupel was.s Hĳ was
¨ net
vĳf jaar oud toen uit J _izreelt het
bericht kwam aangaande Saul en
Jonathan;
en zĳn verzorgster nam
_

4

Isboseth vermoord
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hem toen op en vluchtte, maar
terwĳl zĳ in paniek voortsnelde om te vluchten, gebeurde het
voorts dat hĳ kwam te vallen en
kreupel werd. En zĳn naam was
a
Mefiboseth.
_
5 De zonen dan van R _immon
¨
¨
de Beerothiet, Rechab
en Ba_ ana,
_
begaven zich op weg en kwamen
op het heetst van de dag bĳ het
b
terwĳl hĳ zĳn
huis van Isboseth,
_
middagslaap hield. 6 En zie, zĳ
gingen tot midden in het huis als
mannen die tarwe kwamen halen en staken hem toen in het onderlĳf; c en Rechab
en zĳn broer
_
¨
Ba_ anad zelf werden niet betrapt.
7 Toen zĳ het huis binnengingen,
lag hĳ in zĳn binnenste slaapkamer op zĳn rustbed, en vervolgens staken zĳ hem, zodat zĳ
hem ter dood brachten,e waarna zĳ zĳn hoofd verwĳderdenf en
zĳn hoofd namen en de hele nacht
langs de weg naar de Araba
voort_
liepen. 8 Ten slotte kwamen zĳ
g bĳ David
het hoofd van Isboseth
_
_
te Hebron
brengen en zeiden tot
_
de koning: „Hier is het hoofd van
Isboseth,
de zoon van Saul, uw
_
vĳand,h die uw ziel zocht; i maar
Jehovah verschaft mĳn heer de
koning op deze dag wraakj op Saul
en zĳn nageslacht.”
9 David
echter antwoordde Re_
_
¨
chab en zĳn broer Ba_ ana, de zonen
¨
van R _immon de Beerothiet, en zei
tot hen: „Zo waar Jehovah leeft,k
die mĳn ziell uit alle benauwdheidm heeft verlost,n 10 toen
iemand mĳ het bericht brachto en
zei: ’Zie, Saul is dood’, en hĳzelf
in zĳn eigen ogen als een brenger van goed nieuws werd, heb ik
hem echter gegrepen en hem te
Z _iklag gedood,p toen het [mĳ] paste hem het bodenloon te geven;
11 hoeveel te meer wanneer goddeloze mannenq zelf een rechtvaardig man in zĳn eigen huis op
zĳn bed hebben gedood? En zou
ik nu niet zĳn bloed van UW handen eisen,r en moet ik U niet van
r Ge 9:6; Ex 21:12; Nu 35:16; Nu 35:30.
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de aarde wegdoen?”a 12 Hierop
gaf David
de jonge mannen be_
vel en zĳ doodden henb en hakten
hun de handen en voeten af en
hingenc hen op bĳ de vĳver in He_
bron; en het hoofd van Isboseth
_
namen zĳ en begroeven het vervolgens in de grafstede van Ab_
d
ner te Hebron.
_
Mettertĳd kwamen
alle stam¨
men van Isra
el bĳ David
te
5
_
_
Hebron
en zeiden: „Zie! Wĳzelf
_
e

f

g
zĳn uw been en uw vlees.
2 Zo´ ´
wel gisteren als voor die tĳd,h
toen Saul nog
koning
over
ons
´´
¨
was, werdt gıj degene die Isra
el
_
deedt uittrekken en terugbracht.i
Voorts heeft
Jehovah tot u ge´´
¨
zegd: ’Gıj zult´ ´ mĳn volk Isra
el
_
weiden,j en gıj¨ zult leider k worden over Isra
el.’ ” 3 ¨ Alle oude_
re mannenl van Isra
el kwamen
_
dus bĳ de koning te Hebron,
en
_
koning David
sloot een verbondm
_
met hen te Hebron,
voor het aan_
gezicht van Jehovah; daarop zalftot koning over Isden¨ n zĳ David
_
_
rael.o
4 Dertig jaar oud was David
_
toen hĳ koning werd. Veertig
jaar p lang heeft hĳ geregeerd.
5 In Hebron
regeerde hĳ gedu_
rende zeven jaar en zes maanq
r
den over Juda;
en ¨ in Jeruzalem
_
_
regeerde hĳ drieendertig
jaar
¨
lang over heel Isra
el en Juda.
_
_
6 Dientengevolge trokken de koning en zĳn mannen naar Jeru_
zalem tegen de Jebusieten,s die
het land bewoonden, en dezen
zeiden toen tot David:
„Gĳ zult
_
hier niet binnenkomen, maar de
blinden en de kreupelen zullen
u stellig wegjagen”,t denkend:
„David
zal hier niet binnenko_
men.” 7 Desondanks ging Da_
vid ertoe over de vesting S _ion,
dat wil zeggen de Stad van Da_
vid,u in te nemen.v 8 David
dan
_
zei op die dag: „Laat al wie de
Jebusieten slaat,w door middel
van de watertunnelx in contact
komen met zowel de kreupelen
als de blinden, die door Davids
_
ziel gehaat worden!” Vandaar dat
men zegt: „De blinde en de kreu-
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¨
2 SAMUEL 4:12–5:19

pele zullen niet in het huis komen.” 9 En David
ging in de ves_
ting wonen, en ze werd de Stad
van David
genoemd; voorts bouw_
de David
rondom, van de Wala af
_
binnenwaarts. 10 Zo werd Da_
vid gaandeweg groter,b en Jehovah, de God der legerscharen,c
was met hem.d
11 Nu zond H _iram,e de koning
van Tyrus,
bodenf naar David,
als_
_
mede cederbomeng en houtbewerkers en bewerkers van stenen
voor muren, en zĳ gingen een huis
voor David
bouwen.h 12 En Da_
_
vid kwam te weten dat Jehovah
hem stevig bevestigd had als ko¨
ning over Isra
eli en dat hĳ zĳn ko_
ninkrĳk
ter
wille
van zĳn volk Is_
¨
raelj had verhoogd.k
13 Intussen nam David,
nadat
_
hĳ uit Hebron
gekomen was, ook
_
nog meer bĳvrouwenl en vrouwenm uit Jeruzalem;
en er werden
_
nu nog meer zonen en dochters
aan David
geboren. 14 En dit
_
zĳn de namen van hen die hem te
Jeruzalem
geboren werden: Sam_
o en Nathanp en Samua
_ n en Sobab
_
_
_
lomo,q 15 en J _ibhar en Elisua
_ r
s
t
en Nefeg
en Jaf _ia, 16 en Elisa_
_
v
mau en Eljada
en Elifelet.
_
_
17 En de Filistĳnen kregen te
horen dat ¨ men David
tot koning
_
over Isra
el gezalfd had.w Dien_
tengevolge trokken alle Filistĳnen op om David
te zoeken. Toen
_
David
dit hoorde, daalde hĳ ter_
stond naar de moeilĳk toegankelĳke plaats af.x 18 Wat de Filistĳnen betreft, zĳ vielen binnen
en bleven
in de laagvlakte van
¨
Refa
_
_ ımy rondtrekken. 19 D avid raadpleegde z nu Jehovah en
zei: „Zal ik optrekken tegen de
Filistĳnen? Zult gĳ hen in mĳn
hand geven?” Hierop zei Jehovah tot David:
„Trek op, want
_
ik zal de Filistĳnen zonder mankeren in uw handen geven.” a
n 1Kr 14:4; o 1Kr 3:5; p Za 12:12; Lu 3:31; q 2Sa
12:24; r 1Kr 14:5; s 1Kr 14:6; t 1Kr 3:7; u 1Kr
14:7; v 1Kr 3:8; w 2Sa 5:3; 1Kr 14:8; Ps 2:2; x 1Sa
22:1; 1Sa 22:5; 1Sa 24:22; 2Sa 23:14; y Joz 15:8;
1Kr 11:15; 1Kr 14:9; Jes 17:5; z Nu 27:21; 1Sa
23:2; 2Sa 2:1; 1Kr 14:10; Sp 3:6; a Re 20:28; 1Sa
30:8.

¨
2 SAMUEL 5:20–6:14

Uzza grĳpt Ark vast. Naar Jeruzalem

¨
20 Zo kwam David
te Ba_ al-Pera_
_
hen ten slotte
zim,a waar David
_
versloeg. Daarop zei hĳ: „Jehovah
is voor mĳ uit door mĳn vĳanden heen gebroken,b zoals wateren
een bres slaan.” Daarom
gaf hĳ
¨
c
die plaats de naam Ba_ al-Perazim.
_
21 Dientengevolge lieten zĳ daar
d
en
hun afgoden achter, en David
_
zĳn mannen namen ze dus mee.e
22 Later rukten de Filistĳnen
nog eens op f en zĳ trokken rond
¨
in de laagvlakte van Refa
_ ım.g
23 Daarop raadpleegde h David
_
Jehovah, maar hĳ zei: „Gĳ moet
niet optrekken. Maak een omtrekkende beweging naar hun achterhoede, en gĳ moet op hen afgaan tegenover de bakastruiken.i
24 En wanneer gĳ in de toppen
van de bakastruiken het geluid
van marcheren hoort, laat het
dan geschieden dat gĳ met beslistheid handelt,j want dan zal Jehovah voor u uit zĳn gegaan om het
kamp van de Filistĳnen te verslaan.”k 25 Bĳgevolg deed Da_
vid aldus, juist zoals Jehovah hem
l en hĳ sloeg m daarop
geboden had,
de Filistĳnen van Geba
_ n af tot aan
o
Gezer.
_
Voorts vergaderde David
we_
derom alle uitgelezen mannen
6
¨
in Isra
el,
dertigduizend
[man].
_
p

2 Toen stonden David
en al het
_
volk dat bĳ
op en gingen
¨ hem was
q om vandaar de
naar Ba_ ale-Juda
_
ark van de [ware] God op te voer waar een naam wordt aanren,
geroepen, de naams van Jehovah
der legerscharen,t die op de cherubs zit.u 3 Men liet de ark van
de [ware] God echter op een nieuwe wagen rĳden,v om haar uit
w te drahet huis van Abinadab
_
gen, dat op de heuvel lag; en Uzza
_
en Ah _io,x de zonen van Abinadab,
_
leidden de nieuwe wagen.
4 Men droeg haar dus uit Abina_
dabs huis, dat op de heuvel lag —
met de ark van de [ware] God; en
Ah _io liep voor de Ark uit. 5 En
¨
David
en heel het huis van Isra
el
_
_
bedreven vreugde voor het aangezicht van Jehovah, met allerlei
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instrumenten van jeneverhout en
met harpena en met snaarinstrumentenb en met tamboerĳnenc en
met sistrums en met cimbalen.d
6 En zĳ kwamen geleidelĳk tot
aan de dorsvloer van Nachon,
_
e
en Uzza
stak nu [zĳn hand] uit
_
naar de ark van de [ware] God en
greep haar vast,f want de runderen veroorzaakten bĳna een kanteling. 7 Daarop ontbrandde Jeen de
hovah’s toorng tegen Uzza
_
[ware] God sloeg hem aldaar neer h
wegens de oneerbiedige daad, zodat hĳ daar dicht bĳ de ark van
de [ware] God stierf.i 8 En Da_
vid werd er toornig over dat Jehovah in Uzza
een
bres
had
geslagen,
_
en die plaats werd PerezUzza
ge_
_
noemd, tot op deze dag.j 9 En
David
werd op die dag bevreesd
_
voor Jehovahk en zei toen: „Hoe
zal de ark van Jehovah bĳ mĳ
komen?”l 10 En David
wilde de
_
ark van Jehovah niet bĳ zich laten
m
brengen in de Stad van David.
_
Daarom deed David
haar afbuigen
_
n de
naar het huis van ObedEdom,
_
_
Gathiet.o
11 En de ark van Jehovah bleef
drie maanden in het huis van
ObedEdom,
de Gathiet; en Jeho_
_
vah bleef ObedEdom
en zĳn ge_
_
hele huisgezinp zegenen.q 12 Ten
slotte werd er aan koning David
_
bericht en gezegd: „Jehovah heeft
het huis van ObedEdom
en alles
_
_
wat hem toebehoort, gezegend wegens de ark van de [ware] God.”
Toen ging David
heen en voer_
de de ark van de [ware] God met
vreugdebetoon uit het huis van
ObedEdom
op naar de Stad van
_
_
r
David.
13 Nu geschiedde het
_
dat toen de dragers s van de ark
van Jehovah zes schreden hadden
gezet, hĳ onmiddellĳk een stier en
een gemest [dier] ten slachtoffer
bracht.t
14 En D avid
danste uit alle
_
macht rond voor het aangezicht
n 1Kr 13:14; 1Kr 15:25; o 1Kr 13:13; p 1Kr 13:14;
q Ge 30:27; Ge 39:5; Sp 10:22; Mal 3:10; r 1Kr
15:25; Ps 24:7; Ps 68:24; s Nu 4:15; Nu 7:9; Joz
3:3; 1Kr 15:2; 1Kr 15:15; t 1Kr 15:26.
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Michal. David mag de tempel niet bouwen

van Jehovah, waarbĳ David
om_
gord was met een linnen efod.a
15 En
en heel het huis van
_
¨ David
Isra
el voerden de arkb van Jeho_
vah op met gejuichc en hoorngeschal.d 16 En het gebeurde dat
toen de ark van Jehovah de Stad
van David
binnenkwam, M _ichal,e
_
Sauls dochter, zelf door het venster naar beneden keek en koning David
daar zag springen en
_
ronddansen voor het aangezicht
van Jehovah; en zĳ ging hem
in haar hartf verachten.g 17 Zĳ
dan brachten de ark van Jehovah
binnen en zetten haar op haar
plaats in de tent die David
voor
_
haar had opgeslagen; h daarna
i en gebracht David
brandoffers
_
meenschapsoffers j voor het aangezicht van Jehovah. 18 Toen
David
gereed was met het bren_
gen van de brandoffers en de gemeenschapsoffers, zegende k hĳ
vervolgens het volk in de naam
van Jehovahl der legerscharen.
19 Voorts deelde hĳ aan al het
volk,
_
¨ aan heel de menigte van Israel, zowel man als vrouw, aan
ieder een ringvormige broodkoek
en een dadelkoek en een rozĳnenkoek uit,m waarna al het volk
heenging, ieder naar zĳn eigen
huis.
20 David
keerde nu terug om
_
zĳn eigen huisgezin te zegenen,n
o
en M _ichal, Sauls dochter, ging
David
tegemoet en zei toen: „Wat
_
¨
heeft de koning van Isra
el zich
_
vandaag eervol gedragen,p toen
hĳ zich vandaag voor de ogen van
de slavinnen van zĳn dienaren
ontbloot heeft, net zoals een der
leeghoofden zich helemaal onttot
bloot!”q 21 Hierop zei David
_
M _ichal: „Het was voor het aangezicht van Jehovah, die mĳ verkozen heeft boven uw vader en boven heel zĳn huis, om mĳ tot
leider
¨ over Jehovah’s volk, over
Isra
el, aan te stellen,r en ik wil
_
vreugde bedrĳven voor het aangezicht van Jehovah.s 22 En ik
wil maken dat ik zelfs nog meer
geringgeschat word,t en ik wil onaanzienlĳk worden in mĳn ogen;
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2 SAMUEL 6:15–7:9

en met de slavinnen van wie gĳ
gewag hebt gemaakt, met hen ben
ik van plan mĳ te verheerlĳken.”a
23 Wat dan M _ichal,b Sauls dochter, betreft, zĳ heeft geen kind
gekregen tot aan de dag van haar
dood.
Nu geschiedde het toen de ko7
ning in zĳn eigen huis woonde en Jehovah zelf hem rust had
c

gegeven van al zĳn vĳanden rondom,d 2 dat de koning tot de proe
feet Nathan
zei: „Zie toch, ik
_
woon in een huis van ceders,f terwĳl de ark van de [ware] God te
midden van tentkleden woont.”g
3 Daarop zei Nathan
tot de ko_
ning: „Al wat in uw hart is —
ga, doe [het],h want Jehovah is
met u.”
4 Het gebeurde nu in die nacht
dat het woordi van Jehovah tot
Nathan
kwam, dat luidde: 5 „Ga,
_
en gĳ moet tot mĳn knecht Da_
vid zeggen: ’Dit heeft Jehovah ge´´
zegd: „Zoudt gıj mĳ een huis bouwen, waarin ik kan wonen? j 6 Ik
heb immers in geen huis gewoond
van de dag af dat ik de zonen van
¨
Isra
el uit Egypte
opvoerde tot op
_
_
deze dag,k maar ik trok voortdul
rend rond in een tentm en in een
tabernakel.n 7 Heb ik ooit, in al
de tĳd dat ik onder al de zonen van
¨
Isra
el ben rondgetrokken,o met
_
¨
een van de stammen van Isra
el die
_¨
ik gebood mĳn volk Isra
el te wei_
den, een woord gesprokenp en gezegd: ’Waarom hebt gĳlieden mĳ
geen huis van ceders gebouwd?’ ” ’
8 Nu dan, dit zult gĳ tot mĳn
knecht David
zeggen: ’Dit heeft
_
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Ikzelf heb u van de weidegrond
gehaald, achter het kleinvee vandaan,q om leider r te worden over
¨
mĳn volk Isra
el. 9 En ik zal met
_
u blĳken te zĳn, ja, waar gĳ ook
heengaat,s en ik wil al uw vĳanden van voor uw aangezicht afsnĳden; t en ik zal u stellig een
q 1Sa 16:11; 1Kr 17:7; Ps 78:70; r 2Sa 5:2; 2Sa
6:21; 1Kr 28:4; Ps 78:71; s 1Sa 18:14; 2Sa 5:10;
t De 28:7; 2Sa 22:1; Ps 18:37.

¨
2 SAMUEL 7:10-27

Verbond met David; zĳn dankbaarheid

grote naam maken,a als de naam
van de groten die op de aarde zĳn.
10 En ik zal stellig een plaats be¨
stemmenb voor mĳn volk Isra
el
_
en hen planten,c en zĳ zullen inderdaad verblĳven waar zĳ zĳn
en niet meer verontrust worden;
en de zonen der onrechtvaardigheid zullen hen niet meer kwellen, zoals zĳ eerst deden,d 11 ja,
e
van de dag af dat
¨ ik rechters over
mĳn volk Isra
el heb aangesteld;
_
en ik wil u rust geven van al uw
vĳanden.f
En Jehovah heeft u te kennen
gegeven dat Jehovah u een huis g
zal maken. 12 Wanneer uw dagen hun volle duur bereikenh en
gĳ bĳ uw voorvaders moet neerliggen,i dan zal ik stellig uw zaad
na u verwekken, dat uit uw inwendige delen zal komen; en ik
zal zĳn koninkrĳk waarlĳk stevig bevestigen.j 13 Hĳ is het die
mĳn naam een huis zal bouwen,k
en ik zal de troon van zĳn koninkrĳk stellig tot onbepaalde
tĳd ste´
vig bevestigen.l 14
´ ´ Ik zal zĳn vam en hıj zal mĳn zoon
der worden,
worden.n Wanneer hĳ verkeerd
doet, dan wil ik hem terechtwĳzen met de roede o van mensen en
met de slagen van de zonen van
Adam.
15 Wat mĳn liefderĳke
_
goedheid betreft, ze zal niet van
hem wĳken, zoals ik haar van
Saul heb verwĳderd,p die ik wegens u heb verwĳderd. 16 En
uw huis en uw koninkrĳk zullen
stellig tot onbepaalde tĳd bestendig zĳn voor uw aangezicht; ja,
uw troon zal er een worden die
tot onbepaalde tĳd stevig bevestigd is.” ’ ”q
17 Overeenkomstig al deze
woorden en overeenkomstig heel
dit visioen, aldus sprak Nathan
_
r
tot David.
_
18 Daarop ging koning David
_
naar binnen en zette zich voor
het aangezicht van Jehovah neer
en zei: „Wie ben ik,s o Soevereine Heer Jehovah? En wat is
mĳn huis, dat gĳ mĳ tot hiertoe hebt gebracht? 19 Alsof dit
nog maar iets gerings zou zĳn in
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uw ogen, o Soevereine Heer Jehovah, spreekt gĳ ook nog aangaande het huis van uw knecht
tot op een verre toekomstige tĳd;
en dit is de wet gegeven voor
de mensheid,a o Soevereine Heer
Jehovah.b 20 En wat kan David
_
nog meer daaraan toevoegen en
tot u spreken, terwĳl gĳzelf uw
knecht zo goed kent,c o Soevereine Heer Jehovah? 21 Ter wille van uw woordd en in overeenstemming met uw eigen harte
hebt gĳ al deze grote dingen gedaan, om ze uw knecht te doen
weten.f 22 Daarom zĳt gĳ inderdaad groot,g o Soevereine Heer Jehovah; want er is geen ander als
gĳh en er is geen God behalve gĳi
onder allen van wie wĳ met onze
oren hebben
gehoord. 23 En is
´ ´
er ook een natie op aarde als uw
¨
volk Isra
el,j dat God zich ging los_
kopen tot een volkk en om zich een
naam toe te kennenl en om voor
hen grote en vrees inboezemende
dingen te doenm — om wegens uw
volk, dat gĳ u uit ¨Egypte
hebt los_
gekocht,n de natien en hun goden
te verdrĳven?¨ 24 Voorts hebt gĳ
uw volk Isra
el tot onbepaalde tĳd
_
voor u stevig als uw volk beveso
tigd; en gĳzelf, o Jehovah, zĳt
hun God geworden.p
25 En nu, Jehovah God, volbreng tot onbepaalde tĳd het
woord dat gĳ betreffende uw
knecht en betreffende zĳn huis gesproken hebt en doe juist zoals gĳ
gesproken hebt.q 26 En laat uw
eigen naam tot onbepaalde tĳd
groot worden,r zodat men zegt:
’Jehovah der legerscharen is God
¨
over Isra
el’,s en laat het huis van
_
uw knecht David,
ja zĳn huis,
_
stevig bevestigd worden voor uw
aangezicht.t 27 Want gĳ, Jehovah der legerscharen, de God van
e 1Kr 17:19; f Ps 25:14; Am 3:7; g De 3:24; 1Kr
16:25; Ps 86:10; Ps 96:4; h Ex 15:11; 1Sa 2:2; 1Kr
17:20; Ps 83:18; Ps 89:6; Jer 10:6; i De 4:35; Jes
45:5; 1Kor 8:4; j De 4:7; 1Kr 17:21; Ps 147:20;
k Ex 3:8; Ex 19:5; Jes 63:9; l Ex 9:16; m De 10:21;
n De 9:26; Ne 1:10; o De 26:18; 1Kr 17:22; p Ex
15:2; q 1Kr 17:23; Ps 89:28; r 1Kr 17:24; 1Kr 29:11;
Ps 72:19; Mt 6:9; Jo 12:28; s 2Sa 6:18; Jes 9:7; t Ge
49:10; Jer 33:22.
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Davids overwinningen; zĳn heerschappĳ

¨
Isra
el, hebt een onthulling gedaan
_
aan het oor van uw knecht, door
te zeggen: ’Een huis zal ik u bouwen.’a Daarom heeft uw knecht
de moed gevonden dit gebed tot
u te richten.b 28 En nu, o Soevereine Heer Jehovah, gĳ zĳt de
[ware] God; en wat uw woorden
betreft, laten ze waarheid blĳken
te zĳn,c aangezien gĳ dit goede
aan uw knecht belooft.d 29 En
neem het nu op u en zegene het
huis van uw knecht, [opdat het]
tot onbepaalde tĳd voor uw aangezicht moge blĳven; f want gĳzelf,
o Soevereine Heer Jehovah, hebt
[het] beloofd, en laat het huis van
uw knecht ten gevolge van uw zegen tot onbepaalde tĳd gezegend
zĳn.”g
Nu geschiedde het daarna dat
David
ertoe overging de Fi8
_
listĳnen te verslaan en hen te
h

wist Meonderwerpen,i en David
_
_
teg-Amma
uit de hand van de Fi_
listĳnen te nemen.
2 Vervolgens versloeg hĳ de
Moabietenj en mat hen met een
snoer, terwĳl hĳ hen op de grond
deed neerliggen, opdat hĳ twee
snoeren kon meten om hen ter
dood te brengen en een vol snoer
om hen in het leven te houden; k
en de Moabieten werden Davids
_
knechten,l die schatting moesten
m
brengen.
3 Voorts versloeg David
Hada_
n de zoon van Rehob, de kodezer,
_
_
o
ning van Zoba,
juist toen deze
_
op weg was om zĳn macht aan de
p
te herstellen.
rivier de E_ ufraat
_
4 En David
wist zeventienhon_
derd ruiters en twintigduizend
man voetvolk van hem gevangen
te nemen; q voorts sneed David
_
van alle wagenpaardenr de pezen
door,s maar hĳ liet er honderd
wagenpaarden van over.
¨
t
5 Toen Syri
_
_ e van Damaskus
Hadadezer,
de koning van Zoba,
_
_
te hulp kwam, sloeg
_
¨ David
¨vervolgens onder de Syriers tweeentwintigduizend man neer.u 6 Verder
plaatste David
garnizoenenv in
_
¨
Syri
en de Sy_
_ e van Damaskus;
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¨
2 SAMUEL 7:28–8:15

¨
knechten, die
riers werden Davids
_
schatting moesten brengen.a En
Jehovah bleef David
redden, over_
al waar hĳ heentrok.b 7 Bovendien nam David
de ronde gouden
_
schildenc die de knechten van Hadadezer
nog droegen en bracht
_
ze naar Jeruzalem.
8 En uit Be_
_
tach en Berothai,
steden van Ha_
dadezer,
nam koning David
een
_
_
zeer grote hoeveelheid koper
mee.d
¨
9 Nu kreeg To_ ı, de koning van
e
te horen dat David
de
Hamath,
_
_
gehele krĳgsmacht van Hadade_
f
zer had verslagen. 10 Daarom
¨
zond To_ ı zĳn zoon Joram
naar ko_
ning David
om hem naar zĳn wel_
stand te vrageng en hem geluk te
wensen in verband met het feit
dat hĳ tegen Hadadezer
had ge_
streden zodat hĳ hem had verslagen (Hadadezer
was namelĳk
_
getraind geworden ¨ in de oorlogvoering tegen To_ ı); en in zĳn
hand bleken zilveren voorwerpen
en gouden voorwerpen en koperen voorwerpen te zĳn.h 11 Ook
deze heiligde koning David
aan
_
Jehovah, te zamen met het zilver en het goud dat hĳ
gehei¨
ligd had van alle natien die hĳ¨
had onderworpen,i 12 van Syri
_ e
en van Moab
_ j en van de zonen van
k
Ammon
en van de Filistĳnen en
_
l
en van de buit van
van Amalek
_
Hadadezer,
de zoon van Rehob,
_
_
m
de koning van Zoba.
13 Voorts
_
maakte David
[zich] een naam
_
toen hĳ terugkeerde van het neerslaan der Edomieten in het Zoutdaln — achttienduizend [man].o
14 En hĳ hield garnizoenen in
Edom
geplaatst.p In heel Edom
_
_
plaatste hĳ garnizoenen, en alle
Edomieten werden knechten van
q en Jehovah bleef David
David;
_
_
redden, overal waar hĳ heentrok.r
15 En David
bleef over geheel
_
¨
Isra
el regeren; s en David
oefen_
_
de voortdurend recht en rechtt voor heel zĳn volk.u
vaardigheid
q Ge 25:23; Ge 27:29; Ge 27:37; Nu 24:18; r 1Kr
18:13; Ps 37:28; Ps 60:12; s 2Sa 5:3; 2Sa 5:5; t 2Sa
23:3; 1Kon 3:6; u 1Kr 18:14; Sp 29:4; Sp 29:14.

¨
2 SAMUEL 8:16–10:3
a
16 En Joab,
de zoon van Zeruja,
_
_
b
ging over het leger; en Josafat,
_
de zoon van Ah _ilud, was geschiedc
schrĳver. 17 En Zadok,
de zoon
_
d
van Ah _itub, en Achimelech,
de
_
zoon van Abjathar,
waren pries_
ters, en Seraja
was secretaris.
_
18 En Benaja,
_ e de zoon van Jo_
f
jada, [ging over] de Krethi
en de
_
g Wat de zonen van David
Plethi.
_
_
betreft, zĳ werden priesters.h

Voorts zei David:
„Is er nog
_
iemand die overgebleven is
9
van het huis van Saul, opdat ik
liefderĳke goedheidi jegens hem
kan betrachten ter wille van Jo_
nathan?”j 2 Het huis van Saul
nu had een knecht wiens naam
Z _ibak was. Men riep hem dus bĳ
David,
en de koning zei toen tot
_
hem: „Zĳt gĳ Z _iba?”, waarop hĳ
zei: „Ik ben uw knecht.” 3 Vervolgens zei de koning: „Is er niemand meer van het huis van Saul,
opdat ik de liefderĳke goedheid
van God jegens hem kan betrachten?”l Hierop zei Z _iba tot de koning: „Er is nog een zoon van Jo_
nathan, [hĳ is] kreupel aan [beide]
m
voeten.”
4 Toen zei de koning
tot hem: „Waar is hĳ?” Z _iba dan
zei tot de koning: „Zie! Hĳ is in het
n de zoon van Amhuis
_
_
¨ van Machir,
o
miel, te Lodebar.”
_
5 Onmiddellĳk liet koning Da_
vid hem uit het huis van
Machir,
_
¨
de zoon van Ammi
el, te Lode_
_
bar, halen. 6 Toen Mefiboseth,
_
de zoon van Jonathan,
de zoon
_
van Saul, bĳ David
kwam, viel
_
hĳ terstond op zĳn aangezicht
p
en wierp zich neer. Toen zei Da_
vid: „Mefiboseth!”,
waarop hĳ zei:
_
„Hier is uw knecht.” 7 Vervolgens zei David
tot hem: „Wees
_
niet bevreesd, want ik zal zonder
mankeren liefderĳke goedheid jegens u betrachtenq ter wille van
r
uw vader Jonathan;
en ik moet u
_
heel het velds van uw grootvader
Saul teruggeven, en gĳzelf zult
voortdurend aan mĳn tafel brood
eten.”t
8 Daarop wierp hĳ zich neer
en zei: „Wat is uw knecht, dat
gĳ uw aangezicht gewend hebt

Mefiboseth goedheid betoond
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tot de dode hond,a zoals ik ben?”
9 De koning riep nu Z _iba, Sauls
bediende, en zei tot hem: „Al wat
aan Saul en aan heel zĳn huis
was komen te behoren, geef b ik
waarlĳk aan de kleinzoon van
uw meester. 10 En gĳ moet de
grond voor hem bebouwen, gĳ en
uw zonen en uw knechten, en gĳ
moet [de oogst] binnenhalen, en
het moet [degenen die behoren
tot] de kleinzoon van uw meester tot voedsel dienen en zĳ moeten eten; maar Mefiboseth
zelf,
_
de kleinzoon van uw meester, zal
voortdurend aan mĳn tafel brood
eten.”c
Z _iba nu had vĳftien zonen en
twintig knechten.d 11 Z _iba dan
zei tot de koning: „Overeenkomstig alles wat mĳn heer de koning zĳn knecht gebiedt, zo zal
uw knecht doen; maar Mefibo_
sethe eet aan mĳn tafel als een
van ’s konings zonen.” 12 Mefiboseth
nu had een zoontje wiens
_
naam M _ichaf was, en allen die
in het huis van Z _iba woonden,
waren knechten van Mefiboseth.
_
13 En Mefiboseth
zelf woonde te
_
Jeruzalem,
want hĳ at voortdu_
rend aan de tafel van de koning; g
en hĳ was aan beide voeten kreupel.h
Nu geschiedde het daarna
dat de koning van de zo10
kwam te sternen van Ammon
_
i

ven, en zĳn zoon Hanun
begon in
_
zĳn plaats te regeren.j 2 Toen
zei David:
„Ik zal liefderĳke goed_
heid betrachten jegens Hanun,
de
_
zoon van Nahas,
net zoals zĳn va_
der liefderĳke goedheid jegens mĳ
heeft betracht.”k Bĳgevolg liet Da_
vid hem door bemiddeling van zĳn
dienarenl troosten over [het verlies van] zĳn vader, en de dienaren van David
kwamen toen in
_
het land van de zonen van Am_
mon. 3 De vorsten van de zonen
van Ammon
zeiden echter tot hun
_
heer Hanun:
„Eert David
uw va_
_
der in uw ogen doordat hĳ troosters tot u gezonden heeft? Is het
niet om de stad goed te verkennen
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¨
Ammons zonde. Syriers verslagen

en haar te verspiedena en haar
ondersteboven te keren dat David
_
zĳn dienaren tot u heeft gezonb
den?” 4 Daarom nam Hanun
de
_
dienaren van David
en schoor hun
_
baarden voor de helft weg c en
sneed hun kleren halverwege af,
tot aan hun billen, en stuurde hen
weg.d 5 Later berichtte men het
aan David,
en hĳ zond hun ter_
stond [boden] tegemoet, want de
mannen waren zich zeer te schande gemaakt gaan voelen; en de
koning zei vervolgens: „Blĳft te
e totdat UW baard rĳkelĳk
Jericho
_
groeit. Dan moet GIJ terugkeren.”
6 Mettertĳd zagen de zonen
van Ammon
dat zĳ bĳ David
in
_
_
een kwade reukf waren gekomen,
en de zonen van Ammon
stuurden
_
¨
toen [boden] en huurden Syriers
¨
g en Syriers van
van Beth-Rehob
_
h twintigduizend man voetZoba,
_
¨
volk, en de koning van Ma_ acha,i
duizend man, en Istob,
twaalf_
duizend man. 7 Toen David
dit
_
hoorde, zond hĳ Joab
en heel het
_
leger [en] de sterke mannen er
op uit.j 8 De zonen van Ammon
_
dan trokken uit en schaarden zich
in slagorde bĳ de ingang van de
¨
poort, alsook de Syriers van Zoba
_ ¨
k
en Istob
en Ma_ aen van Rehob,
_
_
cha, [die] afzonderlĳk in het open
veld [opgesteld waren].l
9 Toen Joab
zag dat de gevechts_
aanvallen nu zowel van voren als
van achteren tegen hem gericht
waren, koos hĳ terstond enkelen
van alle uitgelezenm mannen in Is_
¨
rael uit en stelde hen in forma¨
tie op om de Syriers tegemoet te
trekken. 10 En de rest van het
volk gaf hĳ in de hand van zĳn
¨
broer Ab _isaı,n opdat hĳ hen in formatie kon opstellen om de zonen
o
van Ammon
tegemoet te trek_
ken. 11 Vervolgens zei hĳ: „In¨
dien de Syriers mĳ te sterk worden, dan moet gĳ mĳ tot redding
dienen; maar worden de zonen van
Ammon
u te sterk, dan moet ik u
_
komen redden.p 12 Wees sterk,
opdat wĳ ons moedig mogen betonenq ten behoeve van ons volk
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¨
2 SAMUEL 10:4–11:1

en ten behoeve van de steden van
onze God; a en wat Jehovah betreft, hĳ zal doen wat goed is in
zĳn eigen ogen.”b
13 Toen rukten Joab
en het volk
_
dat bĳ hem was
¨ op tot de strĳd
tegen de Syriers, waarop dezen
voor hem op de vlucht sloegen.c
14 Wat de zonen van Ammon
be_
¨
treft, zĳ zagen dat de Syriers gevlucht waren, en zĳ sloegen toen
¨
voor Ab _isaı op de vlucht en kwamen derhalve in de stad.d Daarna keerde Joab
van de zonen van
_
Ammon
terug en kwam naar Jeru_
_
e
zalem.
¨
15 Toen de¨ Syriers zagen dat
zĳ voor Isra
el de nederlaag had_
den geleden, gingen zĳ zich bĳeenf
verzamelen. ¨ 16 Hadadezer
dan
_
liet de Syriers die in de streek
g
van de Rivier waren, uitrukken;
en zĳ kwamen vervolgens naar
h de legerHelam,
met Sobach,
_
_
overste van Hadadezer,
aan hun
_
spits.
17 Toen het bericht aan David
_
werd gebracht, verzamelde
hĳ on¨
middellĳk heel Isra
el en trok de
_
Jorda_ an
_ over ¨ en kwam naar He_
lam. De Syriers stelden zich nu
in formatie op om David
tege_
moet te trekken en gingen tegen
¨
hem strĳden.i 18 En de Syriers
¨
sloegen voor Isra
el op de vlucht; j
_
voorts
doodde David
van de Sy_
¨
riers zevenhonderd wagenmenners k en veertigduizend ruiters,
en Sobach,
hun legeroverste, sloeg
_
hĳ neer, zodat hĳ daar stierf.l
19 Toen alle koningen,m de knechten van Hadadezer,
zagen dat zĳ
_
¨
voor Isra
el de nederlaag hadden
_
geleden,n¨ sloten zĳ prompt vrede
o
met Isra
el en
_
¨ gingen hen dienen;
en de Syriers waren bevreesd om
nog eens te trachten de zonen
van Ammon
te redden.p
_
Nu gebeurde het bĳ de terugkeer van het jaar, op
11
de tĳd waarop de koningen te
q

voorts
velde trekken,r dat David
_
Joab
en zĳn¨ knechten met hem
_
en heel Isra
el er op uit zond, opdat
_
zĳ de zonen van Ammon
in het
_

¨
2 SAMUEL 11:2-21

Overspel met Bathseba. Uria gedood

verderf zouden stortena en het beleg om Rabba
zouden slaan,b ter_
wĳl David
in Jeruzalem
bleef.
_
_
2 Nu gebeurde het tegen de
avondtĳd dat David
voorts van
_
zĳn bed opstond en op het dakc
terras van het huis van de koning
ging rondwandelen; en vanaf het
dakterras zag d hĳ toen een vrouw
die zich aan het baden was, en de
vrouw was zeer mooi van uiterlĳk.e 3 Toen liet David
naar de
_
vrouw informerenf en iemand zei:
g de dochter
„Is dat niet Bathseba,
_
van El _iam,h de vrouw van Ur _iai de
Hethiet?”j 4 Daarna zond David
_
boden om haar te halen.k Zĳ dan
l en hĳ lag bĳ haar,m
kwam bĳ hem
terwĳl zĳ zich nog aan het heiligen was van haar onreinheid.n
Later keerde zĳ naar haar huis
terug.
5 En de vrouw werd zwanger.
Dientengevolge liet zĳ het Da_
vid weten en zei: „Ik ben zwanger.” 6 Daarop zond David
een
_
boodschap aan Joab
en liet zeg_
gen: „Stuur Ur _ia de Hethiet naar
mĳ toe.” Joab
stuurde Ur _ia dus
_
naar David.
7 Toen Ur _ia bĳ hem
_
kwam, ging David
vragen hoe
_
Joab
het maakte en hoe het volk
_
het maakte en hoe het stond met
de oorlog. 8 Ten slotte zei David
_
tot Ur _ia: „Daal af naar uw huis en
baad uw voeten.”o Bĳgevolg ging
Ur _ia het huis van de koning uit,
en het eregeschenk van de koning
werd hem nagebracht. 9 Maar
Ur _ia legde zich neer aan de ingang van het huis van de koning
bĳ alle andere knechten van zĳn
heer, en hĳ daalde niet af naar zĳn
eigen huis. 10 Men vertelde het
dus aan David
en zei: „Ur _ia is niet
_
naar zĳn eigen huis afgedaald.”
Daarop zei David
tot Ur _ia: „Gĳ zĳt
_
toch van een reis teruggekomen,
niet waar? Waarom zĳt gĳ niet
naar uw eigen huis afgedaald?”
„De
11 Hierop zei Ur _ia tot David:
_
¨
Arkp en Isra
el en Juda
wonen in
_
_
hutten, en mĳn heer Joab
en de
_
knechten van mĳn heer q zĳn gelegerd op de oppervlakte van het
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veld, en ik — zal ik naar mĳn
eigen huis gaan om te eten en te
drinken en bĳ mĳn vrouw te liggen? a Zo waar gĳ leeft en zo waar
uw ziel leeft,b zo iets zal ik niet
doen!”
12 Toen zei D avid
tot Ur _ia:
_
„Blĳf ook vandaag hier, en morgen zal ik u wegzenden.” Derhalve
bleef Ur _ia die dag en de dag daarop te Jeruzalem.
13 Voorts riep
_
David
hem opdat hĳ in zĳn tegen_
woordigheid zou eten en drinken.
Hĳ dan maakte hem dronken.c
Niettemin ging hĳ ’s avonds naar
buiten om zich neer te leggen op
zĳn bed bĳ de knechten van zĳn
heer, en hĳ daalde niet af naar zĳn
eigen huis. 14 ’s Morgens nu geschiedde het dat David
een brief
_
ging schrĳvend aan Joab
en die
_
door de hand van Ur _ia verzond.
15 Hĳ dan schreef in de brief aldus: e „Plaatst Ur _ia vooraan bĳ de
hevigste gevechtsaanvallen,f en
gĳlieden moet U van achter hem
terugtrekken, en hĳ moet neergeslagen worden en sterven.”g
16 Nu geschiedde het dat terwĳl Joab
de stad voortdurend in
_
het oog hield, hĳ Ur _ia gesteld
hield op de plaats waarvan hĳ wist
dat daar dappere mannen waren.h
17 Toen de mannen van de stad
een uitval deden en de strĳd tegen
Joab
aanbonden, vielen er voorts
_
enigen van het volk, de knechten
van David,
en ook Ur _ia de Hethiet
_
stierf.i 18 Joab
zond nu iemand
_
om alle oorlogszaken aan David
_
te berichten. 19 Vervolgens gebood hĳ de boodschapper en zei:
„Zodra gĳ klaar zĳt met spreken tot de koning over alle oorlogszaken, 20 dan moet het geschieden dat indien de woede van
de koning opkomt en hĳ werkelĳk tot u zegt: ’Waarom moest GIJ
zo dicht bĳ de stad komen om te
strĳden? Wist GIJ niet dat zĳ boven van de muur zouden schieten?
j neerge21 Wie heeft Abimelech
_
k
slagen, de zoon van Jerubbeseth?
_
Was het niet een vrouw, die boven
van de muur een bovenste molen-
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steen op hem wierp,a zodat hĳ te
b stierf? Waarom moest GIJ
Tebez
_
zo dicht bĳ de muur komen?’, dan
moet gĳ zeggen: ’Ook uw knecht
Ur _ia de Hethiet is gestorven.’ ”c
22 De boodschapper ging dus
heen en kwam bĳ David
en ver_
telde hem alles in verband waarmee Joab
hem had gezonden.
_
23 Voorts zei de boodschapper
tot David:
„De mannen bleken
_
superieur aan ons te zĳn, zodat
zĳ tegen ons uitrukten, het veld
in; maar wĳ bleven op hen indringen tot vlak bĳ de ingang
van de poort. 24 En de schutters bleven boven van de muur
op uw knechten schieten,d zodat
er enigen van de knechten van
de koning stierven; en ook uw
knecht Ur _ia de Hethiet is gestortot
ven.”e 25 Daarop zei David
_
de boodschapper: „Dit zult gĳ
tot Joab
zeggen: ’Laat deze zaak
_
niet kwaad schĳnen in uw ogen,
want het zwaard verteertf zowel
de een als de ander. Zet uw strĳd
tegen de stad nog krachtiger
voort en maak haar met de grond
gelĳk.’g En moedig hem aan.”
26 En de vrouw van Ur _ia kreeg
te horen dat Ur _ia, haar man,
gestorven was, en zĳ ging weeklagen h over haar eigenaar. i
27 Toen de rouwtĳdj voorbĳ was,
liet David
haar onmiddellĳk ha_
len en nam haar op in zĳn huis,
en zĳ werd zĳn vrouw.k Mettertĳd
baarde zĳ hem een zoon, maar wat
David
had gedaan, bleek slecht
_
te zĳnl in de ogenm van Jehovah.
n
Jehovah zond nu Nathan
_
tot David.
Hĳ kwam dus
_
o
bĳ hem en zei tot hem: „Er waren twee mannen die zich in dezelfde stad bevonden; de een [was]
rĳk en de ander onbemiddeld.
2 Het geval wilde, dat de rĳke
zeer veel schapen en runderen
had; p 3 maar de onbemiddelde
´ ´
had niets anders dan een ooilammetje, dat hĳ gekocht had.q En
hĳ hield het in het leven, en het
groeide met hem en met zĳn zonen samen op. Het at altĳd van
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zĳn bete en het dronk altĳd uit
zĳn beker en het lag altĳd aan
zĳn boezem, en het werd hem
als een dochter. 4 Kort daarop
kwam er een bezoeker bĳ de rĳke
man, maar het ging hem aan zĳn
hart om iets van zĳn eigen schapen en zĳn eigen runderen te nemen om dat klaar te maken voor
de reiziger die bĳ hem was gekomen. Daarom nam hĳ het ooilam van de onbemiddelde man en
maakte het klaar voor de man die
bĳ hem was gekomen.”a
5 Hierop ontbrandde D avids
_
toorn zeer tegen die man,b zodat
hĳ tot Nathan
zei: „Zo waar Je_
hovah leeft,c de man die dat doet,
verdient te sterven! d 6 En het
ooilam dient hĳ viervoudig e te
vergoeden,f ten gevolge van het
feit dat hĳ deze zaak heeft gedaan en omdat hĳ geen mededogeng heeft gehad.”
7 Toen zei Nathan
tot David:
_
_
„Gĳzelf zĳt die man! Dit heeft Je¨
hovah, de God van Isra
el,
gezegd:
_
’Ikzelf heb u tot koning over Is_
¨
rael gezalfdh en ikzelf heb u uit
i
de hand van Saul bevrĳd. 8 En
ik was bereid u het huis van uw
heer j en de vrouwen van uw heer k
aan uw boezem te geven, en u
¨
het huis van Isra
el en van Juda
_
_
te geven.l En indien het niet genoeg was, was ik bereid u er nog
dergelĳke zaken, zowel als andere
zaken, bĳ te geven.m 9 Waarom
hebt gĳ het woord van Jehovah
veracht, door te doen wat kwaadn
is in zĳn ogen? Ur _ia de Hethiet
hebt gĳ met het zwaard neergeslagen,o en zĳn vrouw hebt gĳ u
tot vrouw genomen,p en hem hebt
gĳ door het zwaard van de zonen
van Ammon
gedood. 10 Nu dan,
_
[het] zwaardq zal tot onbepaalde
tĳd niet van uw eigen huis wĳken,r ten gevolge van het feit dat
gĳ mĳ hebt veracht, zodat gĳ de
vrouw van Ur _ia de Hethiet hebt
genomen om u tot vrouw te worden.’ 11 Dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik verwek rampspoed
tegen u uit uw eigen huis; s en ik

¨
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wil uw vrouwen voor uw eigen
ogen weghalen en hen aan uw
naaste geven,a en hĳ zal stellig bĳ
uw vrouwen liggen voor de ogen
´´
van deze zon.b 12 Terwĳl gıj in
het geheim hebt gehandeld,c zal ik
voor mĳ deze zaak doen¨ ten aanschouwen van heel Isra
eld en ten
_
aanschouwen van de zon.’ ”e
f
13 David
zei nu tot Nathan:
_
_
„Ik heb tegen Jehovah gezong
tot Dadigd.” Hierop zei Nathan
_
_
vid: „Jehovah laat van zĳn kant
uw zonde werkelĳk voorbĳgaan.h
Gĳ zult niet sterven.i 14 Niettegenstaande dat zal, omdat gĳ
door deze zaak Jehovah ontegenzeglĳk met minachting hebt bejegend,j ook de zoon zelf, die u zojuist geboren is, beslist sterven.”k
15 Toen ging Nathan
naar zĳn
_
eigen huis.
En Jehovah bracht nu het kind
dat de vrouw van Ur _ia aan Da_
vid gebaard had een slag toe,l zodat het ziek werd. 16 En David
_
ging de [ware] God zoeken ten behoeve van de jongen, en David
_
onderhield voorts een strenge
m en hĳ kwam binnen en
vasten
bracht de nacht door en lag op
de grond.n 17 De oudere mannen van zĳn huis dan stonden op
[en bogen zich] over hem heen
om hem van de grond te doen
opstaan, maar hĳ wilde niet en
gebruikte geen broodo in gezelschap van hen. 18 Nu geschiedde het op de zevende dag dat het
kind ten slotte stierf. En de dienaren van David
waren bevreesd
_
hem mee te delen dat het kind
was gestorven; want zĳ zeiden:
„Zie! Toen het kind nog in leven
was, hebben wĳ tot hem gesproken en heeft hĳ niet naar onze
stem geluisterd; hoe kunnen wĳ
dan tot hem zeggen: ’Het kind is
gestorven’? Dan zal hĳ stellig iets
kwaads doen.”
19 Toen David
nu zag dat zĳn
_
dienaren onder elkaar fluisterden, begreep David
al dat het kind
_
gestorven was. Daarom zei David
_
tot zĳn dienaren: „Is het kind ge-
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storven?” Waarop zĳ zeiden: „Het
is gestorven.” 20 Toen stond Da_
vid op van de grond en waste zich
a en veren wreef zich met olie in
wisselde zĳn mantels en ging naar
het huis b van Jehovah en wierp
zich neer; c daarna kwam hĳ in zĳn
eigen huis en vroeg [te eten], en zĳ
zetten hem dadelĳk brood voor en
hĳ ging eten. 21 Dientengevolge zeiden zĳn dienaren tot hem:
„Wat heeft dit te betekenen, wat
gĳ hebt gedaan? Toen het kind
nog in leven was, hebt gĳ ter wille daarvan gevast en voortdurend
geweend; en zodra het kind gestorven was, zĳt gĳ opgestaan en
brood gaan eten.” 22 Hierop zei
hĳ: „Toen het kind nog in leven
was, heb ik inderdaad gevastd en
voortdurend geweend,e omdat ik
bĳ mĳzelf zei: ’Wie weet of Jehovah mĳ misschien gunst betoont
en het kind stellig zal leven?’f
23 Waarom vast ik nog, nu het gestorven is? Ben ik soms in staat
het weer terug te brengen? g Ik
ga naar hem toe,h maar wat hem
aangaat, hĳ zal niet tot mĳ terugkeren.”i
24 En David
ging Bathseba,
zĳn
_
_
vrouw,j troosten. Ook kwam hĳ
bĳ haar en lag bĳ haar. Mettertĳd baarde zĳ een zoon,k en hem
l gegeven.
werd de naam Salomo
_
En Jehovah zelf had hem werkelĳk lief.m 25 Daarom zond hĳ
een boodschap door bemiddeling
n en gaf
van de profeet Nathan
_
hem de naam Jed _idja, om Jehovah’s wil.
o zette de strĳd te26 En Joab
_
p van de zonen van Amgen Rabba
_
_
mon voort en slaagde erin de stad
van het koninkrĳk in te nemen.
27 Joab
dan zond boden naar Da_
_
vid en zei: „Ik heb tegen Rabba
ge_
q
streden. Ik heb ook de waterstad
ingenomen. 28 Nu dan, vergader de rest van het volk en leger u
tegen de ´ stad en neem haar in; opdat niet ık de stad inneem en niet
mĳn naam over haar uitgeroepen
hoeft te worden.”
29 Bĳgevolg vergaderde David
_
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al het volk en ging naar Rabba
_
en streed ertegen en nam het in.
30 En hĳ wist Malkam
de kroon
_
van het hoofd te nemen,a waarvan het gewicht een talent goud
was, met kostbare stenen; en ze
kwam op Davids
hoofd. En de
_
buitb van de stad die hĳ eruit haalde, was zeer groot. 31 En het
volk dat erin was, voerde hĳ naar
buiten om hen aan het zagen van
stenen te zetten en aan scherpe
ĳzeren werktuigenc en aan ĳzeren bĳlen, en hĳ liet hen dienst
doen bĳ het maken van bakstenen. En zo deed hĳ vervolgens
met alle steden van de zonen van
Ammon.
Ten slotte keerden Da_
_
vid en al het volk naar Jeruzalem
_
terug.
Nu geschiedde het na deze
de
dingen dat Absalom,
13
_
zoon van David,
een zeer scho_
d

e
ne zuster had, wier naam Tamar
_
f de zoon van Dawas, en Amnon,
_
_
g op haar.
2 En
vid, werd verliefd
het was zo benauwend voor Am_
non dat hĳ ziek werdh wegens zĳn
zuster Tamar,
want zĳ was een
_
maagd, en het was in de ogeni van
Amnon
moeilĳk haar ook maar
_
iets te doen.j 3 Nu had Amnon
_
een metgezel wiens naam Jona_
dab k was, de zoon van S _imea,l Da_
vids broer; en Jonadab
was een
_
zeer wĳs man. 4 Hĳ dan zei tot
hem: „Waarom zĳt gĳ, de zoon van
de koning, toch elke morgen zo
terneergeslagen? Wilt gĳ het mĳ
niet vertellen?”m Hierop zei Am_
non tot hem: „Ik ben verliefdn op
o van mĳn broer
Tamar,
de zuster
_
Absalom.”
5 Daarop zei Jona_
_
dab tot hem: „Ga op uw bed liggen en houd u ziek.p En uw vader
zal u stellig komen bezoeken, en
gĳ moet tegen hem zeggen: ’Laat
alstublieft mĳn zuster Tamar
ko_
men en mĳ brood geven als aan
een zieke, en zĳ zal het brood der
vertroosting voor mĳn ogen moeten maken, opdat ik het kan zien,
en ik zal uit haar hand moeten
eten.’ ”q
6 Bĳgevolg ging Amnon
liggen
_
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en hield zich ziek,a en de koning
kwam hem derhalve bezoeken.
Toen zei Amnon
tot de koning:
_
„Laat alstublieft mĳn zuster Ta_
mar komen en voor mĳn ogen
twee hartvormige koeken bakken, opdat ik als een zieke uit
haar hand brood moge nemen.”
7 Daarop zond D avid
iemand
_
naar Tamar
in het huis, om te zeg_
gen: „Ga alstublieft naar het huis
van uw broer Amnon
en maak het
_
brood der vertroosting voor hem.”
8 Tamar
ging dus naar het huis
_
b terwĳl
van haar broer Amnon,
_
deze [te bed] lag. Toen nam zĳ
het meeldeeg en kneedde het en
maakte voor zĳn ogen de koeken
en kookte de hartvormige koeken. 9 Ten slotte nam zĳ de diepe pan en goot die voor hem uit,
maar Amnon
weigerde te eten en
_
zei: „LAAT iedereen van mĳ weggaan!”c Toen ging iedereen van
hem weg.
10 Amnon
zei nu tot Tamar:
_
_
„Breng het brood der vertroosting in de binnenkamer, opdat ik
het als een zieke uit uw hand
moge nemen.” Tamar
nam dus
_
de hartvormige koeken die zĳ
had gemaakt en bracht ze bĳ
haar broer Amnon
in de binnen_
kamer. 11 Toen zĳ tot hem naderde opdat hĳ zou eten, greep d
hĳ haar terstond vast en zei tot
haar: „Kom, ga bĳ mĳ liggen,e
mĳn zuster.”f 12 Maar zĳ zei tot
hem: „Neen, mĳn broer! Verneder g mĳ niet; want zo iets
¨ pleegt
men niet te doen in Isra
el.h Bega
_
zulk een schandelĳke dwaasheidi
niet. 13 En ik — waarheen zal
ik mĳn smaad laten gaan? En gĳ
— gĳ zult
als een der onzinnigen
¨
in Isra
el worden. Nu dan, spreek
_
alstublieft tot de koning; want hĳ
zal mĳ aan u niet onthouden.”
14 En hĳ wilde niet naar haar
stem luisteren, maar gebruikte
kracht groter dan die van haar
en hĳ vernederde j haar en lag bĳ
ging haar
haar.k 15 En Amnon
_
haten met een zeer grote haat,
want de haat waarmee hĳ haar
haatte, was groter dan de liefde
waarmee hĳ haar had liefgehad,

¨
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Absalom neemt wraak, laat Amnon doden

zodat Amnon
tot haar zei: „Sta
_
op, ga weg!” 16 Hierop zei zĳ tot
hem: „Neen, mĳn broer; want dit
kwaad, mĳ weg te sturen, is groter dan het andere dat gĳ mĳ hebt
aangedaan!” En hĳ wilde niet naar
haar luisteren.
17 Toen riep hĳ zĳn bediende,
die voor hem zorgde, en zei: „Stuur
deze [vrouw] alstublieft van mĳ
vandaan naar buiten, en doe de
deur achter haar op slot.” 18 (Zĳ
nu had een lang, gestreepta gewaad aan; want zo gingen de dochters van de koning, de maagden,
gewoonlĳk gekleed, met schoudermantels.) Zĳn dienaar dan leidde haar vervolgens helemaal naar
buiten, en hĳ deed de deur achter
haar op slot. 19 Toen deed Ta_
mar as b op haar hoofd, en het lange, gestreepte gewaad dat zĳ aan
had, scheurde zĳ vaneen; en zĳ
hield haar handen op haar hoofd
geplaatstc en liep heen, terwĳl zĳ
schreeuwend voortliep.
20 Daarop zei haar broer Absa_
lomd tot haar: „Is uw broer Am_
none soms bĳ u gekomen? Nu
dan, mĳn zuster, bewaar het stilzwĳgen. Hĳ is uw broer.f Zet uw
hart niet op deze zaak.” En Ta_
mar ging, terwĳl zĳ van omgang
[met anderen] werd buitengesloten, in het huis van haar broer
Absalom
wonen. 21 En koning
_
David
zelf hoorde over al deze
_
g
dingen, en hĳ werd zeer toornig.h 22 En Absalom
sprak met
_
Amnon
noch kwaad noch goed;
_
om
want Absalom
haatte i Amnon
_
_
het feit dat hĳ zĳn zuster Tamar
_
had vernederd.
23 Na twee volle jaren nu gebeurde het dat Absalom
schaap_
¨
scheerders j kreeg te Ba_ al-Hazor,
_
¨
dat dicht bĳ Efra
ımk ligt; en Ab_
_
salom nodigde vervolgens alle zol
nen van de koning uit. 24 Ab_
salom kwam dus bĳ de koning en
zei: „Zie toch, uw knecht heeft
schaapscheerders! Laat de koning, en ook zĳn dienaren, alstublieft met uw knecht meegaan.”
25 Maar de koning zei tot Absa_
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lom: „Neen, mĳn zoon! Laten wĳ
alstublieft niet allemaal gaan, opdat wĳ u niet tot last zĳn.” Ofschoon hĳ bĳ hem bleef aandringen,a wilde hĳ niet gaan, maar
hĳ zegende b hem. 26 Ten slotte zei Absalom:
„Indien [gĳ] niet
_
[gaat], laat dan alstublieft mĳn
broer Amnon
met ons meegaan.”c
_
Daarop zei de koning tot hem:
„Waarom zou hĳ met u meegaan?”
27 Toen drong Absalom
bĳ hem
_
aan,d zodat hĳ Amnon
en alle zo_
nen van de koning met hem meestuurde.
28 Toen gebood Absalom
zĳn
_
bedienden en zei: „Ziet alstublieft
toe, dat zodra Amnons
hart vro_
lĳk gestemd is van de wĳne en
ik stellig tot U zal zeggen: ’Slaat
Amnon
neer!’, dan moet GIJ hem
_
ter dood brengen. Weest niet bef Ben ik het niet die het
vreesd.
U heeft geboden? Weest sterk
en betoont U dappere mannen.”
29 Toen deden Absaloms
bedien_
den met Amnon
juist zoals Absa_
_
lom geboden had; g en alle andere
zonen van de koning stonden nu
op en bestegen ieder hun muildier
en sloegen op de vlucht. 30 Nu
geschiedde het dat terwĳl zĳ onderweg waren, het bericht zelf Da_
vid bereikte, dat luidde: „Absalom
_
heeft alle zonen van de koning
´ ´
neergeslagen, en niet een van hen
is overgebleven.” 31 Toen stond
de koning op en scheurde zĳn klederenh en ging op de grond liggen,i en al zĳn dienaren stonden
daar met gescheurde klederen.j
k de zoon van
32 Maar Jonadab,
_
broer, nam het
S _imea,l Davids
_
woord en zei: „Laat mĳn heer niet
denken dat zĳ alle jonge mannen,
de zonen van de koning, ter dood
gebracht hebben, want alleen Am_
non is gestorven,m want op bevel
van Absalom
is het geschied als
_
iets wat bestemd was n sinds de
dag dat hĳ zĳn zuster Tamar
ver_
nederdo heeft.p 33 Nu dan, laat
mĳn heer de koning het woord
niet ter harte nemen waarin werd
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Absalom vlucht. Joab bewerkt terugkeer

gezegd: ’Alle zonen van de koning
zĳn gestorven’; maar alleen Am_
non is gestorven.”
34 Intussen maakte Absalom
_
zich uit de voeten.a Later sloeg de
b
jonge man, de wachter, zĳn ogen
op en zag, en zie! daar kwam veel
volk aan van de weg achter hem,
langs de zĳde van het gebergte.
c tot de ko35 Daarop zei Jonadab
_
ning: „Zie! De zonen van de koning zĳn gekomen. Overeenkomstig het woord van uw knecht,
zo is het geschied.”d 36 Nu gebeurde het dat zodra hĳ opgehouden had met spreken, zie, daar
kwamen de zonen van de koning
en zĳ verhieven toen hun stem
en gingen wenen; en zelfs de koning en al zĳn dienaren weenden met een zeer groot geween.
37 Wat Absalom
betreft, hĳ nam
_
e
te gaan,
de wĳk om naar Talmai
_
de zoon van Amm _ihud, de kof
ning van Gesur.
En [David]
bleef
_
_
alle dagen treureng over zĳn zoon.
38 Wat Absalom
betreft, hĳ nam
_
h
de wĳk en begaf zich naar Gesur;
_
en hĳ bleef daar drie jaar.
39 Ten slotte verlangde [de ziel
van] David,
de koning, ernaar om
_
naar Absalom
uit te gaan; want
_
hĳ had zich betreffende Amnon
_
getroost, omdat hĳ dood was.
i

Joab
nu, de zoon van Zeru_
_
ja, kwam te weten dat het
14
hart van de koning naar Absa_
j

lom [uitging].k 2 Bĳgevolg zond
Joab
een boodschap naar Tekoa
_
_ l
en liet vandaar een wĳze m vrouw
halen en zei tot haar: „Ga alstublieft in de rouw en kleed u alstublieft in rouwkleren en wrĳf u
niet met olie in; n en gĳ moet als
een vrouw worden die nu reeds
vele dagen rouw draagt over een
dode.o 3 En gĳ moet naar de koning gaan en een woord zoals dit
tot hem spreken.” Daarop legde Joab
haar de woorden in de
_
mond.p
¨
4 Toen ging de Tekoıtische
vrouw naar de koning en viel
op haar aangezicht ter aarde q en

HFDST. 13
a 2Sa 13:38
Sp 28:17
b 2Sa 18:24
2Kon 9:17
c 2Sa 13:3
d 2Sa 13:32
e 2Sa 3:3
f 1Kr 3:2
g Pr 7:2
h De 3:14
Joz 12:5
2Sa 14:23
2Sa 15:8

HFDST. 14
i 2Sa 2:18
j 1Kr 2:16
k 2Sa 13:39
2Sa 18:33
2Sa 19:2
l 2Kr 11:6
2Kr 20:20
Ne 3:5
Am 1:1
m 2Sa 20:16
n Pr 9:8
Da 10:3
o Ge 27:41
p 2Sa 14:19
q 1Sa 24:8
2Sa 1:2

2e kolom
a 2Kon 6:26
Mt 21:9
b Ex 22:22
Jak 1:27
c Ge 4:8
Ex 2:13
d Ex 2:14
e Ge 4:14
f Nu 35:19
De 19:12
g Nu 27:4
De 25:6
h 1Sa 8:20
i Ge 27:13
1Sa 25:24
j Ge 14:22
Ge 24:3
k Nu 35:19
Nu 35:27
De 19:6
l De 6:13
1Sa 28:10
Pr 8:4
m 1Sa 14:45
1Kon 1:52
Han 27:34
n 1Sa 25:41
o Ge 44:18
p Han 26:1
q De 1:17
r Ex 19:5
Nu 6:27

¨
2 SAMUEL 13:34–14:13

wierp zich neer en zei: „Red toch,a
o koning!” 5 Hierop zei de koning tot haar: „Wat is er met u?”
Waarop zĳ zei: „Voorwaar, ik ben
een weduwvrouw,b nu mĳn man
dood is. 6 En uw dienstmaagd
had twee zonen, en zĳ beiden
raakten met elkaar aan het vechten op het veld,c terwĳl er geen
bevrĳder d was om hen te schei´ ´
den. Ten slotte sloeg de een de ander neer en bracht hem ter dood.
7 En nu is de hele familie tegen
uw dienstmaagd opgestaan, en zĳ
blĳven zeggen: ’Lever hem die zĳn
broer heeft neergeslagen uit, opdat wĳ hem ter dood brengen voor
de ziel van zĳn broer,e die hĳ gedood heeft,f en laten wĳ ook de
erfgenaam verdelgen!’ En zĳ zullen stellig mĳn houtskoolgloed
die overgebleven is uitblussen, om
aan mĳn man noch naam noch
overblĳfsel op de oppervlakte van
de aardbodem toe te kennen.”g
8 Toen zei de koning tot de
vrouw: „Ga naar uw huis, en ikzelf zal aangaande u bevel ge¨
ven.”h 9 Hierop zei de Tekoıtische vrouw tot de koning: „Op mĳ,
o mĳn heer de koning, zĳ de dwaling, en ook op het huis van mĳn
vader,i terwĳl de koning en zĳn
troon onschuldig zĳn.” 10 Vervolgens zei de koning: „Indien
iemand tot u spreekt, dan moet gĳ
hem bĳ mĳ brengen, en hĳ zal u
nooit weer aantasten.” 11 Maar
zĳ zei: „Laat de koning alstublieft
Jehovah, uw God, gedenken,j opdat de bloedwreker k niet voortdurend verderf aanricht en opdat zĳ
mĳn zoon niet verdelgen.” Hierop zei hĳ: „Zo waar Jehovah leeft,l
geen haar m van uw zoon zal ter
aarde vallen.” 12 De vrouw zei
nu: „Laat uw dienstmaagdn alstublieft een woord tot mĳn heer de
koning spreken.”o Daarom zei hĳ:
„Spreek!”p
13 Vervolgens zei de vrouw:
„Waarom hebt gĳ dan iets dergelĳks overlegdq tegen het volk van
God? r Nu de koning dit woord
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spreekt, is hĳ als iemand die
schuldig is,a doordat de koning
zĳn eigen verstotene niet terugbrengt.b 14 Want wĳ zullen zonder mankeren stervenc en als wateren zĳn die op de aarde worden
uitgestort, die niet verzameld
kunnen worden. Maar God zal een
ziel niet wegnemen,d en hĳ heeft
redenen bedacht waarom de verstotene niet van hem verstoten
dient te worden. 15 En nu, dat
ik gekomen ben om dit woord
tot de koning, mĳn heer, te spreken, is omdat het volk mĳ bevreesd heeft gemaakt. Daarom zei
uw dienstmaagd: ’Laat ik alstublieft tot de koning spreken. Misschien zal de koning volgens het
woord van zĳn slavin handelen.
16 Omdat de koning ertoe overging te luisteren, ten einde zĳn
slavin te bevrĳden uit de handpalm van de man die mĳ en mĳn
eenzame zoon uit het door God
gegeven erfdeel [tracht] te verdelgen’,e 17 zei uw dienstmaagd
vervolgens: ’Laat het woord van
mĳn heer de koning alstublieft tot
geruststelling dienen.’ Want als
´
een engelf van de [ware] God, zo is
mĳn heer de koning, om te onderscheiden wat goed en wat slecht
is,g en moge Jehovah, uw God, zelf
met u blĳken te zĳn.”
18 De koning antwoordde nu
en zei tot de vrouw: „Verberg
mĳ alstublieft niets waarover ik
u vraag.”h Hierop zei de vrouw:
„Laat mĳn heer de koning alstublieft spreken.” 19 Vervolgens
zei de koning: „Is de hand van
i met u in dit alles?”j Toen
Joab
_
antwoordde de vrouw en zei: „Zo
waar uw ziel leeft,k o mĳn heer de
koning, niemand kan ter rechterof ter linkerzĳde [wĳken] van alles
wat mĳn heer de koning heeft gesproken; want het was uw dienaar
Joab
[het] mĳ geboden heeft,
_
´ die
´
en hıj heeft uw dienstmaagd al
deze woorden in de mond gelegd.l
20 Om de zaak een ander voorkomen te geven, heeft uw dienaar Joab
dit gedaan, maar mĳn
_
heer is wĳs als met de wĳsheid

Absalom met David verzoend
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van de engela van de [ware] God,
zodat hĳ alles weet wat er op aarde [gebeurt].”
21 Nadien zei de koning tot
Joab:
„Zie toch, ik zal deze zaak
_
stellig doen.b Ga dus heen, breng
de jonge man Absalom
terug.”c
_
22 Toen viel Joab
op zĳn aange_
zicht ter aarde en wierp zich neer
en zegende de koning; d en Joab
_
zei vervolgens: „Heden weet uw
knecht werkelĳk dat ik gunst gevonden heb in uw ogen,e o mĳn
heer de koning, omdat de koning
volgens het woord van zĳn knecht
heeft gehandeld.” 23 Daarna
stond Joab
op en ging naar Ge_
_
naar Jesur f en bracht Absalom
_
g
ruzalem.
24 De koning zei ech_
ter: „Laat hĳ naar zĳn eigen huis
keren, maar mĳn aangezicht mag
keerde
hĳ niet zien.”h Absalom
_
dus naar zĳn eigen huis en het
aangezicht van de koning zag hĳ
niet.
25 Vergeleken bĳ Absalom
nu
¨_
el geen man
bleek er in heel Isra
_
te zĳn die zozeer om zĳn schoonheidi te prĳzen viel. Van zĳn voetzool tot aan zĳn schedel bleek
er geen gebrek aan hem te zĳn.
26 En wanneer hĳ zĳn hoofdhaar
liet scheren — en het gebeurde
aan het einde van elk jaar dat hĳ
het gewoonlĳk liet scheren; omdat het hem zo zwaar j was, liet hĳ
het scheren — woog hĳ het haar
van zĳn hoofd, tweehonderd sikkelen naar de koninklĳke weegsteen. 27 En er werden Absa_ ´ ´
lom drie zonenk geboren en een
dochter, wier naam Tamar
was.
_
Zĳ bleek een vrouw te zĳn die
zeer schoon van uiterlĳk was.l
28 En Absalom
bleef twee vol_
le jaren in Jeruzalem
wonen, en
_
het aangezicht van de koning zag
hĳ niet.m 29 Derhalve ontbood
Absalom
Joab,
met de bedoeling
_
_
hem naar de koning te zenden,
en hĳ wilde niet bĳ hem komen.
Toen ontbood hĳ [hem] nog eens,
een tweede maal, en hĳ wilde niet
komen. 30 Ten slotte zei hĳ tot
zĳn dienaren: „Ziet het stuk land
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Absaloms samenzwering, opstand

van Joab
naast het mĳne, en daar
_
heeft hĳ gerst. Gaat erheen en
steekt het in brand.”a Bĳgevolg
staken de dienaren van Absalom
_
het stuk land in brand.b 31 Toen
stond Joab
op en kwam bĳ Absa_
_
lom in het huis en zei tot hem:
„Waarom hebben uw dienaren het
stuk land dat van mĳ is, in brand
gestoken?” 32 Absalom
dan zei
_
tot Joab:
„Zie! Ik heb u laten zeg_
gen: ’Kom hierheen en laat ik u
naar de koning zenden om te zeggen: „Waarom ben ik uit Gesur
ge_
komen? c Het zou beter voor mĳ
zĳn als ik daar nog was. Nu dan,
laat mĳ het aangezicht van de koning zien en indien er enige dwaling in mĳ is,d dan moet hĳ mĳ ter
dood brengen.” ’ ”
33 Nadien kwam Joab
bĳ de ko_
ning en deelde [het] hem mee.
Toen riep hĳ Absalom,
die nu bĳ
_
de koning kwam en zich voor hem
neerwierp, [terwĳl hĳ] voor de koning op zĳn aangezicht ter aarde
[viel], waarna de koning Absalom
_
kuste.e
Nu geschiedde het na deze
dingen dat Absalom
zich
15
_
voorts een wagen liet maken, met
paarden en met vĳftig mannen
die voor hem uit moesten lopen.f
2 En Absalom
stond vroeg op g en
_
ging aan de kant van de weg naar
de poorth staan. Nu geschiedde
het dat wanneer een man, wie
dan ook, een rechtsgeding had
om ermee naar de koning te gaan
ten einde recht [te krĳgen],i Absa_
lom hem dan riep en zei: „Uit welke stad komt gĳ?”, en hĳ zei dan:
„Uit
_
¨ een van de stammen van Israel komt uw knecht.” 3 En Ab_
salom zei dan tot hem: „Zie, uw
zaken zĳn goed en recht; maar
van de zĳde van de koning is er
niemand die u aanhoort.”j 4 En
Absalom
zei dan verder: „O stelde
_
men mĳ maar tot rechter in het
land aan,k dat iedere man die een
geding of rechtszaak heeft, tot
mĳ zou komen! Dan zou ik hem
stellig recht verschaffen.”l
5 Het gebeurde ook dat wan-
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neer een man naderbĳ kwam om
zich voor hem neer te buigen, hĳ
zĳn hand uitstak en hem greep a
en hem kuste. 6 En Absalom
_
bleef op een dergelĳke wĳze doen
¨
met alle Israelieten die tot de koning kwamen om recht; en Absa_
lom bleef het hart van de man¨
b
nen van Isra
el stelen.
_
7 Nu geschiedde het na verloop van veertig jaar, dat Ab_
salom voorts tot de koning zei:
„Laat mĳ alstublieft heengaan
c
mĳn gelofte betaen in Hebron
_
len die ik Jehovah plechtig gedaan heb.d 8 Want uw knecht
heeft een plechtige gelofte gef
in Sydaane toen ik nog te Gesur
_
_
¨
rie woonde en gezegd: ’Indien Jehovah mĳ zonder mankeren naar
Jeruzalem
zal terugbrengen, dan
_
moet ik voor Jehovah dienst verg
9 De koning zei derrichten.’ ”
halve tot hem: „Ga in vrede.”h
Toen stond hĳ op en ging naar
Hebron.
_
10 Absalom
zond nu verspie_
ders i onder alle stammen van Is_
¨
rael, om te zeggen: „Zodra GIJ het
hoorngeschal hoort, dan moet GIJ
zeggen: ’Absalom
is koning ge_
wordenj in Hebron!’
”k 11 Nu wa_
ren er met Absalom
tweehonderd
_
man uit Jeruzalem
meegegaan,
_
die genodigd waren en zonder
l
argwaan meegingen, en zĳ wisten in het geheel niets. 12 Bovendien ontbood Absalom,
toen
_
hĳ de slachtoffers bracht, de Gin
Davids
raadslonietm Achitofel,
_
_
heer,o uit zĳn stad G _ilo.p En de
samenzwering q won aan kracht,
en het volk [dat zich] bĳ Absa_
lom [aansloot] nam voortdurend
in aantal toe.r
13 Mettertĳd kwam er iemand
bĳ David
die hem inlichtte en zei:
_
„Het harts van de mannen van Is_
¨
rael is achter Absalom
gekomen.”
_
14 Terstond zei David
tot al zĳn
_
dienaren die bĳ hem in Jeruza_
lem waren: „Staat op, en laten wĳ
uitwĳken; t want er zal geen ontkoming voor ons blĳken te zĳn
wegens Absalom!
Gaat haastig
_
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Davids vlucht uit Jeruzalem. Zadok

heen, opdat hĳ zich niet haast
en ons werkelĳk inhaalt en wat
kwaad is op ons doet neerkomen
en de stad slaat met de scherpte
van het zwaard!”a 15 De dienaren van de koning zeiden hierop
tot de koning: „Overeenkomstig
al wat mĳn heer de koning verkiezen mag, hier zĳn uw dienaren.”b 16 Zo trok de koning [de
stad] uit en heel zĳn huisgezin volgde hem op de voet,c en
de koning liet tien vrouwen, bĳvrouwen,d achter om het huis
te verzorgen. 17 En de koning
vervolgde zĳn weg naar buiten
en al het volk volgde hem op de
voet; voorts hielden zĳ halt bĳ
Beth-Merhak.
_
18 En al zĳn dienaren trokken
aan zĳn zĳde over; en al de Kre_
e en al de Gathi en al de Plethi
_
f
thieten, zeshonderd man die hem
uit Gathg waren gevolgd, trokken
voor het aangezicht van de koning over. 19 Toen zei de koning
h de Gathiet: „Waarom
tot Ittai,
_
´´
zoudt ook gıj met ons meegaan?
Keer terug i en woon bĳ de koning; want gĳ zĳt een buitenlander en bovendien zĳt gĳ een balling uit uw plaats. 20 Gisteren
zĳt gĳ gekomen en vandaag zal ik
u met ons laten omdolen,j om te
gaan terwĳl ik ga waarheen ik ook
ga? Keer terug en neem uw broeders met u mee terug, [en Jehovah betrachte jegens u] liefderĳke
goedheidk en trouw!”l 21 Maar
Ittai
antwoordde de koning en
_
zei: „Zo waar Jehovah leeft en zo
waar mĳn heer de koning leeft,m
op de plaats waar mĳn heer de koning zal blĳken te zĳn, hetzĳ ten
dode of ten leven, daar zal uw dienaar blĳken te zĳn!”n 22 Daaro
op zei David
tot Ittai:
„Ga en
_
_
trek over.” Derhalve trok Ittai,
_
de Gathiet, over, en ook al zĳn
mannen en alle kleinen die bĳ
hem waren.
23 En al het volk van het land
weende met luider stem,p en al
het volk trok over, en de koning
stond bĳ het stroomdal van de
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K _idron,a en al het volk trok over
op de open weg naar de wildernis. 24 En zie, daar waren ook
b
en met hem alle levieten,c
Zadok
_
die de arkd van het verbond van
de [ware] God droegen; e zĳ nu
zetten de ark van de [ware] God
f
neer totdat al het
bĳ Abjathar
_
volk de overtocht uit de stad had
voleindigd. 25 Maar de koning
zei tot Zadok:
„Breng de arkg van
_
de [ware] God naar de stad teh Indien ik gunst zal vinden
rug.
in de ogen van Jehovah, dan zal
hĳ mĳ stellig terugbrengen en
mĳ haar en haar verblĳfplaats
doen zien.i 26 Maar indien hĳ
dit zou zeggen: ’Ik heb geen behagen in u gevonden’, hier ben
ik, laat hĳ met mĳ doen juist
zoals het goed is in zĳn ogen.”j
27 Vervolgens zei de koning tot
Zadok,
de priester: „Gĳ zĳt im_
mers een ziener? k Keer toch in
vrede naar de stad
¨ terug, en ookl
uw zoon Ahima_ az en Jonathan,
_
de zoon van Abjathar,
U beider
_
zonen, met U. 28 Zie, ik talm bĳ
de doorwaadbare plaatsen van de
wildernis, totdat er van U een bericht komt om mĳ in te lichten.”m
29 Bĳgevolg brachten Zadok
en
_
Abjathar
de ark van de [ware]
_
God naar Jeruzalem
terug en zĳ
_
bleven daar wonen.
30 En David
besteeg de helling
_
der Olĳven,n terwĳl hĳ onder het
opgaan weende, en zĳn hoofd was
bedekt; o en hĳ ging barrevoets, en
van al het volk dat bĳ hem was, bedekte ieder zĳn hoofd, en zĳ klommen omhoog, wenend onder het
werd
opgaan.p 31 En aan David
_
het volgende bericht: „Achitofel
_
q
zelf is onder hen die met Absalom
_
r
s
samenzweren.” Hierop zei David:
_
„Verander de raad van Achitofel
_
alstublieft in dwaasheid,t o Jehovah!”u
32 Nu geschiedde het toen Da_
vid zelf de top bereikte waar men
zich voor God placht neer te buiv
de Arkiet,w hem
gen, dat Husai,
_
hier tegemoet kwam, met zĳn
u Ps 3:7; Ps 50:15; v 2Sa 16:16; w Joz 16:2.

¨
Husai. Ziba. Simeı vervloekt David
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lange gewaad gescheurd en aarde op zĳn hoofd.a 33 David
zei
_
echter tot hem: „Indien gĳ werkelĳk met mĳ zoudt overtrekken, dan zoudt gĳ mĳ stellig tot
last worden.b 34 Maar indien gĳ
naar de stad terugkeert en werkelĳk tot Absalom
zegt: ’Ik ben
_
uw dienaar, o koning. Destĳds
deed ik mĳ kennen als de dienaar van uw vader, ja ik, maar nu
ben ook ik uw dienaar’,c dan moet
gĳ voor mĳ de raad van Achitofel
_
verĳdelen.d 35 Zĳn niet Zadok
_
en Abjathar,
de
priesters,
daar
_
bĳ u? e En het moet geschieden
dat gĳ alles wat gĳ uit het huis
van de koning mocht horen, aan
Zadok
en Abjathar,
de priesters,
_
_
dient te vertellen.f 36 Zie! Hun
twee
zonen
zĳn
daar
bĳ hen, Ahi¨
behoort, en
ma_ az,g die aan Zadok
_
h
Jonathan,
die aan Abjathar
be_
_
hoort; en door bemiddeling van
hen moet gĳlieden alles wat GIJ
mocht horen, aan mĳ overbrengen.” 37 Zo kwam Husai,
Da_
_
vids metgezel,i in de stad. Wat
j
Absalom
betreft, hĳ kwam nu in
_
Jeruzalem.
_
Toen David
zelf een eind_
je voorbĳ de top was ge16
komen, daar kwam Z _iba, de bek

l

m
diende van Mefib oseth,
hem
_
tegemoet met een paar gezadeln
de ezels en daarop tweehonderd
brodeno en honderd rozĳnenkoekenp en honderd vrachten zomerfruitq en een grote kruik wĳn.r
2 De koning zei toen tot Z _iba:
„Wat betekenen deze dingen van
uw zĳde?”s Hierop zei Z _iba: „De
ezels zĳn voor het huisgezin van
de koning, om erop te rĳden, en
het brood en de vracht zomerfruit zĳn voor de jonge mannen,t
om te eten, en de wĳn is voor wie
uitgeput raaktu in de wildernis,v
om te drinken.” 3 De koning zei
nu: „En waar is de zoon van uw
meester?”w Hierop zei Z _iba tot de
koning: „Zie, hĳ woont in Jeruza_
lem; want hĳ ¨zei: ’Heden zal het
huis van Isra
el mĳ de koninklĳ_
ke heerschappĳ van mĳn vader
teruggeven.’ ”x 4 De koning zei
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¨
2 SAMUEL 15:33–16:11
toen tot Z _iba: „Zie! Van u is alles wat Mefiboseth
toebehoort.”a
_
Daarop zei Z _iba: „Waarlĳk, ik
b mĳ neer. Laat mĳ gunst
buig
vinden in uw ogen, mĳn heer de
koning.”
5 En koning David
kwam tot
_
c
en zie! daarvanaan Bahurim,
_
daan kwam een man naar buiten
van de familie van Sauls huis, en
¨
zĳn naam was S _imeı,d de zoon van
Gera;
hĳ nu kwam naar buiten en
_
smeekte onder het naar buiten komen kwaad af.e 6 Toen gooide
hĳ met stenen naar David
en naar
_
alle dienaren van koning David;
_
en al het volk en alle sterke mannen waren aan zĳn rechter- en
aan zĳn
linkerhand. 7 En dit zei
¨
S _imeı terwĳl hĳ kwaad afsmeekte: „Ga weg, ga weg, gĳ met bloedschuld beladenf man en nietswaardige man! g 8 Jehovah heeft alle
bloedschuld met betrekking tot
het huis van Saul, in wiens plaats
gĳ hebt geregeerd, op u doen terugvallen; en Jehovah geeft het
koningschap in de hand van uw
zoon Absalom.
En daar zĳt gĳ
_
nu in uw rampspoed, omdat gĳ
een met bloedschuld beladen man
zĳt!”h
¨
9 Ten slotte zei Ab _isaı, de zoon
i
tot de koning: „Waarvan Zeruja,
_
om zou deze dode hondj kwaad
over mĳn heer de koning afsmeken? k Laat mĳ alstublieft naar
de overkant gaan en zĳn hoofd
er afnemen.”l 10 Maar de koning zei: „Wat heb ik met U te
n
maken,m GIJ zonen van Zeruja?
_
Laat hem aldus kwaad afsmeken,o want Jehovah zelf heeft tot
hem gezegd: p ’Smeek kwaad af
over David!’
Wie zou er dan zeg_
gen: ’Waarom hebt gĳ aldus gedaan?’ ”q 11 ¨ Vervolgens zei Da_
vid tot Ab _isaı en al zĳn dienaren:
„Ziet, mĳn eigen zoon, die uit mĳn
eigen inwendige delen is voortgekomen, zoekt mĳn ziel; r en hoeveel te meer dan nu een Benjaminiet! s Laat hem met rust, opdat
o Ps 37:8; 1Pe 2:23; p 2Sa 12:10; q Ro 9:20; r 2Sa
12:11; 2Sa 15:14; 2Sa 17:12; s 2Sa 19:16.

¨
2 SAMUEL 16:12–17:9

Absalom onteert bĳvrouwen. Achitofel

hĳ kwaad kan afsmeken, want
Jehovah heeft het hem gezegd!
12 Misschien zal Jehovah met
zĳn oog ziena en zal Jehovah mĳ
werkelĳk het goede vergelden in
plaats van zĳn vervloeking deze
dag.”b 13 Hierna bleven David
_
en zĳn mannen voorttrekken
op
¨
de weg, terwĳl S _imeı langs de helling van de berg voortliep, gelĳk met hem oplopend om kwaad
af te smeken; c en hĳ bleef met
stenen gooien terwĳl hĳ gelĳk
met hem opliep, en hĳ wierp veel
stof.d
14 Ten slotte kwamen de koning en al het volk dat bĳ hem
was vermoeid aan. Derhalve verkwikten zĳ zich aldaar.e
15 Wat Absalom
betreft en al
_
¨
het volk, de mannen van Isra
el,
_
zĳ trokken Jeruzalem
binnen; f en
_
g
was bĳ hem. 16 Nu
Achitofel
_
h
gebeurde het dat zodra Husai,
_
i
de Arkiet, Davids
metgezel,j bĳ
_
Absalom
kwam, Husai
voorts tot
_
_
Absalom
zei: „Leve de koning! k
_
Leve de koning!” 17 Hierop zei
Absalom
tot Husai:
„Is dit soms
_
_
uw liefderĳke goedheid jegens uw
metgezel? Waarom zĳt gĳ niet
met uw metgezell meegegaan?”
18 Husai
dan zei tot Absalom:
_
_
„Neen; maar degene die door Jehovah is gekozen en ook door dit
volk
_
¨ en door alle mannen van Israel, hem zal ik toebehoren en bĳ
hem zal ik wonen. 19 En voor
de tweede keer [moet ik zeggen]:
Wie zal ikzelf dienen? Is het niet
voor het aangezicht van zĳn zoon?
Net zoals ik voor het aangezicht
van uw vader heb gediend, zo zal
ik voor uw aangezicht bewĳzen te
zĳn.”m
20 Later zei Absalom
tot Achi_
tofel:
„Geeft gĳlieden van UW zĳ_
n
de raad. Wat zullen wĳ doen?”
21 Toen zei Achitofel
tot Absa_
_
lom: „Heb betrekkingen met de
o
bĳvrouwen van uw vader, die
hĳ achtergelaten heeft om het
p
huis
_
¨ te verzorgen. En heel Israel zal stellig horen dat gĳ u
bĳ uw vader q in een kwade reuk
hebt gebracht,r en de handens van
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allen die met u zĳn, zullen stellig sterk worden.” 22 Bĳgevolg
sloeg men voor Absalom
een tent
_
op het daka op, waarna Absalom
_ ¨
voor de ogen van heel Isra
elb be_
trekkingen had met de bĳvrouwen van zĳn vader.c
23 En de raad van Achitofel,
_
waarmee hĳ in die dagen raad
gaf, was net als wanneer een man
naar het woord van de [ware] God
vroeg. Zo was al de raadd van Achie
tofel,
zowel voor David
als voor
_
_
Absalom.
_
Voorts zei Achitofel
tot Ab_
_
salom: „Laat mĳ alstublieft
17
twaalfduizend man uitkiezen en
opstaan en David
vannacht naja_
gen.f 2 En ik zal hem overvallen terwĳl hĳ afgemat en slap van
handen is,g en ik zal hem stellig
doen beven; en al het volk dat
bĳ hem is, zal moeten vluchten,
en ik zal stellig de koning alleen
neerslaan.h 3 En laat mĳ al het
volk tot u terugbrengen. De terugkeer van allen staat gelĳk met de
man die gĳ zoekt; [en] al het volk
zal zelf tot vrede geraken.” 4 En
het woord was zeer juist in de
i en in de ogen
ogen van Absalom
_
van alle oudere mannen van Is_
¨
rael.
5 Absalom
zei echter: „Roep
_
j de Arkiet,
alstublieft ook Husai,
_
en laat ons eens horen wat er
in zĳn, ja zĳn mond is.” 6 Hu_
sai kwam dus bĳ Absalom.
Toen
_
zei Absalom
tot hem: „Overeen_
komstig dit woord heeft Achitofel
_
gesproken. Zullen wĳ volgens zĳn
woord
handelen? Zo niet, spreek
´´
gıj dan.” 7 Hierop zei Husai
tot
_
Absalom:
„De raad waarmee Achi_
tofel
raad heeft gegeven, is in dit
_
geval niet goed!”k
8 Vervolgens zei Husai:
„Gĳ_
zelf kent uw vader en zĳn mannen heel goed, [en gĳ weet] dat
zĳ sterk zĳn,l en zĳ zĳn verbitterd van ziel,m als een berin in
het veld die haar jongen kwĳt
is; n en uw vader is een krĳgsman,o en hĳ zal de nacht niet met
het volk doorbrengen. 9 Zie!
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Husai verĳdelt Achitofels raad

Hĳ houdt zich nu schuila in een
van de groeven of op een van de
andere plaatsen; en het zal stellig geschieden dat zodra hĳ hen
in het begin overvalt, degene die
het hoort dan zeker zal horen en
zeggen: ’Er heeft een nederlaag
plaatsgevonden onder het volk
dat Absalom
volgt!’ 10 En zelfs
_
de dappere man wiens hart als
het hart van de leeuw is,b zal zelf
beslist week worden van zwak¨
el weet dat
heid; c want heel Isra
_
uw vader een sterke man is,d en
de dappere mannen die bĳ hem
zĳn, zĳn dat eveneens.e 11 Ik
voor mĳ geef werkelĳk de raad:
¨
Laat heel Isra
el, van Dan tot Ber_
seba,
zonder mankeren tot u ver_
gaderd worden,f zo talrĳk als de
zandkorrels die aan de zee zĳn,g
terwĳl gĳ in eigen persoon ten
strĳde trekt.h 12 En wĳ moeten tegen hem opkomen op een
van de plaatsen waar hĳ stellig te
vinden is,i en wĳzelf zullen stellig op hem zĳn net zoals de dauwj
neervalt op de aardbodem; en er
zal van hem en alle mannen die
bĳ hem zĳn, stellig geen enkele
worden overgelaten. 13 En indien hĳ zich in de een of andere
stad zal terugtrekken, dan moet
¨
heel Isra
el touwen naar die stad
_
dragen, en wĳ zullen haar stellig
naar het stroomdal slepen, totdat
daar zelfs geen steentje meer gevonden zal worden.”k
14 Toen zeiden Absalom
en alle
¨_
mannen van Isra
el: „De raad van
_
Husai,
de Arkiet, is beterl dan
_
de raad van Achitofel!”
En Jeho_
vah zelf had bevel gegevenm om
de raad van Achitofel,
ofschoon
_
die goed was,n te verĳdelen,o opdat Jehovah rampspoed over Ab_
salom zou brengen.p
q
15 Later zei Husai
tot Zadok
_
_
en Abjathar,
de priesters: „Zo
_
en zo heeft Achitofel
aan Absa_
_
lom en de oudere mannen van
¨
Isra
el raad gegeven; en zo en
_
´
zo heb ık raad gegeven. 16 Nu
dan, zendt vlug een boodschap
en brengt David
het volgende be_
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¨
2 SAMUEL 17:10-23
richt: a ’Blĳf vannacht niet in de
woestĳnvlakten van de wildernis,
maar gĳ dient ook zonder mankeren over te steken,b opdat de koning en al het volk dat bĳ hem is,
niet wordt verzwolgen.’ ”c
d en Ahi17¨ Terwĳl Jonathan
_
f
stonden, ging
ma_ aze bĳ En-Rogel
_
een dienstmaagd heen en berichtte het hun. Derhalve gingen zĳzelf heen, daar zĳ het aan koning David
moesten berichten;
_
want zĳ konden zich niet vertonen door de stad binnen te gaan.
18 Een jonge man kreeg hen echter te zien en berichtte het aan
Absalom.
Zĳ gingen beiden dus
_
vlug heen en kwamen bĳ het huis
g die in
van een man te Bahurim,
_
zĳn hof een put had; en zĳ daalden
daarin af. 19 Daarna nam de
vrouw een dekkleed en spreidde
het uit over de bovenkant van de
put en strooide er gestoten koren op; h en er werd niets van gemerkt. 20 De dienaren van Ab_
salom kwamen nu bĳ de vrouw
in haar ¨ huis en zeiden: „Waar zĳn
Ahima_ az en Jonathan?”
Hierop
_
zei de vrouw tot hen: „Zĳ zĳn van
hier verder gegaan naar de wateren.”i Toen zochten zĳ verder, en
zĳ vonden hen nietj en keerden
daarom naar Jeruzalem
terug.
_
21 Nu gebeurde het nadat zĳ
waren weggegaan, dat zĳ voorts
uit de put klommen en verder
gingen en koning David
bericht
_
brachten en tot David
zeiden:
_
„Staat op en trekt vlug de wateren
over; want aldus heeft Achitofel
_
tegen U raad gegeven.”k 22 Onmiddellĳk stond David
op en ook
_
al het volk dat bĳ hem was, en
zĳ bleven de Jorda_ an
_ overtrekken
totdat het morgenlicht aanbrak,l
´ ´
totdat er zelfs niet een ontbrak die
de Jorda_ an
_ niet was overgetrokken.
23 Wat Achitofel
betreft, hĳ
_
zag dat zĳn raad niet was opgevolgd,m en hĳ zadelde vervolgens een ezel en stond op en ging
heen naar zĳn huis in zĳn eigen
stad.n Toen gaf hĳ zĳn huisgezin

¨
2 SAMUEL 17:24–18:11
bevelena en worgde b zich en stierf
aldus.c Hĳ dan werd begravend in
de grafstede van zĳn voorvaders.
24 Wat David
betreft, hĳ kwam
¨_
te Mahana_ ım,e en Absalom
zelf
_
trok de Jorda_ an
over, hĳ en
_
¨
alle mannen van Isra
el
met
hem.
_
25 En Amasa
_ f was degene die
door Absalom
in de plaats van
_
g
over het leger was aangeJoab
_
steld; en Amasa
was de zoon van
_
h
een man
¨ wiens naam J _itra was,
de Israeliet, die betrekkingen had
¨ i
gehad met Ab _igaıl, de dochter
van Nahas,
de zuster van Zer¨ uja,
_
_
Joabs
moeder. 26 En Isra
el en
_
_
Absalom
sloegen hun kamp op in
_
het land G _ilead.j
27 Nu geschiedde
het zodra Da_
¨
vid te Mahana_ ım kwam, dat Sobi,
_
k
de zoon van Nahas,
uit Rabba
_
_
l
van de zonen van Ammon,
en
_
¨ n
m de zoon van
Machir,
Ammi
el,
_
_
uit Lodebar,
en Barz _illai,o de Gi_
p
leadiet uit Rogelim,
28
bedden
_
en bekkens en pottenbakkersvaten [brachten], en tarwe en
gerst en meelq en geroosterd koren¨ r en tuinbonens en linzent en
geeest koren; 29 en honing u en
boter v en schapen en gestremde
melk van runderen voerden zĳ
aan opdat David
en het volk dat
_
bĳ hem was, konden eten,w want
zĳ zeiden: „Het volk is hongerig
en vermoeid en dorstig in de wildernis.”x
David
telde toen het volk
_
dat bĳ hem was en stel18
de over hen oversten van duizend
en oversten van honderd aan.y
2 Voorts zond D avid
het volk
_
uit: een derde z onder de hand
a
en een
van Joab
_
¨ derde onder de
hand van Ab _isaı,b de zoon van Zeruja,
Joabs
broer,c en een derde
_
_
d de Gaonder de hand van Ittai,
_
thiet. Toen zei de koning tot het
´
volk: „Ook ık zal zonder mankeren met U uittrekken.” 3 Maar
het volk zei: „Gĳ moogt niet uittrekken,e want mochten wĳ soms
vluchten, zĳ zouden het hart niet
op ons zetten; f en al zou de helft
van ons sterven, zĳ zouden het
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hart niet op ons zetten, want gĳ
zĳt tienduizend van ons waard; a
nu dan, het zou beter zĳn indien
gĳ ons van dienst zoudt zĳn door
vanuit de stad hulp te bieden.”b
4 De koning dan zei tot hen: „Wat
goed schĳnt in UW ogen zal ik
doen.”c En de koning bleef opzĳ
van de poort staan,d en al het
volk zelf trok bĳ honderden en bĳ
duizenden naar buiten.e 5 Vervolgens gebood de koning Joab
_
¨
en Ab _isaı en Ittai,
en zei: „Be_
handelt ter wille van mĳ de jonge man Absalom
met zachtheid.”f
_
En al het volk zelf hoorde hoe
de koning aan alle oversten bevel
gaf inzake Absalom.
_
6 En het volk bleef naar bui¨
ten trekken, het veld in, Isra
el te_
gemoet; en de strĳd vond plaats
¨
in het woud van Efra
ım.g 7 Ten
_
¨
slotte leed het volk van Isra
elh
_
daar voor de dienaren van David
_
de nederlaag,i en het kwam daar
op die dag tot een grote slachting, van twintigduizend man.
8 En de strĳd breidde zich daar
uit over heel het land, zover men
kon zien. Bovendien verslond
het woud meer van het volk dan
het zwaard er op die dag verslond.
9 Ten
_
´ ´ slotte bevond Absalom
zich voor de dienaren van David.
_
En Absalom
reed op een muil_
dier, en het muildier kwam toen
onder het netwerk van takken
van een kolossale boom, zodat
hĳ met zĳn hoofd vast raakte in
de grote boom, en hĳ werd opgenomen tussen hemel en aarde,j
daar het muildier zelf, dat onder
hem was, doorliep. 10 Voorts
zag een zeker man het en hĳ
k en zei:
vertelde het aan Joab
_
„Zie! Ik heb Absalom
in een gro_
te boom zien hangen.” 11 Hierop zei Joab
tot de man die hem
_
het bericht kwam brengen: „En
gĳ hebt het nog wel gezien, en
waarom hebt gĳ hem daar niet
ter aarde geslagen? Dan zou op
mĳ de verplichting hebben gerust u tien zilverstukken en een
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Absalom gedood; zĳn monument

gordel te geven.”a 12 Maar de
man zei tot Joab:
„En ook al woog
_
ik duizend zilverstukken op mĳn
handpalmen, ik zou mĳn hand
niet uitsteken tegen de zoon van
de koning; want ten aanhoren
van ons heeft de koning u en
¨
Ab _isaı en Ittai
geboden en ge_
zegd: ’Waakt, wie het ook [zĳ],
over de jonge man, over Absa_
lom.’b 13 Anders zou ik verraderlĳk tegen zĳn ziel gehandeld
hebben en de hele zaak zelf zou
de koning niet verborgen blĳ´´
ven,c en gıj zoudt u afzĳdig houden.” 14 Hierop zei Joab:
„Laat
_
ik mĳ niet op deze wĳze voor
uw aangezicht laten ophouden!”
Toen nam hĳ drie speerschachten in zĳn handpalm en dreef d ze
vervolgens door het hart van Ab_
salom, terwĳl hĳ nog levend was
e van de grote boom.
in het hart
15 Daarna liepen tien bedienden die Joabs
wapens droegen
_
toe en zĳ sloegen Absalom
ten
_
einde hem ter dood te brengen.f
16 Joab
blies nu op de hoorn,g
_
opdat het volk zou terugkeren
¨
van het najagen van Isra
el; want
_
Joab
had het volk teruggehou_
den. 17 Ten slotte namen zĳ
Absalom
en wierpen hem in het
_
woud in een grote groeve en richtten een zeer grote steenhoop bo¨
ven hem op.h Wat heel Isra
el be_
treft, zĳ vluchtten, iedere man
naar zĳn huis.
18 Absalom
zelf nu had tĳdens
_
zĳn leven een zuil genomen en
die vervolgens voor zichzelf opgericht,i welke in de Koningslaagvlakte j staat, want hĳ zei: „Ik
heb geen zoon om mĳn naam in
herinnering te houden.”k Daarom
noemde hĳ de zuil naar zĳn eigen
naam,l en ze wordt tot op deze dag
nog steeds het Monument van Ab_
salom genoemd.
¨ m
19 Wat nu Ahima_ az betreft, de
zoon van Zadok,
hĳ zei: „Laat mĳ
_
alstublieft heensnellen en het
nieuws aan de koning overbrengen, want Jehovah heeft hem
recht verschaft [om hem te bevrĳ-
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den] uit de hand van zĳn vĳanzei tot hem:
den.”a 20 Maar Joab
_
„Gĳ zĳt deze dag geen man van
nieuws, en gĳ moet het nieuws op
een andere dag overbrengen; maar
deze dag moogt gĳ het nieuws
niet overbrengen, en wel omdat
’s konings eigen zoon gestorven
is.”b 21 Toen zei Joab
tot de Ku_
schiet: c „Ga, vertel de koning wat
gĳ gezien hebt.” Daarop boog de
Kuschiet zich voor Joab
en rende
_
¨
weg. 22 Ahima_ az, de zoon van
Zadok,
zei nu nog eens tot Joab:
_
_ ´´
„Gebeure nu wat wil, laat ook mıj
alstublieft achter de Kuschiet aan
rennen.” Joab
zei echter: „Waarom
´´ _
moet gıj rennen, mĳn zoon, terwĳl er voor u geen nieuws gevonden wordt?” 23 [Toch zei hĳ:]
„Gebeure nu wat wil, laat mĳ
rennen.” Hĳ dan zei tot hem:
¨
„Ren!” Toen rende Ahima_ az heen
langs de weg van het District,d en
ten slotte kwam hĳ de Kuschiet
voor.
24 David
nu zat tussen de twee
_
poorten.e Intussen ging de wachter f naar het dak van de poort bĳ
de muur. Ten slotte sloeg hĳ zĳn
ogen op en zag, en zie! er kwam
een man aanrennen, geheel alleen. 25 De wachter riep derhalve en vertelde het aan de koning,
waarop de koning zei: „Indien hĳ
alleen is, dan is er nieuws in zĳn
mond.” En hĳ kwam hoe langer
hoe dichterbĳ. 26 De wachter
zag nu nog een man komen aanrennen. De wachter riep daarom
de poortwachter toe en zei: „Zie!
Daar komt nog een man aanrennen, geheel alleen!”, waarop de
koning zei: „Dat is ook een brenger van nieuws.” 27 Vervolgens
zei de wachter: „Ik zie dat de manier van lopen van de eerste is
als de manier van lopeng van Ahi¨
ma_ az,h de zoon van Zadok”,
waar_
op de koning zei: „Dat is een
i
goed man, en hĳ dient met goed
nieuws j te komen.” 28 Ten slot¨
te riep Ahima_ az en zei tot de koning: „Het is wel!” Daarop boog
hĳ zich voor de koning met zĳn
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David rouwt over Absalom; terechtgewezen

aangezicht ter aarde. Vervolgens
zei hĳ: „Gezegenda zĳ Jehovah,
uw God, die de mannen die hun
hand tegen mĳn heer de koning
hebben opgeheven, heeft overgeleverd!”b
29 De koning zei echter: „Is
het wel met de jonge man
_
¨ Absalom?” Hierop zei Ahima_ az: „Ik
zag het grote tumult toen Joab
de
_
dienaar van de koning en uw dienaar wegzond, en ik wist niet wat
het was.”c 30 De koning dan zei:
„Treed terzĳde, ga hier staan.”
Daarop trad hĳ terzĳde en bleef
staan.
31 En zie, daar kwam de Kuschietd aan, en de Kuschiet zei
toen: „Laat mĳn heer de koning
nieuws in ontvangst nemen, want
Jehovah heeft u heden recht verschaft [om u te bevrĳden] uit de
hand van allen die tegen u opstaan.”e 32 Maar de koning zei
tot de Kuschiet: „Is het wel met
de jonge man Absalom?”
Hierop
_
zei de Kuschiet: „Mogen de vĳanden van mĳn heer de koning en
allen die ten kwade tegen u zĳn
opgestaan, worden als de jonge
man.”f
33 Toen raakte de koning van
streek en hĳ ging naar boven,
naar het dakvertrekg boven de
poort, en barstte uit in geween;
en dit zei hĳ onder het gaan:
„Mĳn zoon Absalom,
mĳn zoon,
_
O was ik
mĳn zoonh Absalom!
_
maar gestorven, ikzelf, in plaats
van u, Absalom
mĳn zoon, mĳn
_
zoon!”i
Later werd er aan Joab
_
bericht: „Zie! De koning
weent en hĳ bedrĳft rouw over
j
Absalom.”
2 Zo werd de red_
ding op die dag een aanleiding
tot rouw van de zĳde van heel
het volk, omdat het volk op die
dag hoorde zeggen: „De koning
is diepbedroefd om zĳn zoon.”
3 En het volk kwam die dag heimelĳk de stadk binnensluipen, net
zoals het volk placht binnen te
sluipen wanneer zĳ zich te schande gemaakt voelden omdat zĳ in

19

HFDST. 18
a Ge 14:20
2Sa 22:47
Ps 124:6
Ps 144:1
b 1Sa 26:8
Ps 31:8
c 2Sa 18:19
d 2Sa 18:21
e 2Sa 22:49
Ps 55:18
Ps 94:1
Ps 124:2
f Re 5:31
Ps 27:2
Ps 68:1
g 2Sa 18:24
h 2Sa 19:1
i 2Sa 12:10
2Sa 17:14
Sp 10:1
Sp 19:13

HFDST. 19
j 2Sa 18:5
2Sa 18:14
k 2Sa 17:24
2Sa 19:32

2e kolom
a 2Sa 18:33
b Ps 18:48
c 2Sa 3:3
2Sa 5:14
d 2Sa 13:1
e 2Sa 5:13
f 2Sa 15:16
g Jes 40:2
h Sp 14:28
i 2Sa 18:4
2Sa 18:24
1Kon 22:10
Jer 38:7
j 2Sa 18:17
1Kon 22:36
k 1Sa 17:50
1Sa 18:7
1Sa 19:5
2Sa 5:25
2Sa 8:5
l 2Sa 15:14
m 2Sa 15:10
2Sa 15:12
n 2Sa 18:14

436

de strĳd waren gevlucht. 4 En
de koning zelf bedekte zĳn aangezicht, en de koning riep voortdurend met luider stem: „Mĳn zoon
Absalom!
Absalom
mĳn zoon, mĳn
_
_
zoon!”a
5 Ten slotte kwam Joab
bĳ de
_
koning in het huis en zei: „Gĳ
hebt heden het aangezicht van
al uw dienaren, degenen die heden ontkoming verschaffen voor
uw zielb en voor de ziel van uw zonenc en uw dochters d en de ziel
van uw vrouwene en de ziel van
uw bĳvrouwen,f beschaamd gemaakt, 6 door lief te hebben die
u haten en door te haten die u
liefhebben; want gĳ hebt heden
te kennen gegeven dat oversten
en dienaren voor u niets betekenen, want heden weet ik maar al
te goed dat indien alleen Absa_
lom nog in leven was en alle anderen van ons heden dood waren,
wel, in dat geval zou het recht zĳn
in uw ogen. 7 Nu dan, sta op,
ga naar buiten en spreek rechtstreeks tot het hartg van uw dienaren, want waarlĳk, ik zweer bĳ
Jehovah dat, ingeval gĳ niet naar
buiten gaat, er vannacht geen
man bĳ u zal blĳven; h en dit zal
stellig erger voor u zĳn dan al het
kwaad dat u van uw jeugd af tot
nu toe overkomen is.” 8 Bĳgevolg stond de koning op en ging in
de poort zitten,i en men berichtte het aan heel het volk met de
woorden: „Zie, de koning zit in de
poort.” Daarop verscheen al het
volk voor de koning.
¨
Isra
el nu was gevlucht, ieder
_
naar zĳn huis.j 9 En al het volk
geraakte aan het redetwisten in
¨
alle stammen van Isra
el en zei:
_
„Het was de koning die ons uit
de handpalm van onze vĳanden
heeft bevrĳd,k en hĳ was het die
ontkoming voor ons verschafte
uit de handpalm van de Filistĳnen; en nu heeft hĳ voor Ab_
salom de wĳk genomen uit het
land.l 10 Wat Absalom
betreft,
_
die wĳ over ons gezalfd hebben,m
hĳ is in de strĳd gestorven.n
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¨
Simeı en Mefiboseth gaan David tegemoet

Waarom doet GIJ nu dan niets om
de koning terug te halen?”a
11 Wat koning David
betreft,
_
b
hĳ liet aan de priesters Zadok
en
_
c zeggen: „Spreekt tot
Abjathar
_
d
de oudere mannen van Juda
en
_
zegt: ’Waarom zoudt GIJ de laatsten worden om de koning terug
te halen naar zĳn huis, terwĳl
¨
het woord van heel Isra
el zelf tot
_
de koning in zĳn huis is doorgedrongen? 12 Mĳn broeders zĳt
GIJ; mĳn been en mĳn vlees zĳt
GIJ.e Waarom zoudt GIJ dan de
laatsten worden om de koning terug te halen?’ 13 En tot Ama_
sa dient GIJ te zeggen: f ’Zĳt gĳ
niet mĳn been en mĳn vlees? Zo
moge God met mĳ doen en zo
moge hĳ daaraan toevoegeng indien gĳ niet voor altĳd de legeroverste voor mĳn aangezicht zult
worden in plaats van Joab.’
”h
_
14 Hĳ dan neigde het hart van
´ ´
alle mannen van Juda
als een
_
man,i zodat zĳ de koning bericht
zonden: „Kom terug, gĳ en al uw
dienaren.”
15 Toen begaf de koning zich
op de terugweg, en hĳ kwam ten
slotte tot aan de Jorda_ an.
nu
_ Juda
_
kwam naar G _ilgalj om de koning
tegemoet te gaan, ten einde de koning bĳ zĳn overtocht over de Jorda_ an
te begeleiden. 16 Voorts
_
¨
l
haastte S _imeı,k de zoon van Gera,
_
m
de Benjaminiet, die uit Bahurim
_
was, zich en daalde met de mannen van Juda
af, koning David
_
_
tegemoet. 17 En er waren duizend man uit Benjamin
bĳ hem.
_
(En ook Z _iba,n de bediende van
het huis van Saul, en zĳn vĳftien zoneno en twintig knechten
van hem waren bĳ´ ´ hem, en zĳ
slaagden erin om voor de koning
de Jorda_ an
_ te bereiken. 18 En
hĳ trok de doorwaadbare plaats
p
over om het huisgezin van de koning bĳ de overtocht te begeleiden en te doen wat goed was in
¨
zĳn ogen.) Wat S _imeı betreft, de
zoon van Gera,
hĳ viel voor de ko_
ning neer toen deze op het punt
stond de Jorda_ an
_ over te trekken.q
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19 Voorts zei hĳ tot de koning:
„Laat mĳn heer mĳ geen dwaling aanrekenen, en gedenk niet
wat uw knecht misdreven heefta
op de dag dat mĳn heer de koning uit Jeruzalem
trok, zodat de
_
koning het ter harte zou nemen.b
20 Want uw knecht weet heel
goed dat ik het ben die heb gezondigd; en daarom, zie, ben ik
heden als de eerste van heel het
huis van Jozef
gekomenc om af te
_
dalen, mĳn heer de koning tegemoet.”
¨
21 Terstond nam Ab _isaı,d de
e
zoon van Zeruja,
het woord en
_
¨
zei: „Dient S _imeı hiervoor niet
ter dood gebracht te worden,
dat hĳ kwaad heeft afgesmeekt
over de gezalfde van Jehovah?”f
22 Maar David
zei: „Wat heb ik
_
met U te maken,g GIJ zonen van Zeruja,
dat GIJ mĳ heden tot een te_
genstrever h zoudt worden? Zal er
¨
vandaag iemand in Isra
el ter dood
_
gebracht worden? i Want weet ik
niet heel goed dat ik heden ko¨
ning ben over Isra
el?” ¨ 23 Toen
_
zei de koning tot S _imeı: „Gĳ zult
niet sterven.” Vervolgens bezwoer
de koning het hem.j
k betreft, de
24 Wat Mefiboseth
_
kleinzoon van Saul, hĳ daalde af,
de koning tegemoet; en hĳ had
zĳn voeten niet verzorgd,l noch
had hĳ zĳn snor verzorgd,m noch
had hĳ zĳn kleren gewassen van
de dag af dat de koning heenging tot op de dag dat hĳ in vrede
terugkwam. 25 Nu geschiedde
het dat toen hĳ te Jeruzalem
de
_
koning tegemoet kwam, de koning voorts tot hem zei: „Waarom zĳt gĳ niet met mĳ meegegaan, Mefiboseth?”
26 Hierop
_
zei hĳ: „Mĳn heer de koning, het
was mĳn dienaar n die mĳ heeft
bedrogen. Want uw knecht had
gezegd: ’Laat ik de ezelin voor
mĳ zadelen, opdat ik daarop kan
rĳden en met de koning kan meegaan’, want uw knecht is kreupel.o 27 Hĳ heeft dus uw knecht
bĳ mĳn heer de koning belasterd.p
Maar mĳn heer de koning is als

¨
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Barzillai. Rivaliteit tussen stammen

een engela van de [ware] God, en
doe dus wat goed is in uw ogen.
28 Want heel het huisgezin van
mĳn vader zou niet anders dan
ten dode opgeschreven zĳn geworden voor mĳn heer de koning,
en toch hebt gĳ uw knecht een
plaats gegeven onder hen die aan
uw tafel eten.b Wat heb ik dan
nog voor rechtmatige aanspraak
om zelfs nog verder tot de koning
te roepen?”c
29 De koning zei echter tot
hem: „Waarom blĳft gĳ nog uw
woorden spreken? Waarlĳk, ik
zeg: Gĳ en Z _iba dienen het veld
te delen.”d 30 Hierop zei Mefiboseth
tot de koning: „Laat hĳ
_
zelfs alles nemen,e nu mĳn heer
de koning in vrede naar zĳn huis
is gekomen.”
31 En Barz _illai,f de Gileadiet,
daalde zelf uit Rogelim
af om met
_
de koning naar de Jorda_ an
_ te trekken, ten einde hem naar de Jorda_ an
_ uitgeleide te doen. 32 En
Barz _illai was zeer oud, namelĳk
tachtig jaar; g en hĳ was het die de
koning van voedsel had
voorzien
¨
toen deze te Mahana_ ım woonde,h
want hĳ was een zeer grooti man.
33 De koning dan zei tot Barz _il´´
lai: „Trekt gıj met mĳ over, en
ik zal u bĳ mĳ in Jeruzalem
stellig
_
van voedsel voorzien.”j 34 Maar
Barz _illai zei tot de koning: „Wat
zĳn nu nog de dagen van de jaren van mĳn leven, dat ik met
de koning naar Jeruzalem
zou
_
opgaan? 35 Ik ben heden tachtig jaar oud.k Zou ik onderscheid
kunnen maken tussen goed en
kwaad, of zou uw knecht kunnen proeven wat ik at en wat ik
dronk,l of zou ik nog kunnen luisterenm naar de stem van zangers
en zangeressen? n Waarom zou uw
knecht mĳn heer de koning dan
nog tot last worden? o 36 Want
uw knecht zou de koning maar
een eindje kunnen wegbrengen
naar de Jorda_ an,
en waarom zou
_
de koning mĳ met deze beloning
vergelden? p 37 Laat uw knecht
alstublieft terugkeren en laat mĳ
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stervena in mĳn stad, dicht bĳ de
grafstede van mĳn vader en mĳn
moeder.b Maar hier is uw knecht
K _imham.c Laat hem met mĳn
heer de koning overtrekken; en
doe met hem wat goed is in uw
ogen.”
38 Bĳgevolg zei de koning:
„K _imham zal met mĳ overtrekken, en ik voor mĳ zal met hem
doen wat goed is in uw ogen; en
al wat gĳ moogt verkiezen mĳ op
[te leggen], zal ik voor u doen.”
39 Al het volk ging er nu toe over
de Jorda_ an
_ over te trekken, en de
koning zelf trok over; maar de koning kuste d Barz _illai en zegende e
hem, waarna deze naar zĳn plaats
terugkeerde. 40 Toen de koning
overtrok naar G _ilgal,f trok K _imham zelf met hem over, en ook al
het volk van Juda,
en ook de helft
_
¨
van het volk van Isra
el, om de
_
koning bĳ de overtocht te begeleiden.
41 En zie! alle mannen van Is_
¨
rael kwamen tot de koning, en zĳ
zeiden vervolgens tot de koning:
„Waarom hebbeng onze broeders,
de mannen van Juda,
u gestolen,
_
opdat zĳ de koning en zĳn huisgezin en alle mannen van David
_
met hem over de Jorda_ an
_ konden
brengen?”h 42 Hierop gaven alle
mannen van Juda
de mannen van
_
¨
Isra
el ten antwoord: „Omdat de
_
koning nauw aan ons verwant is; i
en waarom zĳt gĳ toornig geworden over deze zaak? Hebben wĳ
soms op kosten van de koning gegeten, of is ons een geschenk aangedragen?”
¨
43 Maar de mannen van Isra
el
_
antwoordden de mannen van Juda
_
en zeiden: „Wĳ hebben tien delen
aan de koning,j zodat wĳ zelfs in
David
meer hebben dan gĳ. Waar_
om hebt gĳ ons dan met verachting bejegend, en waarom werd
het niet in de eerste plaats onze
zaak,k dat wĳ onze koning zouden
terughalen?” Maar het woord van
de mannen van Juda
woog zwaar_
der dan het woord van de mannen
¨
van Isra
el.
_
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Seba’s opstand. Joab vermoordt Amasa

Nu bevond zich daar een
nietswaardige man, wiens
20
naam Seba
was, de zoon van B _ik_
a

b

ri, een Benjaminiet; hĳ nu blies
op de hoornc en zei: „Wĳ hebben geen deel aan David,
en wĳ
_
hebben geen erfdeel met de zoon
¨ d
van Isa
_ ¨ ı. Ieder naar zĳn goden,e
o Isra
el!” 2 Daarop trokken alle
_
¨
mannen van Isra
el op van het vol_
gen van David
om Seba,
de zoon
_
_
van B _ikri, te volgen; f maar wat
de mannen van Juda
betreft, zĳ
_
bleven hun koning trouw volgen
g
van de Jorda_ an
_ af tot Jeruzalem.
_
3 Ten slotte kwam David
in
_
h
zĳn huis te Jeruzalem.
Toen nam
_
de koning de tien vrouwen,i de
bĳvrouwen die hĳ had achtergelaten om het huis te verzorgen,
en hĳ zette hen in een huis van
bewaring, maar hĳ bleef hen van
voedsel voorzien. En hĳ had geen
betrekkingen met hen,j maar zĳ
bleven tot de dag van hun sterven opgesloten, in een weduwschap met een levende [echtgenoot].
4 De koning zei nu tot Ama_
sa: k „Roep mĳ binnen drie dagen
de mannen van Juda
bĳeen, en
_
gĳzelf, sta hier.” 5 Amasa
ging
_
dus heen om Juda
bĳeen
te roe_
pen; maar hĳ bleef langer uit dan
de vastgestelde tĳd die hĳ hem
bepaald had. 6 Toen zei David
_
¨
m de
tot Ab _isaı: l „Nu zal Seba,
_
zoon van B _ikri, voor ons nog ern Neemt
ger zĳn dan Absalom.
_
´´
gıj de dienareno van uw heer en
jaag hem achterna, opdat hĳ niet
werkelĳk versterkte steden voor
zich vindt en voor onze ogen ontsnapt.” 7 Bĳgevolg trokken de
p en de Krethiq
mannen van Joab
_
_
r en alle sterke manen de Plethi
_
nen uit, achter hem aan; zĳ nu
trokken uit Jeruzalem
om Seba,
_
_
de zoon van B _ikri, achterna te
jagen. 8 Zĳ waren dicht bĳ de
grote steen die in G _ibeons is, en
Amasa
_ t zelf kwam hun tegemoet.
Joab
nu was omgord, gehuld in
_
een kleed; en hĳ was omgord met
een zwaard dat aan zĳn heup
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¨
2 SAMUEL 20:1-16

vastgebonden was, in de schede.
En hĳzelf trad naar voren, en zo
viel het eruit.
9 Voorts zei Joab
tot Amasa:
_
_
„Gaat het goed met u, mĳn broea
met de
der?” Toen greep Joab
_
rechterhand Amasa
bĳ de baard
_
om hem te kussen.b 10 Wat
Amasa
betreft, hĳ was niet op
_
zĳn hoede voor het zwaard dat in
Joabs
hand was, zodat deze hem
_
ermee in het onderlĳf stak,c en
zĳn ingewanden werden op de aarde uitgestort, en hĳ behoefde het
hem niet nog eens te doen. Zo
stierf hĳ. En Joab
en zĳn broer
_
¨
Ab _isaı jaagden hunnerzĳds Seba,
_
de zoon van B _ikri, achterna.
11 En een zeker iemand van
Joabs
jonge mannen stond bĳ
_
hem en zei voortdurend: „Al wie
behagen in Joab
heeft gevonden
_
en al wie tot David
behoort,d die
_
volge Joab!”
12 Intussen wen_
telde Amasa
zich in het bloede
_
midden op de grote weg. Toen
de man zag dat al het volk bleef
staan, trok hĳ Amasa
van de gro_
te weg af op het veld. Ten slotte wierp hĳ een kleed over hem
heen, daar hĳ zag dat iedereen
die bĳ hem kwam, bleef staan.f
13 Zodra hĳ hem van de grote
weg had verwĳderd, ging iedere
man voorbĳ, achter Joab
aan, om
_
g de zoon van B
Seba,
_ikri, achter_
na te jagen.
14 [Seba]
trok intussen
door
_
¨
alle stammen van
Isra
el naar Abel
_
_
¨
van Beth-Ma_ acha.h Wat alle Bikrieten betreft, zĳ verzamelden
zich toen en trokken eveneens
achter hem aan [de stad] in.
15 Voorts kwamen zĳ en belegerden
hem in Abel
van Beth_
¨
Ma_ acha en wierpen een belegeringsdam tegen de stad op,i daar
ze binnen een voormuur lag. En
al het volk dat bĳ Joab
was, was
_
bezig de muur te ondermĳnen om
hem te laten instorten. 16 Toen
riep een wĳze vrouwj vanuit de
stad: „Luistert, luistert! Zegt
alstublieft tot Joab:
’Nader tot
_
hier, en laat mĳ tot u spreken.’ ”

¨
2 SAMUEL 20:17–21:8

Seba onthoofd. Drie jaar hongersnood

17 Hĳ kwam dus dicht bĳ haar,
en de vrouw zei toen: „Zĳt gĳ
Joab?”,
waarop hĳ zei: „Dat ben
_
ik.” Toen zei zĳ tot hem: „Luister naar de woorden van uw slavin.”a Waarop hĳ zei: „Ik luister.”
18 Vervolgens zei zĳ: „In vroeger
tĳden placht men zonder uitzondering te spreken en te zeggen:
’Men vrage slechts in Abel,
en zo
_
zal men de zaak stellig tot een
einde brengen.’ 19 Ik vertegenwoordig de vredelievendenb en
¨
getrouwenc van Isra
el. Gĳ tracht
_
een stadd en een moeder in Is_
¨
rael ter dood te brengen. Waarom zoudt gĳ het erfdeele van Jehovah verzwelgen?”f 20 Hierop
antwoordde Joab
en zei: „Het is
_
mĳnerzĳds volstrekt niet denkbaar dat ik zou verzwelgen en
dat ik in het verderf zou storten.
21 Zo staat de zaak niet, maar
een man uit het bergland van
¨
Efra
ım,g wiens naam Seba
_ h is, de
_
zoon van B _ikri, heeft zĳn hand
i
opgeheven tegen koning David.
_
Levert hem alleen uit,j en ik zal
stellig van de stad wegtrekken.”k
Toen zei de vrouw tot Joab:
„Zie!
_
Zĳn hoofdl [zal] u over de muur
[worden] toegeworpen!”
22 Terstond ging de vrouw in
haar wĳsheidm naar heel het volk,
waarop zĳ Seba,
de zoon van B _ik_
ri, het hoofd afhieuwen en het
Joab
toewierpen. Toen blies hĳ op
_
de hoornn en zo werden zĳ verstrooid, van de stad weg, ieder
naar zĳn huis; en Joab
zelf keer_
de naar Jeruzalem
tot de koning
_
terug.
23 En Joab
ging over heel het
_
¨
leger o van Isra
el; en Benaja,
_
_ p de
q ging over de
zoon van Jojada,
_
r
s
Krethi
en over de Plethi.
24 En
_
_
t ging over degenen die
Adoram
_
tot dwangarbeid verplicht wau
de zoon van Ah _iren; en Josafat,
_
lud, was de geschiedschrĳver.
25 En Seva
_ v was secretaris,w en
x
y
en Abjathar
waren priesZadok
_
_
¨
ters. 26 En ook Ira,
de Jaıriet,
_
z van David.
werd een priester
_
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Nu ontstond er in de dagen
van D avid
een hongers_
a
nood, drie jaar lang, jaar op jaar;
en D avid
ging het aangezicht
_
van Jehovah raadplegen. Toen
zei Jehovah: „Op Saul en op zĳn
huis rust bloedschuld, omdat hĳ
de Gibeonieten ter dood gebracht
heeft.”b 2 De koning dan riep
de Gibeonietenc en sprak tot hen.
(Terloops zĳ opgemerkt, dat de
Gibeonieten niet tot de zonen van
¨
Isra
el behoorden, maar tot het
_
overschot van de Amorieten; d en
¨
de zonen van Isra
el zelf hadden
_
hun een eed gedaan,e maar Saul
trachtte hen neer te slaanf omdat
hĳ jaloezie g gevoelde ten opzichte
¨
van de zonen van Isra
el en Juda.)
_
_
3 Vervolgens zei David
tot de Gi_
beonieten: „Wat zal ik voor U doen,
en waarmee zal ik verzoening bewerken,h opdat GIJ het erfdeeli van
Jehovah stellig moogt zegenen?”
4 De Gibeonieten dan zeiden tot
hem: „Het gaat ons in verband
met Saul en zĳn huis niet om zilver of goud,j en het komt ons ook
¨
niet toe een man in Isra
el ter dood
_
te brengen.” Hierop zei hĳ: „Wat
GIJ ook zegt, zal ik voor U doen.”
5 Hierop zeiden zĳ tot de koning:
„De man die ons heeft uitgeroeidk
en die plannen beraamde l om ons
te verdelgen, zodat wĳ in geen en¨
kel gebied van Isra
el meer zou_
den voortbestaan — 6 laat er
ons zeven mannen van zĳn zonen
worden gegeven; m en wĳ moeten
hen voor Jehovah te G _ibean van
Saul, de uitverkorene van Jehovah,o tentoonstellen.”p Bĳgevolg
zei de koning: „Ikzelf zal hen geven.”
7 De koning had echter medeq
dogen met Mefiboseth,
de zoon
_
van Jonathan,
de zoon van Saul,
_
wegens de eedr van Jehovah die
er tussen hen was, tussen David
_
en Jonathan,
de zoon van Saul.
_
8 Dientengevolge nam de koning
de twee zonen van R _izpa,s de dochter van Ajja,
die zĳ Saul gebaard
_

21

r 1Sa 18:3; 1Sa 20:42; s 2Sa 3:7.
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Gibeonieten gewroken. Oorlog met Filistĳnen

had, Armoni
en Mefiboseth,
en de
_
_
vĳf zonen van M _ichal,a¨ de dochter
b
van Saul, die zĳ Adri
el, de zoon
_
van Barz _illai, de Meholathiet, gebaard had. 9 Toen gaf hĳ hen in
de hand van de Gibeonieten en zĳ
stelden hen vervolgens op de berg
voor het aangezicht van Jehovah
tentoon,c zodat zĳ alle zeven tegelĳk vielen; zĳ nu werden ter dood
gebracht in de eerste dagen van
de oogst, bĳ het begin van de
gerstoogst.d 10 Maar R _izpa, de
e nam zakkendochter van Ajja,
_
goedf en spreidde dat voor zich
uit op de rots, vanaf het begin
van de oogst totdat er water uit
de hemel op hen neerstroomde; g
en zĳ liet het gevogelte h van de
hemel niet toe overdag op hen
te rusten, noch de wilde diereni
van het veld bĳ nacht.
11 Ten slotte werd er aan Da_
vid berichtj wat R _izpa, de dochter van Ajja,
Sauls bĳvrouw, had
_
gedaan. 12 David
dan ging heen
_
en haalde bĳ de grondbezitters
van Jabes-G
_
_ileadk de beenderen
van Saull en de beenderen van
diens zoon Jonathan
weg, die door
_
hen waren gestolen van het openbare plein in Beth-San,m waar de
Filistĳnen hen hadden opgehangenn op de dag dat de Filistĳnen
Saul op de Gilboa
_ hadden neergeslagen.o 13 Hĳ dan bracht vandaar de beenderen van Saul en
de beenderen van diens zoon Jo_
nathan mee; bovendien verzamelden zĳ de beenderen van de mannen die waren tentoongesteld.p
14 Toen begroeven zĳ de beenderen van Saul en van diens zoon Jo_
nathan in het land van Benjamin,
_
q
in de grafstede van zĳn
te Zela,
_
vader Kis,r opdat zĳ alles mochten
doen wat de koning had geboden.
Hierna dan liet God zich verbidden ten gunste van het land.s
15 En de Filistĳnent geraakten
¨
weer in oorlog met Isra
el. Bĳge_
volg daalden David
en zĳn diena_
ren met hem af en streden tegen
de Filistĳnen; en David
werd ver_
moeid. 16 En J _isbi-Benob,
die
_
tot degenen behoorde die aan de
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¨
Refaıetena geboren waren, wiens
speer b het gewicht van driehonderd sikkelen koper had en die
met een nieuw zwaard was omgord, kwam op de gedachte Da_
vid neer te slaan.
17 Terstond
¨
kwam Ab _isaı,c de zoon van Zeru_
ja, hem te hulp d en sloeg de Filistĳn neer en bracht hem ter dood.
Het was toen dat de mannen van
David
hem bezwoeren en zeiden:
_
„Gĳ moogt niet meer met ons ten
e
opdat gĳ de
strĳde uittrekken,
¨
el niet uitblust!”g
lamp f van Isra
_
18 Nu geschiedde het hierna
dat er nog eens oorlog ontstond
met de Filistĳnen te Gob. In die
tĳd sloeg S _ibbechai,h de Husathiet,i Saf neer, die tot degenen
¨
behoorde die aan de Refaıetenj
geboren waren.
19 En er ontstond nog eens
oorlog met de Filistĳnen te Gob,
¨
k de zoon van Jaareen Elhanan,
_
_
Oregim,
de Bethlehemiet, slaag_
de erin de Gathiet Goliath
neer te
_
slaan, wiens speerschacht gelĳk
l
een weversboom was.
20 En er ontstond nogmaals
oorlog te Gath,m toen er een man
van ongewone afmetingen was,
met zes vingers aan elk van zĳn
handen en zes tenen aan elk van
zĳn voeten, vierentwintig in getal; en ook hĳ was aan de Refaieten¨ geboren.n 21 En hĳ bleef
Isra
el honen.o Ten slotte sloeg Jo_
_
¨
nathan,p de zoon van S _imeı,q Da_
vids broer, hem neer.
22
Deze vier waren aan de Re¨
faıeten in Gath geboren; r en zĳ
kwamen te vallen door de hand
van David
en door de hand van
_
zĳn dienaren.s
Voorts sprak David
tot Je_
hovah de woorden van dit
22
lied, op de dag dat Jehovah hem
t

uit de handpalm van al zĳn vĳanden en uit de handpalm van Saulu
had bevrĳd; v 2 en hĳ zei vervolgens:
„Jehovah is mĳn steile rots w
en mĳn vesting x en Degene die mĳ ontkoming verschaft.y

¨
2 SAMUEL 22:3-22

Davids loflied. Jehovah bevrĳdt, beloont

3 Mĳn God is mĳn rots.a Tot
hem zal ik mĳn toevlucht
nemen,
Mĳn schildb en mĳn hoornc
van redding, mĳn veilige
hoogte,d
En mĳn toevluchtsoord,e
mĳn Redder; f van geweld
redt gĳ mĳ.g
4 Degene die lof moet worden
toegebracht,h Jehovah, zal
ik aanroepen,
En van mĳn vĳanden zal ik
worden gered.i
5 Want dodelĳke brandingsgolven omgaven mĳ; j
Er waren stortvloeden van
nietswaardige [mannen]
die mĳ voortdurend verschrikten.k
6 Ja, de koorden van Sjeo_ ol
_ omringden mĳ; l
De strikken
van
de
dood
la´ ´
gen voor mĳ.m
7 In mĳn benauwdheid bleef ik
Jehovah aanroepen,n
En tot mĳn God bleef ik roepen.o
Toen hoorde hĳ uit zĳn tempel mĳn stem,p
Met mĳn hulpgeschreeuw in
zĳn oren.q
8 Daar schokte de aarde heen
en weer en schudde; r
Ja, de grondvesten van de
hemel geraakten in beroering,s
En ze bleven heen en weer
schokken omdat zĳn toorn
was opgewekt.t
9 Rook steeg op bĳ zĳn neusgaten, en louter vuur uit zĳn
mond bleef verslinden; u
Louter gloeiende kolen laaiden uit hem op.v
10 Hĳ boog nu de hemel neer en
daalde af; w
En dikke donkerheid was onder zĳn voeten.x
11 En hĳ kwam op een cherub
geredeny en kwam gevlogen;
En hĳ was zichtbaar op de
vleugels van een geest.z
12 Toen stelde hĳ een duisternis
rondom zich tot hutten,a
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Donkere wateren, dichte
wolken.a
´ ´
Uit de glans voor hem laaiden brandende kolen vuur
op.b
Vanuit de hemel ging Jehovah
donderen,c
En de Allerhoogste zelf liet
voorts zĳn stem weerklinken.d
En hĳ bleef pĳlen uitzenden,
om hen te verstrooien; e
Bliksem, om hen in verwarring te brengen.f
En de stroombeddingen der
zee werden zichtbaar,g
De grondvesten van het productieve landh werden ontbloot,
Op de bestraffing van Jehovah, vanwege het geblaas
van de adem van zĳn neusgaten.i
Hĳ zond van omhoog, hĳ nam
mĳ,j
Hĳ trok mĳ uit grote wateren.k
Hĳ bevrĳdde mĳ van mĳn
sterke vĳand,l
Van hen die mĳ haatten;
omdat zĳ sterker waren
dan ik.m
Zĳ bleven zich tegenover mĳ
stellen op de dag van mĳn
ongeluk,n
Maar Jehovah werd mĳn
steun.o
En hĳ bracht mĳ vervolgens
uit in een ruime plaats; p
Hĳ verloste mĳ, omdat hĳ
behagen in mĳ had gevonden.q
Jehovah beloont mĳ overeenkomstig mĳn rechtvaardigheid; r
Overeenkomstig de reinheid
van mĳn handen vergeldt
hĳ mĳ.s
Want ik heb de wegen van Jehovah gehouden,t
En ik ben niet goddeloos afgeweken van mĳn God.u

o Ps 18:18; Ps 118:10; Jes 50:10; p Ps 31:8; Ps
118:5; q Ps 18:19; Ps 149:4; r 1Sa 26:23; 1Kon 8:32;
s Ps 18:20; Ps 24:4; t Sp 8:32; Pr 12:13; u Ps
18:21.
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Jehovah is loyaal, volmaakt, een vesting

23 Want al zĳn rechterlĳke beslissingena staan mĳ voor
ogen;
En wat zĳn inzettingen betreft, daarvan zal ik niet
afwĳken.b
24 En ik zal mĳ onberispelĳk jegens hem betonen,c
En ik wil mĳ weerhouden
van dwaling mĳnerzĳds.d
25 En laat Jehovah mĳ vergelden overeenkomstig mĳn
rechtvaardigheid,e
Overeenkomstig mĳn reinheid voor zĳn ogen.f
26 Jegens iemand die loyaal is,
zult gĳ loyaal handelen; g
Jegens de onberispelĳke,
sterke [man] zult gĳ onberispelĳk handelen; h
27 Jegens degene die zich rein
bewaart, zult gĳ u rein betonen,i
En jegens de verkeerde zult
gĳ als dwaas handelen.j
28 En het deemoedige volk zult
gĳ redden; k
Maar uw ogen zĳn tegen de
hoogmoedigen, [om hen]
te vernederen.l
29 Want gĳ zĳt mĳn lamp, o Jehovah,m
En Jehovah is het die mĳn
duisternis verlicht.n
30 Want door u kan ik op een roversbende inrennen; o
Door mĳn God kan ik een
muur beklimmen.p
31 Wat de [ware] God betreft, volmaakt is zĳn weg; q
Jehovah’s woord is gelouterd.r
Een schild is hĳ voor allen
die hun toevlucht tot hem
nemen.s
32 Want wie is een God behalve
Jehovah,t
En wie is een rots behalve
onze God? u
33 De [ware] God is mĳn sterke
vesting,v
En hĳ zal mĳn weg volmaakt
doen zĳn,w
34 Door mĳn voeten als die van
de hinden te maken; x
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2 SAMUEL 22:23-44

En op plaatsen die hoog
voor mĳ zĳn, houdt hĳ mĳ
staande.a
Hĳ onderwĳst mĳn handen tot
de oorlogvoering; b
En mĳn armen hebben een
koperen boog neergedrukt.c
En gĳ zult mĳ uw schild van
redding geven,d
En het is uw deemoed die
mĳ groot maakt.e
Gĳ zult voldoende ruimte maken voor mĳn schreden
onder mĳ; f
En mĳn enkels zullen stellig niet wankelen.g
Ik wil mĳn vĳanden achtervolgen, om hen te verdelgen,
En ik zal niet terugkeren
totdat zĳ zĳn uitgeroeid.h
En ik zal hen uitroeien en verpletteren,i opdat zĳ niet
opstaan; j
En zĳ zullen vallen onder
mĳn voeten.k
En gĳ zult mĳ met vitale
kracht omgorden voor de
strĳd; l
Gĳ zult hen die tegen mĳ
opstaan, onder mĳ doen
ineenstorten.m
En wat mĳn vĳanden betreft,
gĳ zult mĳ stellig [hun]
nek geven; n
Zĳ die mĳ intens haten —
ik zal hen ook tot zwĳgen
brengen.o
Zĳ schreeuwen om hulp, maar
er is geen redder; p
Tot Jehovah, maar in werkelĳkheid antwoordt hĳ hun
niet.q
En ik zal hen fĳnstampen als
het stof der aarde;
Als het slĳk van de straten
zal ik hen verpulveren; r
Ik zal hen plattreden.
En gĳ zult mĳ ontkoming verschaffen van het gevit van
mĳn volk.s

j Ex 14:13; k Ps 18:38; Ps 110:1; Mal 4:3; l 1Sa
23:5; Ps 44:3; m 1Sa 17:49; Ps 18:39; Ps 44:5; Ps
144:2; n Ge 49:8; Ex 23:27; Joz 10:24; o Ps 18:40;
Ps 21:8; p Ps 18:41; q 1Sa 28:6; Job 27:9; Sp 1:28;
Jes 1:15; Ez 20:3; Mi 3:4; r Ps 18:42; Jes 10:6; Mi
7:10; Za 10:5; s 1Sa 30:6; 2Sa 15:12.
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Jehovah een Rots. Davids laatste woorden

Gĳ zult mĳ beveiligen¨ om
het hoofd van natien te
zĳn; a
Een volk dat ik niet heb gekend — zĳ zullen mĳ dienen.b
Ja, buitenlanders zullen kruipend tot mĳ komen; c
Oren zullen gehoorzaam zĳn
om mĳ te horen.d
Ja, buitenlanders zullen verkwĳnen,
En zĳ zullen sidderend uit
hun bolwerken komen.e
Jehovah leeft; f en gezegend zĳ
mĳn Rots; g
En de God van de rots van
mĳn redding worde verhoogd.h
De [ware] God is het die
mĳ wraakoefeningen verschafti
En die de volken onder mĳ
neerwerpt,j
En die mĳ uitvoert uit [het
midden van] mĳn vĳanden.k
En boven hen die tegen mĳ
opstaan, zult gĳ mĳ verheffen; l
Van de man van gewelddaden zult gĳ mĳ bevrĳden.m
Daarom zal ik u danken, ¨o Jehovah, onder de natien; n
En voor¨ uw naam zal ik melodieen spelen: o
Degene die grote reddingen
bewerkt voor zĳn koning p
En liefderĳke goedheid betracht jegens zĳn gezalfde,q
Jegens David
en zĳn zaad
_
voor onbepaalde tĳd.”r

dit zĳn de laatste woorden van David:
_
23„DeEn
uitspraak van David,
de
_
s

¨
zoon van Isa
_ ı,t
En de uitspraak van de fysiek sterke man die hoog
werd verheven,u
De gezalfde v van de God van
Jakob,
_
En de aangename
¨ persoon
van de melodieenw van Is_
¨
rael.
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2 De geest van Jehovah was het
die door mĳ heeft gesproken,a
En zĳn woord was op mĳn
tong.b
¨
3 De God van Isra
el heeft ge_
zegd,
Tot mĳ¨ sprak de Rots van
Isra
el: c
_
’Wanneer degene die over de
mensheid heerst, rechtvaardig is,d
Heerst in de vreze Gods,e
4 Dan is het als het morgenlicht,
wanneer de zon gaat schĳnen,f
Een morgen zonder wolken.
Van de glans, van de regen,
is er gras [dat voortspruit]
uit de aarde.’g
5 Want is niet mĳn huis alzo bĳ
God? h
Want het is een voor onbepaalde tĳd durend verbondi dat hĳ mĳ heeft toegewezen,
Welgeordend in alles en verzekerd.j
Want het is heel mĳn redding k en al mĳn welbehagen,
Zal hĳ het daarom niet doen
ontspruiten? l
6 Maar nietswaardige personenm
worden weggejaagd,n als
doornbossen,o allemaal;
Want ze dienen niet met de
hand te worden aangevat.
7 Wanneer een man ze aanraakt,
Dient hĳ volledig gewapend
te zĳn met ĳzer en speerschacht,
En met vuur zullen ze grondig worden verbrand.”p
8 Dit zĳn de namen van de sterq
ke mannen die bĳ David
behoor_
r
den: Joscheb-Basch
ebeth,
een
_
_
Tachkemoniet, het hoofd van de
drie. Hĳ zwaaide zĳn speer over
´ ´
achthonderd [man], die in een
i 2Sa 7:16; 1Kon 9:5; 1Kr 17:11; Ps 89:3; Ps 89:28;
Ps 132:11; j 1Kon 11:38; k Ps 62:2; l Jes 9:7; Jes
11:1; Am 9:11; m 2Sa 20:1; 2Sa 22:5; Ps 18:4; n Ps
37:10; Na 1:15; o Jes 33:12; p Jes 27:4; Mt 13:40;
Jo 15:6; Heb 6:8; q 2Sa 10:7; 2Sa 20:7; 1Kr 11:10;
r 1Kr 11:11; 1Kr 27:2.
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Rangorde van Davids sterke mannen

keer neergeveld waren. 9 Na
a de zoon van
hem was Eleazar,
_
b
Dodo,
de zoon van Ahohi,
onder
_
_
de drie sterke mannen [die] met
David
[waren]
toen
zĳ
de
Filis_
tĳnen hoonden. Zĳ hadden zich
daar voor de strĳd verzameld, en
daarom
trokken de mannen van
¨
Isra
el terug.c 10 Hĳ was het die
_
opstond en de Filistĳnen bleef
neerslaan totdat zĳn hand moe
werd en zĳn hand aan het zwaard
bleef kleven,d zodat Jehovah op
die dag een grote redding bewerkte; e en wat het volk betreft, zĳ
keerden terug, achter hem aan,
alleen maar om [de verslagenen]
uit te schudden.f
11 En na hem was er Samma,
_
de zoon van Age,
de Harariet.g
_
Voorts verzamelden de Filistĳnen
zich te Lechi,
waar zich toen een
_
stuk veld vol met linzenh bevond;
en het volk zelf vluchtte wegens
de Filistĳnen. 12 Maar hĳ ging
midden op het stuk [veld] staan en
bevrĳdde het en bleef de Filistĳnen neerslaan, zodat Jehovah een
grote redding bewerkte.i
13 Voorts daalden drie van de
dertig hoofdenj af en kwamen
in [de] oogsttĳd bĳ David
in de
_
k en een tentengrot van Adullam;
_
dorp van de Filistĳnen
was
in de
¨
laagvlakte van Refa
_ ıml gelegerd.
14 En David
was toen in de moei_
lĳk toegankelĳke plaats; m en er
was toen een voorpostn van de Filistĳnen in Bethlehem.
15 Kort
_
daarop gaf David
zĳn hevige ver_
langen te kennen en zei: „O kon
ik toch maar wat water drinken
uit de regenbak van Bethlehem,
_
die bĳ de poort is!”o 16 Hierop
drongen de drie sterke mannen
de legerplaats van de Filistĳnen
binnen en putten water uit de regenbak van Bethlehem,
die bĳ de
_
poort is, en zĳ namen het vervolgens mee en brachten het bĳ Da_
vid; p en hĳ wilde het niet drinken,
q het uit voor Jehovah.
maar goot
17 Voorts zei hĳ: „Het is mĳnerzĳds niet denkbaar,r o Jehovah,
dat ik dit zou doen! [Zal ik] het
bloeds van de mannen [drinken],
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2 SAMUEL 23:9-30

die met gevaar voor hun ziel er op
uit zĳn gegaan?” En hĳ wilde het
niet drinken.
Dit zĳn de dingen die de drie
sterke mannen deden.
¨
18 Wat Ab _isaı a betreft, de broer
b
van Joab,
de zoon van Zeruja,
_
_
hĳ was het hoofd van de dertig, en hĳ zwaaide zĳn speer over
driehonderd verslagenen, en hĳ
had een reputatie gelĳk de drie.c
19 Hoewel hĳ nog meer onderscheiding genoot dan de rest van
de dertig, en hĳ hun overste werd,
reikte hĳ niet tot het peil van de
[eerste] drie.d
20 Wat Benaja
_ e betreft, de zoon
f de zoon van een dapvan Jojada,
_
per man,
die vele daden deed in
¨
Kabze
el,g hĳzelf
_
¨ sloeg de twee
zonen van Ari
neer;
_ el uit Moab
_
en hĳzelf daalde af en sloeg een
leeuwh neer binnen in een waterput, op een dag met sneeuwval.i
21 En hĳ was het die de Egyptische man neersloeg die van ongewone afmetingen was.j Ofschoon
er een speer in de hand van de
Egyptenaar was, ging hĳ toch op
hem af met een stok en rukte de
speer uit de hand van de Egyptenaar en doodde hem met zĳn
eigen speer.k 22 Deze dingen
deed Benaja,
_
_ l de zoon van Jojada;
en hĳ had een reputatie gelĳk de
m
drie sterke mannen.
23 Hoewel hĳ nog meer onderscheiding
genoot dan de dertig, reikte hĳ
niet tot het peil van de drie; maar
David
stelde hem aan over zĳn
_
eigen lĳfwacht.n
¨
24 Asa
el,o de broer van Joab,
_
_
p de
was onder de dertig; Elhanan,
_
zoon van Dodo,
uit Bethlehem;
_
_
q de Haro25 de Harodiet Samma;
_
r
diet El _ika; 26 de Paltiet H
_
¨ elez;
s
Ira,
de zoon van de Tekoıet Ik_
_ ¨
kes; t 27 de Anathothietu Abie_
zer; v de Husathietw Mebunnai;
_
28 de Ahohietx Zalmon;
de Ne_
y
z
29 Heleb,
tofathiet Maharai;
_
_
de zoon van de Netofathiet Ba_
a de zoon van R
ana; Ittai,
_
_ibai, uit
G _ibea van de zonen van Benja_
min; 30 Benaja,
_ b een Pirathoniet; H _iddai uit de stroomdalen

¨
2 SAMUEL 23:31–24:14

Zonde der volkstelling. Gad spreekt

¨
van Ga_ as; a 31 de Arbathiet Abi_
b
Albon;
de¨ Barhumiet Azmaveth;
_
_
32 de Saalboniet Eljahba;
de zo_
c
nen van Jasen;
Jonathan;
33 de
_
_
Harariet Samma;
Ah _iam,d de zoon
_
van de Harariet Sarar;
34 Elife_
_
let, de zoon van
Ahasbai,
de zoon
_
¨
van de Maachathiet; El _iam, de
e
zoon van de Giloniet Achitofel;
_
f de Ar35 de Karmeliet Hezro;
_
¨
biet Paerai;
36 J _igal, de zoon
_
g uit Zoba; de Gadiet
van Nathan,
_
_
h
Bani;
37 de
Ammoniet
Zelek
_
_
¨
[en] de Beerothiet Naharai,
wa_
pendragers van Joab,
de zoon van
_
de
Zeruja;
38 de Jethrieti Ira;
_
_
j
Jethriet Gareb;
39 de Hethiet
_
Ur _iak — in het geheel zevenendertig.
l

En opnieuw ontbrandde de
24
¨ toorn van Jehovah tegen
Isra
el,
toen iemand David
tegen
_
_
hen opzette door te zeggen: „Ga,
¨
houd een telling m onder Isra
el en
_
Juda.”
2 Derhalve zei de koning
_
n de overste van de strĳdtot Joab,
_
krachten, die bĳ hem was: „Ga
alstublieft rond onder alle stam¨
men van Isra
el, van Dan tot Ber_
o en schrĳft het volk in,p en ik
seba,
_
zal stellig het getal van het volk
zei tot de
weten.”q 3 Maar Joab
_
koning: „Moge Jehovah, uw God,
zelfs nog honderdmaal zoveel aan
het volk toevoegen als het [nu] is,
terwĳl mĳn heer de koning het
met eigen ogen ziet. Maar wat
mĳn heer de koning betreft, waarom heeft hĳ behagen gevonden in
deze zaak?”r
4 Ten slotte zegevierde het
woord van de koning s over Joab
_
en de oversten van de strĳdkrachten. Joab
en de oversten van de
_
strĳdkrachten trokken dus van
voor het aangezicht van
de koning
¨
uit om het volk Isra
el in te schrĳ_
ven.t 5 Toen trokken zĳ de Jorda_ an
_ over ¨ en sloegen hun kamp
op bĳ Aro
_ er,u rechts van de stad
die midden in het stroomdal ligt,
in de richting van de Gadieten,v
¨
w
en naar Jaezer.
6 Daarna kwa_
men zĳ naar G _ileadx en het land
Tachtim-H
odsi
en trokken verder
_
_
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¨
naar Dan-Ja_ an en bogen om naar
S _idon.a 7 Vervolgens kwamen
b en alle
zĳ aan de vesting Tyrus
_
c en van
steden van
de
Hevieten
¨
de Kanaanieten en bereikten het
d van Juda
eindpunt in de Negeb
_
_
e
te Berseba.
8 Zo gingen zĳ dan
_
rond in het gehele land en kwamen na verloop van negen maanden en twintig dagen te Jeruza_
lem. 9 Joab
gaf nu het getal van
_
de inschrĳving f van het volk aan
¨
de koning; en [het getal van] Isra
el
_
bedroeg achthonderdduizend dappere mannen die het zwaard konden trekken, en de mannen van
Juda
waren vĳfhonderdduizend
_
man.g
10 En Davids
hart ging hem
_
slaanh nadat hĳ het volk aldus had
geteld. Dientengevolge zei David
_
tot Jehovah: „Ik heb zeer gezoni
digd in hetgeen ik gedaan heb.
En nu, Jehovah, laat de dwaling
van uw knecht alstublieft voorbĳgaan; j want ik heb zeer dwaas
nu
gehandeld.”k 11 Toen David
_
’s morgens opstond, kwam het
woord van Jehovah tot de provisionair,m dat
feet Gad,l Davids
_
luidde: 12 „Ga, en gĳ moet tot
David
zeggen: ’Dit heeft Jehovah
_
n
gezegd: „Drie
´ ´ dingen leg ik u op.
Kies u er een van, opdat ik het
o
u moge aandoen.” ’ ”
13 Bĳgevolg kwam Gad bĳ David
en deel_
de het hem mee en zei tot hem: p
„Dient er voor u zeven jaar hongersnood te komen in uw land,q
of drie maanden waarin gĳ vluchten moet voor uw tegenstanders,r
terwĳl zĳ u achtervolgen, of [dient
er] drie dagen pestilentie in uw
land te heersen? s Weet nu en zie
wat ik zal antwoorden aan Degene die mĳ zendt.” 14 David
dan
_
zei tot Gad: „Het benauwt mĳ
zeer. Laat ons alstublieft in de
hand van Jehovah vallen,t want
zĳn barmhartigheden zĳn vele; u
maar laat mĳ niet in de hand van
de mens vallen.”v
r Le 26:17; Le 26:36; De 28:25; s Le 26:16; Le 26:25;
De 28:22; t 1Kr 21:13; Heb 12:6; u Ne 9:17; Ps
103:8; Ps 119:156; v Re 6:6; 2Kr 28:5; Jes 47:6.
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¨
2 SAMUEL 24:15—1 KONINGEN 1:3

Pestilentie. Abisag

15 Toen gaf Jehovah
een pes¨
tilentie a in Isra
el van de morgen
_
af tot aan de bestemde tĳd, zodat er uit het volk van Dan tot
Berseba
_ b zeventigduizend personen stierven.c 16 En de engeld
bleef zĳn hand uitgestoken houden naar Jeruzalem,
om het in
_
het verderf te storten; en Jehovah
e
kreeg spĳt over de rampspoed, en
hĳ zei daarom tot de engel die onder het volk verderf stichtte: „Het
is genoeg! Laat nu uw hand zakken.” En Jehovah’s engel zelf bevond zich toen dicht bĳ de dorsf de Jebusiet.g
vloer van Ara_ una,
_
17 David
dan zei bĳ het zien
_
van de engel die het volk neersloeg tot Jehovah,
ja, hĳ zei daar´
´
op: „Zie, ık heb gezondigd en ık
heb verkeerd gedaan; maar deze
schapenh — wat hebben zĳ gedaan? Laat uw hand alstublieft
op mĳi en op het huis van mĳn vader komen.”
18 Later kwam Gad nog diezelfde dag bĳ David
en zei tot hem:
_
„Ga op, richt voor Jehovah op
de dorsvloer van Ara_ una,
de Je_
busiet, een altaar op.”j 19 Toen
ging David
op overeenkomstig het
_
woord van Gad, overeenkomstig
dat wat Jehovah geboden had.k
20 Toen Ara_ una
naar beneden
_
keek en de koning en zĳn dienaren naar hem toe zag komen,
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ging Ara_ una
terstond naar buiten
_
en boog a zich met zĳn aangezicht
ter aarde voor de koning neer.b
21 Toen zei Ara_ una:
„Waarom is
_
mĳn heer de koning bĳ zĳn knecht
gekomen?” Daarop zei David:
„Om
_
van u de dorsvloer te kopen,c
ten einde een altaar voor Jehovah te bouwen, opdat de geseld
over het volk gestuit moge worden.” 22 Maar Ara_ una
zei tot
_
David:
„Laat mĳn heer de koning
_
die nemene en offeren wat goed is
in zĳn ogen. Ziedaar de runderen
voor het brandoffer en de dorsslede en het tuig van de runderen
voor het hout.f 23 Alles, o koning, geeft Ara_ una
werkelĳk aan
_
de koning.” Vervolgens zei Ara_ una
_
tot de koning: „Moge Jehovah, uw
God, een welgevallen in u tonen.”g
24 De koning zei echter tot
Ara_ una:
„Neen, maar ik zal het
_
zonder mankeren voor een prĳs
van u kopen; h en ik zal Jehovah,
mĳn God, niet kosteloos brandoffers brengen.”i Bĳgevolg kochtj
David
de dorsvloer en de runde_
ren voor vĳftig zilveren sikkelen.
25 Voorts bouwde David
daar een
_
altaar k voor Jehovah en offerde
brandoffers en gemeenschapsoffers, waarop Jehovah zich ten gunl
ste van het land liet verbidden,
¨
zodat de gesel over Isra
el werd ge_
stuit.

dccc

ccc

HET EERSTE BOEK DER

KONINGEN
of, volgens de Griekse Septuaginta,
HET DERDE BOEK DER KONINGEN
a

Koning David
nu was oud,
_
vergevorderd in dagen; en
1
men dekte hem wel toe met kleren, maar hĳ kreeg het niet warm.
2 Daarom zeiden zĳn dienaren tot
hem: „Laat men voor mĳn heer
de koning een meisje, een maagd,b
zoeken, en zĳ zal de koning ten
dienste moeten staan,c opdat zĳ
zĳn verzorgster d kan worden; en

HFDST. 1
a 2Sa 5:4
1Kon 2:11
1Kr 23:1
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zĳ moet aan uw boezem liggen,a
en mĳn heer de koning zal het
stellig warm krĳgen.” b 3 En
men zocht nu in het hele gebied
¨
van Isra
el naar een schoon meisje,
_
en men vond ten slotte Ab _isag,c
de Sunamitische,d en bracht haar
2e kolom a Ge 16:5; b Pr 4:11;
1Kon 2:22; d Joz 19:18; 2Kon 4:8.

c 1Kon

2:17;

1 KONINGEN 1:4-24

Adonia op troon uit. Bathseba in actie

vervolgens bĳ de koning. 4 En
het meisje was uitermate schoon; a
en zĳ werd de verzorgster van de
koning en bleef hem bedienen, en
de koning had geen gemeenschap
met haar.
b
5 Intussen verhief Adonia,
de
_
c
zichd en zei:
zoon
van Haggith,
_
´
„Ik zal als koning regeren!”e En
hĳ liet zich vervolgens een wagen maken, met ruiters en vĳftig man die voor hem uit moesten
lopen.f 6 En zĳn vader krenkte
nooit zĳn gevoelens door te zeggen: „Waarom hebt gĳ aldus gedaan?”g En hĳ was ook zeer welgevormd van gestalte,h en [zĳn
moeder] had hem na Absalom
_
gebaard. 7 En hĳ knoopte onderhandelingen aan met Joab,
de
_
zoon van Zeruja,
en met Abja_
_
thar,i de priester, en zĳ gingen
hulp bieden als volgelingen van
j
8 Wat de priester ZaAdonia.
_
_
dokk betreft en Benaja,
_ l de zoon
van Jojada,
en
de
profeet
N
a_
_
¨
¨
thanm en S _imeı n en Re_ ı en de
besterke manneno die bĳ David
_
hoorden, zĳ lieten zich nietp met
Adonia
in.
_
9 Ten slotte offerde q Adonia
_
schapen en runderen en gemeste [dieren] in de nabĳheid van
de steen Zoheleth,
die naast En_
r
Rogel
ligt, en hĳ nodigde voorts
_
al zĳn broers, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda,
_
de dienaren van de koning, uit; s
10 en de profeet Nathan
en Be_
naja
en de sterke mannen en zĳn
_
broer Salomo
nodigde hĳ niet uit.
_
t
u
11 Nathan
zei nu tot Bathseba,
_
_
Salomo’s
moeder: v „Hebt gĳ niet
_
gehoord dat Adonia,
de zoon van
_
w koning is geworden, terHaggith,
_
wĳl onze heer David
er niets van
_
weet? 12 Nu dan, kom, laat ik
u alstublieft dringend raad geven.x En verschaf ontkoming voor
uw eigen ziel en voor de ziel van
y
uw zoon Salomo.
13 Ga heen
_
en treed binnen bĳ koning Da_
vid, en gĳ moet tot hem zeggen:
’Hebt gĳ, mĳn heer de koning, uw
slavin niet gezworen en gezegd:
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„Uw zoon Salomo
is degene die
_
´´
na mĳ koning zal worden, en hıj
zal op mĳn troon zitten”? a Waarom is Adonia
dan koning gewor_
den?’ 14 Zie! Terwĳl gĳ daar
nog ´ met de koning spreekt, dan
zal ık na u binnenkomen, en ik
zal uw woorden stellig bevestigen.”b
15 Bĳgevolg ging Baths eba
_
naar de koning in de binnenkac
mer, en de koning was zeer oud,d
en Ab _isag,e de Sunamitische,
bediende de koning. 16 Toen
maakte Bathseba
een diepe bui_
ging en wierp zich voor de koning
f
neer, waarop de koning zei: „Wat
hebt gĳ [te vragen]?”g 17 Hierop zei zĳ tot hem: „Mĳn heer,h gĳzelf hebt uw slavin bĳ Jehovah,
uw God, gezworen: ’Uw zoon Salo_
mo is degene die
´ ´ na mĳ koning zal
worden, en hıj zal op mĳn troon
zitten.’i 18 En zie! nu is Ado_
niaj koning geworden, en nu weet
mĳn heer de koning zelf er niets
van.k 19 Daarom heeft hĳ een
groot aantal stieren en gemeste
[dieren] en schapen geofferd en
al de zonen van de koning l en de
m
priester Abjathar
en de leger_
n uitgenodigd; maar
overste Joab
_
uw knecht Salomo
heeft hĳ niet
_
uitgenodigd.o 20 En gĳ, mĳn
heer de koning — de ogenp van
¨
heel Isra
el zĳn op u [gericht],
_
om hun te vertellen wie op de
troon van mĳn heer de koning na
hem zitten zal.q 21 En het zal
stellig geschieden dat zodra mĳn
heer de koning bĳ zĳn voorvaders neerligt,r ikzelf en ook mĳn
zoon Salomo
stellig tot misdadi_
gers zullen worden.”
22 En zie! terwĳl zĳ nog met
de koning sprak, kwam de profeet Nathan
in eigen persoon bin_
nen.s 23 Terstond meldde men
de koning en zei: „Daar is de profeet Nathan!”
Daarna verscheen
_
hĳ voor de koning en wierp zich
met zĳn aangezicht ter aarde
voor de koning neer.t 24 Toen
zei Nathan:
„Mĳn heer de koning,
_ ´´
hebt gıj gezegd: ’Adonia
is de_

449

David geeft bevel Salomo koning te maken

gene die na
´ ´ mĳ koning zal worden, en hıj zal op mĳn troon zita
25 Want hĳ is vandaag
ten’?
afgedaald om een groot aantal
stieren en gemeste [dieren] en
schapen te offerenb en alle zonen
van de koning en de legeroversten
en de priester Abjathar
uit te no_
digen; c en zie, zĳ zĳn voor zĳn
aangezicht aan het eten en drinken en zĳ zeggen aldoor: ’Leve
d
26 Maar wat
koning Adonia!’
_
mĳ, uw knecht, aangaat, mĳ en
e
de priester Zadok
en Benaja,
_
_ f de
zoon van Jojada,
en uw knecht
_
Salomo
heeft hĳ niet uitgeno_
digd.g 27 Indien deze zaak vanwege mĳn heer de koning tot
stand is gebracht, dan hebt gĳ uw
knecht niet laten wetenh wie op
de troon van mĳn heer de koning
na hem zitten zou.”
28 Koning David
antwoordde
_
i
nu en zei: „Roept mĳ Bathseba.”
_
Daarop verscheen zĳ voor de koning en bleef voor de koning staan.
29 Voorts zwoer j de koning en zei:
„Zo waar Jehovah leeft,k die mĳn
ziell uit alle benauwdheidm heeft
verlost,n 30 juist zoals ik u bĳ
¨
Jehovah, de God van Isra
el, ge_
zworen heb door te zeggen: ’Uw
zoon Salomo
is degene die´ ´ na
_
mĳ koning zal worden, en hıj zal
in mĳn plaats op mĳn troon zitten!’, zo zal ik deze dag doen.”o
31 Toen maakte Bathseba
een die_
pe buiging met haar aangezicht
ter aarde en wierp zich voor de koning neer p en zei: „Mĳn heer, koning David,
leve tot onbepaalde
_
tĳd!”q
32 Onmiddellĳk zei koning Da_
r
vid: „Roept mĳ de priester Zadok
_
en de profeet Nathan
en Benaja,
_
_ s
de zoon van Jojada.”
Zĳ versche_
nen dus voor de koning. 33 Vervolgens zei de koning tot hen:
„Neemt de dienarent van UW heer
mee, en GIJ moet mĳn zoon Salo_
mo laten rĳden op het wĳfjesmuildier dat mĳ toebehoortu en hem
naar G _ihonv leiden. 34 En de
priester Zadok
en de profeet Na_
_
than moeten hem daar tot koning
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1 KONINGEN 1:25-43

¨
over Isra
el zalven; a en GIJ moet op
_
de hoorn blazenb en zeggen: ’Leve
c
koning Salomo!’
35 En GIJ moet
_
in zĳn gevolg optrekken, en hĳ
moet binnenkomen en op mĳn
´´
troon zitten; en hıj zal koning zĳn
in mĳn plaats, en hem zal ik moeten aanstellen om leider te wor¨
den over Isra
el en over Juda.”
_
_
36 Terstond antwoordde Benaja,
_
de zoon van Jojada,
de koning en
_
d
zei: „Amen! Zo moge Jehovah, de
God van mĳn heer de koning, zeggen.e 37 Net zoals Jehovah bewezen heeft met mĳn heer de koning te zĳn,f zo bewĳze hĳ ook
met Salomo
te zĳn,g en moge hĳ
_
zĳn troon groter h maken dan de
troon van mĳn heer koning Da_
vid.”
38 Toen daalden de priester Za_
j en Bedoki en de profeet Nathan
_
naja,
en de
_ k de zoon van Jojada,
_
l
m
Krethi
en de Plethi
af en lieten
_
_
Salomo
op het wĳfjesmuildier van
_
koning David
rĳdenn en brach_
ten hem vervolgens naar G _ihon.o
39 De priester Zadok
nam nu de
_
hoorn met olie p uit de tentq en
r
zalfde Salomo;
toen blies men op
_
de hoorn, en heel het volk barstte los en zei: „Leve koning Salo_
mo!”s 40 Daarna trok al het volk
achter hem op, en het volk speelde op fluitent en verheugde zich
met grote vreugde,u zodat de aarde v van hun rumoer spleet.
41 En Adonia
en al de genodig_
den die bĳ hem waren, kregen
dit te horen, toen zĳzelf gereed
waren met eten.w Toen nu Joab
_
het hoorngeschal hoorde, zei hĳ
terstond: „Wat heeft het rumoer
van de in rep en roer zĳnde stadx
te betekenen?” 42 Terwĳl hĳ
nog sprak, zie, daar kwam Jona_
than,y de zoon van de priester Ab_
jathar. Toen zei Adonia:
„Kom
_
binnen, want gĳ zĳt een dapper
man, en gĳ brengt goed nieuws.”z
43 Maar Jonathan
antwoordde en
_
zei tot Adonia:
„Neen! Onze heer
_
koning David
zelf heeft Salomo
_
_
y 2Sa 15:36; 2Sa 17:17; z 2Sa 18:27.

1 KONINGEN 1:44–2:7

Adonia gespaard. David onderricht Salomo

koning gemaakt.a 44 Daarom
heeft de koning de priester Za_
dok en de profeet Nathan
en Be_
naja,
de zoon van Jojada,
en de
_
_
Krethi
en de Plethi
met hem mee
_
_
gezonden en zĳ hebben hem op
het wĳfjesmuildier van de koning laten rĳden.b 45 Toen hebben de priester Zadok
en de pro_
feet Nathan
hem te G _ihon tot
_
koning gezalfd,c waarna zĳ onder
vreugdebetoon vandaar zĳn opgetrokken; en de stad is in rep
en roer. Dat was het rumoer dat
gĳlieden hebt gehoord.d 46 En
bovendien heeft Salomo
plaats
_
genomen op de troon van het koningschap.e 47 En nog iets, de
dienaren van de koning zĳn binnengekomen om onze heer koning David
geluk te wensen en
_
hebben gezegd: ’Moge uw God de
naam van Salomo
nog heerlĳker
_
maken dan uw naam, en moge
hĳ zĳn troon nog groter maken
dan uw troon!’f Daarop heeft de
koning zich neergebogen op het
bed.g 48 En ook heeft de koh zĳ
ning dit gezegd: ’Gezegend
¨
Jehovah, de God van Isra
el, die
_
heden iemand gegeven heeft om
op mĳn troon te zitten, terwĳl ik
het met eigen ogen zie!’ ”i
49 Toen werden alle genodigden die bĳ Adonia
waren, door
_
beving bevangen, en zĳ stonden
op en gingen ieder zĳns weegs.j
50 En Adonia
zelf was bevreesd
_
wegens Salomo.
Daarom stond
_
hĳ op en ging heen en greep de
hoornen van het altaar vast.k
51 Na verloop van tĳd werd aan
Salomo
bericht en gezegd: „Zie,
_
Adonia
zelf is bevreesd gewor_
den voor koning Salomo;
en zie,
_
hĳ heeft de hoornen van het altaar gegrepen en gezegd: ’Laat
koning Salomo
mĳ eerst zweren
_
dat hĳ zĳn knecht niet door het
zwaard ter dood zal brengen.’ ”
52 Hierop zei Salomo:
„Indien
_
hĳ een dapper man zal worden,
l van hem ter
zal er geen haar
aarde vallen; maar mocht er iets
slechts in hem worden gevonden,m dan zal hĳ moeten ster-
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dan
ven.”a 53 Koning Salomo
_
zond [boden] en zĳ deden hem
van het altaar afkomen. Daarop
kwam hĳ binnen en boog zich
neer voor koning Salomo,
waar_
na Salomo
tot hem zei: „Ga naar
_
uw eigen huis.”b
En de dagen van David
kwa_
men geleidelĳk naderbĳ dat
2
hĳ sterven moest; en hĳ gebood
c

nu zĳn zoon Salomo
en zei: 2 „Ik
_
ga de weg van al het aardse,d en
gĳ moet sterk zĳne en u een man
tonen.f 3 En gĳ moet de plicht
jegens Jehovah, uw God, in acht
nemen door zĳn wegen te bewandelen,g door zĳn inzettingen, zĳn
geboden en zĳn rechterlĳke beslissingenh en zĳn getuigenissen
te onderhouden, overeenkomstig
hetgeen geschreven staat in de
i opdat gĳ behoedwet van Mozes,
_
zaam moogt handelen bĳ al wat gĳ
doet en waarheen gĳ u ook wendt;
4 opdat Jehovah zĳn woord moge
volbrengen dat hĳ aangaande mĳ
gesproken heeftj door te zeggen:
’Indien uw zonenk acht zullen geven op hun weg door in waarheidl
voor mĳn aangezicht te wandelenm met geheel hun hartn en met
geheel hun ziel, zal er van u geen
man worden afgesneden van [het
¨
zitten] op de troon van Isra
el.’o
_
5 En ook weet gĳzelf heel goed
wat Joab,
de zoon van Zeruja,
mĳ
_
_
heeft aangedaan,p wat hĳ namelĳk gedaan heeft met twee leger¨
q
oversten van Isra
el, met Abner,
_
_
r
de zoon van Ner, en Amasa,
de
_
s
zoon van Jether,
toen hĳ hen ge_
dood heeft en in vredestĳd oort
logsbloed deed vloeien en oorlogsbloed aan zĳn gordel bracht
die om zĳn heupen was, en in
zĳn sandalen die aan zĳn voeten waren. 6 En gĳ moet overeenkomstig uw wĳsheid handelenu en zĳn grĳze haren niet in
vrede v in Sjeo_ ol
_ laten afdalen.w
7 En jegens de zonen van Baru Sp 20:26; v 2Sa 3:29; 1Kon 2:34; Sp 28:17; Jes
48:22; Mt 26:52; w Ge 37:35; Ge 42:38; Job 7:9; Opb
20:13.
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David sterft. Adonia’s complot

z _illai,a de Gileadiet, dient gĳ liefderĳke goedheid te betrachten,
en zĳ moeten onder degenen blĳken te zĳn die aan uw tafel eten; b
want zo zĳn zĳ tot mĳ genaderdc
toen ik van voor het aangezicht
van uw broer Absalom
de wĳk
_
nam.d
¨
8 En zie, bĳ u is nog S _imeı,e de
zoon van Gera,
de Benjaminiet
_
f en hĳ was het die
uit Bahurim,
_
¨
op de dag dat ik naar Mahana_ ımg
ging, kwaad over mĳ afsmeekte
met een pĳnlĳke vervloeking; h en
hĳ was het die mĳ bĳ de Jorda_ an
_
tegemoet kwam,i zodat ik hem bĳ
Jehovah gezworen en gezegd heb:
’Ik zal u niet door het zwaard ter
dood brengen.’j 9 Nu dan, laat
hem niet ongestraft,k want gĳ zĳt
een wĳs l man en gĳ weet heel
goed wat gĳ met hem dient te
doen, en gĳ moet zĳn grĳze m haren met bloed in Sjeo_ ol
_ doen neerdalen.”n
10 Toen legde David
zich neer
_
bĳ zĳn voorvaders o en werd bep
graven in de Stad van David.
_
11 En
over
_
¨ de dagen dat David
Isra
el had geregeerd, waren veer_
r had hĳ zetig jaar.q Te Hebron
_
ven jaar geregeerd,¨s en te Jeru_
zalem had hĳ drieendertig jaar
t
geregeerd.
12 Wat Salomo
betreft, hĳ nam
_
plaats op de troon van zĳn vau
der David;
en geleidelĳk werd
_
zĳn koningschap zeer stevig bevestigd.v
13 Na verloop van tĳd kwam
Adonia,
de zoon van Haggith,
bĳ
_
_
w de moeder van SaloBathseba,
_
_
mo. Hierop zei zĳ: „Is uw komst
vredelievend?”,x waarop hĳ zei:
„Ze is vredelievend.” 14 Vervolgens zei hĳ: „Ik heb een aangelegenheid voor u.” Zĳ dan zei:
„Spreek.”y 15 En hĳ vervolgde:
„Gĳ weet zelf heel goed dat het
koningschap aan mĳ had moeten
¨
komen, en op mĳ had heel Isra
el
_
zĳn aangezicht gericht, dat ik koning zou worden; z maar er is een
ommekeer in het koningschap gekomen en mĳn broer heeft het
gekregen, want het was vanwege
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1 KONINGEN 2:8-24
Jehovah dat het ´ van
hem werd.a
´
16 En nu is er een verzoek dat
ik u doe. Wĳs mĳn aangezicht
niet af.”b Bĳgevolg zei zĳ tot hem:
„Spreek.” 17 Vervolgens zei hĳ:
„Zeg alstublieft aan Salomo,
de ko_
ning (want hĳ zal uw aangezicht
niet afwĳzen), dat hĳ mĳ Ab _isag,c de Sunamitische,d tot vrouw
geeft.” 18 Hierop zei Bathseba:
_
„Goed! Ik zal zelf voor u tot de koning spreken.”
19 Bathseba
kwam dus bĳ ko_
ning Salomo
om tot hem te spre_
e De
ken ten gunste van Adonia.
_
koning stond dadelĳk op f om haar
tegemoet te gaan en boog zich
voor haar neer.g Daarna ging hĳ
op zĳn troon zitten en liet voor
de moeder van de koning een
troon plaatsen, opdat zĳ aan zĳn
h
rechterhand kon
20 Zĳ
´ ´ zitten.
zei nu: „Er is een klein verzoek
dat ik u doe. Wĳs mĳn aangezicht niet af.” De koning dan
zei tot haar: „Doe het verzoek,
mĳn moeder; want ik zal uw aangezicht niet afwĳzen.” 21 Vervolgens zei zĳ: „Laat Ab _isag, de
Sunamitische, aan uw broer Ado_
nia tot vrouw worden gegeven.”
22 Hierop antwoordde koning
Salomo
en zei tot zĳn moeder:
_
„En waarom doet gĳ een verzoek om Ab _isag, de Sunamitische,
voor Adonia?
Doe voor hem ook
_
een verzoek om het koningschap i
(want hĳ is mĳn broer die ouder is
dan ik),j ja voor hem en voor de
k en voor Joab,l
priester Abjathar
_
_
m
de zoon van Zeruja.”
_
23 Daarop zwoer koning Salo_
mo bĳ Jehovah en zei: „Zo moge
God met mĳ doen, en zo moge hĳ
daaraan toevoegen,n indien Ado_
nia deze zaak niet tegen zĳn eigen
ziel heeft gesproken.o 24 En nu,
zo waar Jehovah leeft,p die mĳ stevig bevestigd heeftq en mĳ op de
troon van mĳn vader David
laat
_
zittenr en die mĳ een huis heeft
gemaakt,s juist zoals hĳ heeft geter
sproken,t vandaag zal Adonia
_
q 1Kon 10:9; 1Kr 22:10; r 1Kr 29:23; 2Kr 1:8;
s 1Sa 25:28; 2Sa 7:11; 1Kr 17:10; Ps 127:1; t Jes
55:11.

1 KONINGEN 2:25-40

Vonnis over Adonia, Abjathar en Joab

dood worden gebracht.”a 25 Onmiddellĳk liet koning Salomo
[het
_
uitvoeren] door de hand van Beb
de zoon van Jojada;
naja,
en hĳ
_
_
viel toen op hem aan, zodat hĳ
c
stierf.
d
26 En tot de priester Abjathar
_
zei de koning: „Ga naar Ana_
thoth,e naar uw velden! Want gĳ
verdient de dood; f maar op deze
dag zal ik u niet ter dood brengen, omdat gĳ de ark van de Soevereine Heer Jehovahg voor het
aangezicht van mĳn vader David
_
gedragen hebt,h en omdat gĳ ellende geleden hebt gedurende al de
tĳd dat mĳn vader ellende leed.”i
27 Zo verdreef Salomo
Abjathar
_
_
uit Jehovah’s priesterdienst, ten
einde Jehovah’s woord te vervullen dat hĳ te S _ilo j tegen het huis
van Eli
_ had gesproken.k
28 En het bericht zelf drong
l — want Joab zelf
door tot Joab
_
_
was geneigd geweest Adonia
te
_
m ofschoon hĳ niet gevolgen,
neigd was geweest Absalom
te
_
naar de
volgenn — waarop Joab
_
tento van Jehovah vluchtte en
de hoornen van het altaar vastgreep.p 29 Toen werd er aan koning Salomo
verteld: „Joab
is naar
_
_
de tent van Jehovah gevlucht, en
zie, hĳ [staat] naast het altaar.”
Salomo
dan zond Benaja,
de zoon
_
_
van Jojada,
en zei: „Ga, val op
_
hem aan!”q 30 Bĳgevolg kwam
Benaja
bĳ de tent van Jehovah
_
en zei tot hem: „Dit heeft de koning gezegd: ’Kom naar buiten!’ ”
Maar hĳ zei: „Neen! Want hier r
zal ik sterven.” Daarop bracht
Benaja
de koning verslag uit en
_
zei: „Dit heeft Joab
gesproken,
_
en dit heeft hĳ mĳ geantwoord.”
31 Toen zei de koning tot hem:
„Doe juist zoals hĳ gesproken
heeft en val op hem aan; en gĳ
moet hem begraven en het onverdiend vergoten bloed s dat
Joab
heeft doen vloeien,t van mĳ
_
en van het huis van mĳn vader
verwĳderen. 32 En Jehovah zal
stellig zĳn bloed op zĳn eigen

HFDST. 2
a 1Kon 1:52
Pr 8:11
b 2Sa 8:18
1Kon 1:8
1Kr 27:5
c 1Kon 2:34
d 1Sa 22:20
1Kon 1:7
e Joz 21:18
1Kr 6:60
Jer 1:1
f 1Kon 2:22
g Ge 15:2
h 1Sa 23:6
2Sa 15:24
1Kr 15:12
i 1Sa 22:23
j Joz 18:1
k 1Sa 2:31
1Sa 3:12
l 1Kon 2:22
m 1Kon 1:7
n 2Sa 18:14
o 1Kon 3:4
1Kr 16:39
1Kr 21:29
p 1Kon 1:50
q 1Kon 2:25
r Ex 21:14
s Ge 9:6
Nu 35:33
De 19:13
De 21:9
2Kon 9:26
Sp 28:17
t 2Sa 3:28
1Kon 2:5

2e kolom
a Re 9:57
Ps 7:16
Ps 9:16
b Ex 23:7
2Sa 4:11
2Kr 21:13
c 2Sa 3:26
d 2Sa 3:27
e 2Sa 2:8
f 2Sa 20:10
g 2Sa 17:25
h 2Sa 3:29
Ps 109:9
Mt 27:25
i 2Sa 3:28
j Ps 89:29
Ps 132:12
Sp 25:5
Jes 9:7
k 1Kon 2:28
1Kr 21:29
l 1Kon 2:25
Ps 37:38
Pr 12:14
m 1Kr 11:24
1Kr 27:5
n Job 34:24
o 1Sa 2:35
1Kr 6:53
1Kr 12:28
1Kr 16:39
1Kr 24:3
Ps 109:8
p 1Kon 2:8
q 2Sa 15:23
2Kon 23:6
Jo 18:1
r Nu 35:27
Sp 20:8
Sp 20:26

452

hoofd doen terugvallen,a omdat
hĳ op twee mannen die rechtvaardiger en beter waren dan hĳ,
is aangevallenb en hen vervolgens
met het zwaard heeft gedood, terwĳl mĳn vader David
zelf er niet
_
van had geweten,c namelĳk Ab_
d
ner, de zoon van¨ Ner, de legere
f
overste van Isra
el, en Amasa,
_
_
de zoon van Jether,
de legerover_
g
ste van Juda.
33 En hun bloed
_
moet tot onbepaalde tĳd terugvallen op het hoofd van Joab
en
_
op het hoofd van zĳn nageslacht; h
i en voor zĳn namaar voor David
_
geslacht en voor zĳn huis en voor
zĳn troon zal het voor onbepaalde
tĳd vrede worden vanwege Jehode
vah.”j 34 Toen ging Benaja,
_
zoon van Jojada,
op k en hĳ viel op
_
hem aan en bracht hem ter dood; l
en hĳ werd ten slotte begraven
bĳ zĳn eigen huis in de wildernis.
35 Daarop stelde de koning Bein zĳn
naja,
_
_ m de zoon van Jojada,
plaats over het leger aan; n en de
priester Zadok
stelde de koning
_
in de plaats van Abjathar
aan.o
_
36
Ten
slotte
liet
de koning S _i¨p
meı roepen en zei tot hem: „Bouw
u een huis te Jeruzalem,
en gĳ
_
moet daar wonen en moogt daar
niet vandaan gaan naar deze en
gene plaats. 37 En het moet geschieden dat op de dag waarop
gĳ uitgaat en wanneer gĳ werkelĳk het stroomdal van de K _idronq
overtrekt, gĳ zonder mankeren
dient te weten dat gĳ beslist zult
sterven.r Ja, de bloedschuld voor
u zal op uw eigen hoofd
komen.”s
¨
38 Hierop zei S _imeı tot de koning:
„Het woord is goed. Juist zoals
mĳn heer de koning heeft gesproken, zo
¨ zal uw knecht doen.” En
S _imeı bleef vele dagen te Jeruza_
lem wonen.
39 Nu gebeurde het na verloop
van drie ¨ jaar, dat twee slavent
u
van S _imeı wegliepen
naar Achis,
_
¨
de zoon van Ma_ acha, de koning
v
van¨ Gath; en men kwam het S _imeı berichten en zei: „Zie! Uw
slaven zĳn te Gath.” 40 Onmids Nu 35:26; Joz 2:19; Ez 18:13; t De 23:15; u 1Sa
21:10; v 1Sa 27:2.

¨
Simeı gedood. Salomo vraagt wĳsheid
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¨
dellĳk stond S _imeı op en zadelde zĳn ezel en ging naar Gath,
naar Achis,
om zĳn slaven te zoe_
¨
ken, waarna S _imeı heenging en
zĳn slaven uit Gath [terug]bracht.
be41 Toen werd er aan Salomo
_
¨
richt: „S _imeı is uit Jeruzalem
_
naar Gath gegaan en is terug.”
¨
42 Daarop liet de koning S _imeı
roepena en zei tot hem: „Heb ik
u niet bĳ Jehovah onder een eed
gesteld om u te waarschuwen,b
door te zeggen: ’Op de dag dat gĳ
naar buiten gaat en wanneer gĳ
u werkelĳk her- of derwaarts begeeft, dient gĳ zonder mankeren
te weten dat gĳ beslist zult sterven’, en hebt gĳ toen niet tot mĳ
gezegd: ’Goed is het woord dat ik
heb gehoord’? c 43 Waarom hebt
gĳ u dan niet gehouden aan de eed
van Jehovahd en aan het gebod
dat ik u plechtig opgelegd had?”e
44 Vervolgens zei de koning tot
¨
S _imeı: „Gĳ kent zelf stellig wel al
het kwaad waarvan uw hart heel
goed weet dat gĳ het mĳn vader
David
hebt aangedaan; f en Jeho_
vah zal het door u begane kwaad
stellig op uw eigen hoofd doen terugvallen.g 45 Maar koning Sa_
lomo zal gezegend zĳnh en Da_
vids troon zelf zal voor eeuwig
stevig bevestigd blĳken te zĳn
voor het aangezicht van Jehovah.”i 46 Daarop gaf de koning
bevel aan Benaja,
de zoon van Jo_
_
jada, die toen naar buiten ging en
j
op hem aanviel, zodat hĳ stierf.
En het koninkrĳk werd stevig bevestigd in de hand van Sa_
lomo.k
Voorts verzwagerde Salomo
_
zich met Farao, de koning
3
van Egypte, en nam Farao’s dochl

_
ter m en bracht haar in de Stad
n totdat hĳ de bouw van
van David,
_
zĳn eigen huis o en het huis van Jep en de muur van Jeruzalem
hovah
_
rondom had voltooid.q 2 Alleen
bracht het volk nog slachtoffers
op de hoge plaatsen,r want er was
tot op die dagen nog geen huis
voor de naam van Jehovah gebleef Jebouwd.s 3 En Salomo
_
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1 KONINGEN 2:41–3:11

hovah liefhebbena door in de inzettingen van zĳn vader David
_
te wandelen.b Alleen was het zo
c
dat hĳ op de hoge plaatsen geregeld slachtoffers bracht en offers
in rook deed opgaan.
4 Bĳgevolg ging de koning naar
G _ibeond om daar slachtoffers te
brengen, want dat was de grote
hoge plaats.e Duizend brandoffers
bracht Salomo
vervolgens op dat
_
altaar.f 5 Te G _ibeon verscheen
g
Jehovah ’s nachts in een droomh
aan Salomo;
voorts zei God: „Doe
_
een verzoek, wat ik u dien te geven.”i 6 Hierop zei Salomo:
„Gĳ_
zelf hebt jegens uw knecht David,
_
mĳn vader, grote liefderĳke goedj
heid betracht naar gelang dat hĳ
voor uw aangezicht in waarheid
en in rechtvaardigheidk en in oprechtheid van hart jegens u heeft
gewandeld; en gĳ zĳt deze grote
liefderĳke goedheid jegens hem
in acht blĳven nemen, zodat gĳ
hem een zoon hebt gegeven om op
zĳn troon te zitten, zoals op deze
dag [het geval is].l 7 En nu, Jehovah, mĳn God, gĳzelf hebt uw
knecht in de plaats van mĳn vader David
koning gemaakt, en ik
_
ben maar een kleine jongen.m Ik
weet niet hoe ik moet uitgaan en
hoe ik moet ingaan.n 8 En uw
knecht staat te midden van uw
volk, dat gĳ verkozen hebt,o een
talrĳk volk, dat vanwege het grote aantal niet te tellen of te berekenen is.p 9 En gĳ moet uw
knecht een gehoorzaam hart geven om uw volk te richten,q om
te onderscheiden tussen goed en
kwaad; r want wie is in staat dit
moeilĳke volk van us te richten?”t
10 En de zaak was welgevallig
in de ogen van Jehovah, omdat Sa_
lomo om deze zaak had verzocht.u
11 Vervolgens zei God tot hem:
„Omdat gĳ om deze zaak hebt verzocht en voor u niet om vele dagen
hebt verzocht, en voor u ook niet
n Nu
p Ge
r 2Sa
u Sp

27:17; De 31:2; 2Sa 5:2; o Ex 19:6; De 7:6;
13:16; Ge 22:17; q 2Kr 1:10; Ps 72:1; Ps 119:34;
14:17; Heb 5:14; s Ex 32:9; De 9:6; t 1Sa 8:6;
15:8.

1 KONINGEN 3:12–4:3

Salomo spreekt recht over twee prostituees

om rĳkdom hebt verzocht,a en
evenmin om de ziel van uw vĳanden hebt verzocht, en gĳ voor
u om verstand hebt verzocht om
rechtszaken te horen,b 12 zie!
zal ik stellig naar uw woorden
doen.c Zie! Ik zal u stellig een wĳs
d
en verstandig hart
´ ´ geven, zodat uws gelĳke voor u niet geweest is, en uws gelĳke na u niet
zal opstaan.e 13 En ook datgene waarom gĳ niet hebt verzocht,
wil ik u geven,f zowel rĳkdomg
als heerlĳkheid, zodat
er onder
´ ´
de koningen niet een uws gelĳke geweest zal zĳn, al uw dagen.h
14 En indien gĳ mĳn wegen zult
bewandelen door mĳn voorschriften en mĳn geboden te onderhouden,i juist zoals uw vader David
_
heeft gewandeld,j wil ik ook uw
dagen verlengen.”k
15 Toen Salomo
ontwaakte,l
_
wel, zie, het was een droom geweest. Daarop kwam hĳ naar Jeruzalem
en ging voor de arkm van
_
het verbond van Jehovah staan
en bracht brandoffers en droeg
gemeenschapsoffers n op en rechtte een feestmaal aano voor al zĳn
dienaren.p
16 In die tĳd nu kwamen er
twee vrouwen, prostituees,q bĳ de
koning en gingen voor hem staan.r
17 Toen zei de ene vrouw: „Neem
mĳ niet kwalĳk, mĳn heer,s ik en
´ ´
deze vrouw wonen in een huis, zodat ik dicht bĳ haar in het huis heb
gebaard. 18 Nu gebeurde het op
de derde dag nadat ik had gebaard, dat ook deze vrouw ging
baren. En wĳ waren samen. Er
was geen vreemde bĳ ons in het
huis; niemand anders
was in het
¨
huis dan wĳ tweeen. 19 Later
stierf de zoon van deze vrouw
’s nachts, doordat zĳ op hem had
gelegen. 20 Zĳ dan stond midden in de nacht op en nam mĳn
zoon naast mĳ weg, terwĳl uw
slavin zelf sliep, en legde hem
aan haar eigen boezem, en haar
dode zoon legde zĳ aan mĳn boezem. 21 Toen ik ’s morgens opstond om mĳn zoon te zogen,t wel,
zie, hĳ was dood. Ik bekeek hem
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’s morgens dus goed en zie! het
bleek niet mĳn zoon te zĳn, die
ik gebaard had.” 22 Maar de
andere vrouw zei: „Neen, maar
mĳn zoon is de levende en uw
zoon is de dode!” Al die tĳd zei
de eerste vrouw: „Neen, maar uw
zoon is de dode en mĳn zoon is de
levende.” En zĳ bleven in tegenwoordigheid van de koning spreken.a
23 Ten slotte zei de koning: „De
een zegt: ’Dit is mĳn zoon, de levende, en uw zoon is de dode!’,
en de ander zegt: ’Neen, maar uw
zoon is de dode en mĳn zoon is de
levende!’ ” 24 Vervolgens zei de
koning: b „Haalt mĳ een zwaard.”
Zĳ brachten het zwaard dus voor
het aangezicht van de koning.
25 Nu zei de koning: „Snĳdt het
¨
levende kind in tweeen en geeft
de ene helft aan de ene vrouw
en de andere helft aan de andere.” 26 Terstond zei de vrouw
wier zoon de levende was tot de
koning (want haar innerlĳke gevoelens c werden jegens haar zoon
opgewekt,d zodat zĳ zei): „Neem
mĳ niet kwalĳk,e mĳn heer! Geeft
haar het levende kind. Brengt
het in geen geval ter dood.” Al
die tĳd zei die andere vrouw:
„Noch van mĳ noch van u zal
het worden. Snĳdt maar in tweeen!”f 27 Daarop antwoordde de
koning en zei: „Geeft haar het levende kind, en GIJ moogt het in
geen geval ter dood brengen. Zĳ
is zĳn moeder.”
¨
28 En heel Isra
el kreeg de rech_
terlĳke beslissing g te horen die de
koning had bekendgemaakt; en zĳ
werden bevreesd wegens de koning,h want zĳ zagen dat de wĳsheidi van God in hem was om rechterlĳke beslissingen ten uitvoer te
leggen.
En koning Salomo
_
¨ bleef ko4
ning over heel Isra
el. 2 En
_
dit zĳn de vorsten die hĳ had:
j

k
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l
de
Azarja,
de zoon van Zadok,
_
_
priester; 3 Elihoref
en Ah _ia, de
_
l 1Kr 6:8; 1Kr 27:17; Ez 44:15.
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Salomo’s vorsten; 12 gevolmachtigden

zonen van S _isa, secretarissen; a Jo_
safat,b de zoon van Ah _ilud, de
geschiedschrĳver; 4 en Benaja,
_ c
de zoon van Jojada,
ging over het
_
e waen Abjathar
leger,d en Zadok
_
_
ren priesters; 5 en Azarja,
de
_
f ging over de gezoon van Nathan,
_
volmachtigden, en Zabud,
de zoon
_
van Nathan,
was een priester,
_
g van de koning;
6 en
de vriend
Ah _isar ging over de huishouding,
en Adon _iram,h de zoon van Abda,
_
over degenen die tot dwangarbeid
waren verplicht.i
7 En Salomo
had twaalf¨ gevol_
machtigden over heel Isra
el, en zĳ
_
voorzagen de koning en zĳn huishouding van voedsel.´ ´ Zo werd aan
ieder opgelegd om een maand in
het jaar voor het voedsel te zorgen.j 8 En dit waren hun namen: De zoon van
Hur, in het
¨
bergland van Efra
ım; k 9 de zoon
_
¨
van Deker,
in Makaz
en in Sa_ al_
_
m en Elonbiml en Beth-Semes
_
_
Beth-Hanan;
10 de zoon van He_
_
sed, in Aruboth
(hĳ had Socho
_
_
n
en het hele land Hefer);
11 de
_
zoon van Abinadab:
heel de berg_
rug van Dor o (Tafath,
Salomo’s
_
_
dochter,
¨ zelf werd zĳn vrouw);
12 Ba_¨ ana, de zoon van Ah _ilud,
in Ta_ anachp en Meg _iddo q en heel
r
s
dat naast Zarethan
Beth-Sean,
_
_
¨
onder J _izre el t ligt, van Bethu
Sean
tot Abel-Meh
ola,
tot aan
_
_
_
v
13 de
de streek van Jokmeam;
_
zoon van Geber,
in Ramoth-G
_
_
_ihad
de
tentendorpen
leadw (hĳ
¨ x
van Ja_ ır, de zoon van Manasse,
_
die in G _ilead liggen; y hĳ had de
z die in Basana
ligt:
streek Argob,
_
_
zestig grote steden met muren
en koperen grendels); 14 Ahinadab,
de zoon van Iddo,
in Maha_ ¨
_¨
c
na_ ım; b 15 Ahima_ az, in Naftali
_
(ook nam hĳ Basmath,
Salomo’s
_
_
¨
dochter, tot vrouw); d 16 Ba_ ae
na, de zoon van Husai,
in Aser
_
_
en Bealoth;
17 Josafat,
de zoon
_
_
f
van¨ Paruah,
in Issaschar;
18 S _i_
_
in Benjameı,g de zoon van Ela,
_
_
h
19 Geber,
de zoon van Uri,
min;
_
_
in het land G _ilead,i het land van
S _ihon,j de koning der Amorieten,k
en van Og,l de koning van Ba_
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1 KONINGEN 4:4-28

´ ´
san; a en er was een gevolmachtigde [over alle andere gevolmachtigden] die in het land waren.
¨
20 Juda
en Isra
el waren talrĳk,
_
_
zo talrĳk als de zandkorrels die
aan de zee zĳn,b terwĳl zĳ aten en
dronken en zich verheugden.c
21 Wat Salomo
betreft, hĳ bleek
_
heerser te zĳn over alle koninkrĳken van de Rivier d af tot het
land der Filistĳnen en tot de grens
van Egypte.
Zĳ brachten geschen_
ken en dienden Salomo
al de da_
gen van zĳn leven.e
22 En Salomo’s
voedsel voor
_
elke dag bedroeg geregeld dertig
kor-matenf meelbloem en zestig
kor-maten meel, 23 tien vette
runderen en twintig weiderunderen en honderd schapen, afgezien
van enkele herteng en gazellenh en
reebokken en gemeste koekoeken.
24 Want alles aan deze zĳde van
j
de Rivier,i van T _ifsah tot Gaza,
ja,
_
alle koningen aan deze zĳde van
de Rivier, hield hĳ in onderworpenheid; k en louter vrede l werd
zĳn deel in elke streek die van
hem was, rondom. 25 En Juda
_ m
¨
en Isra
el bleven in zekerheid wo_
n
nen, ieder onder zĳn eigen wĳnstok en onder zĳn eigen vĳgenp al de
boom,o van Dan tot Berseba,
_
dagen van Salomo.
_
26 En Salomo
kwam in het be_
zit van veertigduizend stalboxen
voor de paardenq voor zĳn wagens r en twaalfduizend ruiters.
27 En deze gevolmachtigdens
voorzagen, ieder in hun maand,
koning Salomo
en iedereen die
_
tot de tafel van koning Salomo
_
naderde, van voedsel. Zĳ lieten
het aan niets ontbreken. 28 En
de gerst en het stro voor de paarden en voor de spannen paardent
bleven zĳ overal naar toe brengen, waar de plaats ook mocht
blĳken te zĳn, ieder overeenkomstig zĳn opdracht.u
l 1Kon 5:4;
60:18; o Mi
24:15; q De
r 2Kr 1:14;
14:40.

1Kr 22:9; Ps 72:7; m 2Kon 8:19; n Jes
4:4; Za 3:10; p Re 20:1; 2Sa 17:11; 2Sa
17:16; 2Sa 8:4; 1Kon 10:25; 2Kr 1:17;
s 1Kon 4:7; t Es 8:14; Mi 1:13; u 1Kor

1 KONINGEN 4:29–5:12

Salomo’s wĳsheid. Handel met Hiram

29 En God bleef Salomo
wĳs_
heida geven en een zeer grote
b
mate van verstand en breedheid
van hart,c gelĳk het zand dat aan
de zeeoever is.d 30 En Salomo’s
_
wĳsheid was overvloediger e dan
de wĳsheid van alle oosterlingenf
g
en dan al de wĳsheid van Egypte.
_
31 En hĳ was wĳzer dan ieder
h
ander mens, dan Ethan,
de Ez_
i
j
rahiet, en dan Heman
en Kalkol
_
_
en Darda,
de zonen van Mahol;
_
_
en zĳn faam
werd [ruchtbaar] in
¨
alle natien rondom.k 32 En hĳ
kon drieduizend spreukenl spreken, en zĳn liederenm bedroegen
er duizend vĳf. 33 En hĳ placht
te spreken over de bomen, vanaf de ceder die op de L _ibanon is n
tot de hysop o die aan de muur
uitschiet; en hĳ placht te spreken over de viervoetige dierenp
en over de vliegende schepselenq
en over al wat zich beweegtr en
over de vissen.s 34 En uit alle
volken bleef men komen om Sa_
lomo’s wĳsheid te horen,t ja, van
alle koningen der aarde die van
zĳn wĳsheid hadden gehoord.u
v

Nu zond H _iram, de koning
van Tyrus,
zĳn dienaren
5
_
naar Salomo,
want hĳ had ge_
w

x

hoord dat men hem in de plaats
van zĳn vader tot koning had gezalfd; H _iram had zich namelĳk
altĳd doen kennen als iemand
die liefde voor David
koesterde.y
_
2 Hierop zond Salomo
een bood_
schap aan H _iram en liet zeggen: z
3 „Gĳ weet zelf heel goed dat
mĳn vader David
geen huis voor
_
de naam van Jehovah, zĳn God,
heeft kunnen bouwen wegens de
oorlog a waarmee zĳ hem omringden, totdat Jehovah hen onder
zĳn voetzolen legde. 4 En nu
heeft Jehovah, mĳn God, mĳ rondom rust gegeven.b Er is geen tegenstrever en er gebeurt niets
kwaads.c 5 En zie, ik denk erover een huis voor de naam van
Jehovah, mĳn God, te bouwen,d
juist zoals Jehovah mĳn vader Da_
vid beloofd heeft, toen hĳ zei: ’Uw
zoon, die ik in uw plaats op uw
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´ ´
troon zal zetten, dıe zal het huis
voor mĳn naam bouwen.’a 6 Nu
dan, gebied dat men voor mĳ ceders van de L _ibanonb kapt; en
mĳn eigen knechten zullen met
uw knechten blĳken te zĳn, en het
loon van uw knechten zal ik u geven overeenkomstig alles wat gĳ
zeggen moogt, want gĳ weet zelf
heel goed dat er onder ons niemand is die zo bomen weet te kap¨
pen als de Sidoniers.”c
7 Nu geschiedde het dat zodra H _iramd de woorden van Sa_
lomo hoorde, hĳ zich terstond
zeer verheugde, en hĳ zei vervolgens: „Gezegende is heden Jehovah, omdat hĳ David
een wĳze f
_
zoon gegeven heeft over dit talrĳke volk!”g 8 Bĳgevolg liet H _iram aan Salomo
zeggen: „Ik heb
_
[de boodschap] gehoord die gĳ
tot mĳ hebt gezonden. Ik voor
mĳ zal al uw welbehagen doen
inzake de stammen van cederbomen en de stammen van jeneverbomen.h 9 Mĳn knechten zelf
zullen ze van de L _ibanoni naar
de zee afvoeren; en ik voor mĳ
zal ze in vlotten leggen [en] over
zee [vervoeren] helemaal naar
de plaats die gĳ mĳ zult doen
weten; j en daar zal ik ze stellig uit elkaar laten nemen en gĳ,
van uw kant, zult ze wegvoeren;
en gĳ, van uw kant, zult mĳn
welbehagen doen door het voedsel voor mĳn huishouding te verschaffen.”k
10 Zo werd H _iram iemand die
aan Salomo
stammen van ce_
derbomen en stammen van jeneverbomen gaf overeenkomstig
al zĳn welbehagen. 11 En Sa_
lomo, van zĳn kant, gaf H _iram
twintigduizend kor-matenl tarwe
als voedselvoorraden voor zĳn
huishouding en twintig kor-maten
gestotenm olie. Dit was hetgeen
Salomo
H _iram jaar op jaar bleef
_
geven.n 12 En Jehovah gaf zĳh 2Sa 6:5; 1Kon 6:15; 2Kr 3:5; i De 3:25; j 2Kr
2:16; k 2Kr 2:15; Ezr 3:7; Han 12:20; l 1Kon 4:22;
2Kr 2:10; m Ex 29:40; Le 24:2; n Mt 10:10; 1Ti
5:18.
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Afmetingen tempel; tempelbouw begint

nerzĳds wĳsheid aan Salomo,
juist
_
zoals hĳ hem had beloofd; a en
er ontstond vrede tussen H _iram
en Salomo,
en die beiden sloten
_
voorts een verbond.
13 En koning
Salomo
liet uit
_
¨
heel Isra
el voortdurend degenen
_
opkomen die tot dwangarbeid waren verplicht; en zĳ die tot dwangarbeid waren verplicht,b bedroegen dertigduizend man. 14 En
hĳ stuurde hen steeds in ploegen
van tienduizend per maand naar
de L _ibanon. Een maand bleven
zĳ dan op de L _ibanon [en] twee
maanden thuis; c en Adon _iramd
ging over degenen die tot dwangarbeide waren verplicht.f 15 En
Salomo
kreeg g zeventigduizend
_
lastdragers h en tachtigduizend
[steen]houwers i in het gebergte,j
16 afgezien van Salomo’s
vorste_
lĳke gevolmachtigdenk die over
het werk gingen, drieduizend
driehonderd voormannenl over
het volk dat het werk verrichtte. 17 Bĳgevolg gebood de koning grote stenen, dure stenen,m
uit de groeve te halen om het fundamentn van het huis met gehouwen stenen te leggen.o 18 Het
houwen werd dus gedaan door
de bouwlieden van Salomo
en de
_
bouwlieden van H _iram en de Gebalieten,p en zĳ bleven de stammen en de stenen gereedmaken
om het huis te bouwen.
Nu geschiedde het in het vierhonderd tachtigste
jaar nadat
6
¨
de zonen van Isra
el uit het land
_
Egypte
waren getrokken,q in het
_
vierde jaar,r in de maand Ziv,s dat
is de tweede maand,t nadat Salo_
¨
mo koning over Isra
el was gewor_
den, dat hĳ ertoe overging het
huis voor Jehovah te bouwen.u
2 En het huis dat koning Salomo
_
voor Jehovah bouwde,v was zesw lang en twintig [el] breed en
tig el
dertig
el hoog.x 3 En de voorhaly
´ ´
voor de tempel van
´ ´ het huis was
twintig el lang, voor de breedte
van
´ ´ het huis. Tien el was ze diep,
voor het huis.
4 Verder maakte hĳ voor het
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1 KONINGEN 5:13–6:14

huis vensters met steeds smaller
wordende kozĳnen.a 5 Voorts
bouwde hĳ tegen de muur van
het huis rondom een zĳaanbouw,
[tegen] de muren van het huis
rondom de tempel en het binnenste vertrek,b en maakte rondom zĳvertrekken.c 6 Het onderste zĳvertrek was vĳf el breed en
het middelste was zes el breed
en het derde was zeven el breed;
want hĳ bracht aan de buitenkant van het huis rondom inspringingend aan, om niet in de muren
van het huis in te grĳpen.e
7 Toen nu het huis werd gebouwd, werd het opgetrokken van
reeds afgewerkte steenf uit de
groeve; en hamers en bĳlen of
wat voor ĳzeren werktuigen maar
ook, werden niet in het huis g gehoord toen het werd gebouwd.
8 De ingang h van het onderste zĳvertrek was aan de rechterzĳde
van het huis, en langs een wenteltrap placht men op te gaan naar
het middelste, en van het middelste naar het derde. 9 Voorts
bouwde hĳ verder aan het huis
om het te voltooien,i en hĳ dekte
het huis met balken en rĳen van
cederhout.j 10 Bovendien bouwde hĳ de zĳvertrekken,k die vĳf el
hoog waren, tegen het gehele huis
aan, en ze zaten door middel van
cederbalkenl aan het huis vast.
11 Ondertussen kwam het
m
woord van Jehovah tot Salomo,
_
dat luidde: n 12 „Wat dit huis betreft dat gĳ bezig zĳt te bouwen
— indien gĳ in mĳn inzettingen
zult wandeleno en mĳn rechterlĳke beslissingen ten uitvoer zult
leggenp en werkelĳk al mĳn geboden zult onderhouden door daarin
te wandelen,q dan zal ik stellig jegens u mĳn woord gestand doen
dat ik tot uw vader David
gespro_
ken heb; r 13 en ik zal inderdaad
¨
te midden van de zonen van Isra
el
_
s en ik zal mĳn volk Isverblĳven
_
¨
rael niet verlaten.”t
14 En Salomo
bouwde verder
_
s Ex 25:8; Le 26:12; Ps 132:13; 2Kor 6:16; Opb
21:3; t 1Sa 12:22; 1Kr 28:20; Heb 13:5.
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Binnenste vertrek. Cherubs. Graveersels

aan het huis om het te voltooien.a
15 Hĳ dan bouwde de muren van
het huis van binnen met cederen planken. Van de vloer van het
huis tot aan de balken van het
plafond bekleedde hĳ het van binnen met hout; en vervolgens bekleedde hĳ de vloer van het huis
met planken van jenever[hout].b
16 Voorts bouwde hĳ twintig el
aan de achterzĳden van het huis
met cederen planken, van de vloer
tot aan de zolderbalken, en van
binnen bouwde hĳ er het binnenste c vertrek voor, het Allerheiligste.d 17 En veertig el bleek het
huis te zĳn,´ dat
´ wil zeggen de tempele daarvoor.f 18 En [het] cederhout aan het huis van binnen
was [versierd] met snĳwerk van
pompoenvormige g ornamenten en
slingers van bloesems.h Alles was
cederhout; er was geen steen te
zien.
19 En het binnenste i vertrek in
het inwendige van het huis bracht
hĳ van binnen in gereedheid, om
daar de arkj van het verbond van
Jehovah te plaatsen.k 20 En het
binnenste vertrek was twintig el
lang en twintig el breedl en twintig el hoog; voorts bekleedde hĳ
het met zuiver goudm en bekleedde het altaar n met cederhout.
21 Vervolgens bekleedde o Salo_
mo het huis van binnen met zuip
ver goud en liet gouden kettin´ ´
genq voor het binnenste vertrek
langs lopenr en bekleedde het met
goud. 22 En het hele huis bekleedde hĳ met goud,s totdat het
hele huis was voltooid; en het gehele altaar t dat bĳ het binnenste
vertrek stond, bekleedde hĳ met
goud.u
23 Verder maakte hĳ in het binnenste vertrek twee cherubs v van
oliehoudend hout; de hoogte van
elk was tien el.w 24 En vĳf el
was de ene vleugel van de cherub en vĳf el was de andere vleugel van de cherub. Tien el was
het van de punt van zĳn vleugel tot de punt van zĳn vleugel.x
25 En de tweede cherub was tien
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el. De twee cherubs hadden dezelfde afmeting en dezelfde vorm.
26 De hoogte van de ene cherub was tien el en evenzo die
van de andere cherub. 27 Toen
plaatste hĳ de cherubs in het binnenste huis, zodat de vleugels van
de cherubs uitgespreid waren.a
Aldus reikte de vleugel van de
ene tot de muur en de vleugel
van de andere cherub reikte tot
de andere muur; en hun vleugels waren naar het midden van
het huis [gericht], terwĳl vleugel aan vleugel reikte.b 28 Bovendien bekleedde hĳ de cherubs
met goud.c
29 En al de muren van het huis
rondom besneed hĳ met ingegraveerd snĳwerk van cherubs d en
palmfigurene en graveersels van
bloesems,f van binnen en van buiten; 30 en de vloer g van het
huis bekleedde hĳ met goud, van
binnen en van buiten. 31 En de
ingang van het binnenste vertrek
maakte hĳ met deurenh van oliehoudendi hout: zĳpilaren, deurposten [en] een vĳfde. 32 En de
twee deuren waren van oliehoudend hout, en hĳ sneed daarop
snĳwerk van cherubs en palmfiguren en de graveersels van bloesems, en hĳ bekleedde ze met
goud; en hĳ dreef het goud vervolgens op de cherubs en de palmfiguren. 33 Zo maakte hĳ het
ook voor de ingang van de tempel: de deurposten van oliehoudend hout, vierkant. 34 En de
twee deuren waren van jeneverhout.j De twee vleugels van de
ene deur draaiden op tappen, en de
twee vleugels van de andere deur
draaiden op tappen.k 35 En hĳ
sneed cherubs en palmfiguren en
graveersels van bloesems, en hĳ
bekleedde de afbeeldingen met
bladgoud.l
36 Voorts bouwde hĳ het binnenste m voorhof met drie rĳenn
gehouwen steen en een rĳ cederbalken.
37 In het vierde jaar werd het
fundamento van het huis van Je-
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Andere gebouwen. Hiram giet twee zuilen

hovah gelegd, in de maanmaand
Ziv; a 38 en in het elfde jaar, in
de maanmaand Bul, dat is de achtste maand, werd het huis wat
al zĳn onderdelen en het gehele
planb ervan betreft voltooid; c hĳ
besteedde dus zeven jaar aan het
bouwen ervan.
En zĳn eigen huis bouwde Sa_
lomo in dertien jaar,d zodat hĳ
e
zĳn gehele eigen huis voltooide.
2 Voorts bouwde hĳ het Huis
van het Libanonwoud,f honderd
el lang en vĳftig el breed en dertig el hoog, op vier rĳen zuilen
van cederhout; en er lagen balkeng van cederhout op de zuilen.
3 En het was van boven met cederhout beschoten,h op de draagbalken die op de vĳfenveertig zuilen rustten. Er waren er vĳftien
in een rĳ. 4 Wat in kozĳnen gevatte vensters betreft, [daarvan]
waren er drie rĳen, en er was
een lichtopening i tegenover een
lichtopening in drie verdiepingen.
5 En alle ingangen en de deurposten stonden rechthoekig [op
het] kozĳn,j en ook de voorkant
van de lichtopening tegenover
een lichtopening in drie verdiepingen.
6 En de Zuilenvoorhal maakte hĳ vĳftig el lang en dertig el
´ ´
breed; en daarvoor was nog een
voorhal met zuilen en een baldakĳn ervoor.
7 Wat de Troonvoorhalk betreft,
waar hĳ zou rechtspreken, hĳ
maakte de gerechtsvoorhal; l en
men beschoot die van de vloer
tot aan de zolderbalken met cederhout.m
8 Wat het huis van hem betreft waar hĳ moest wonen, in
het andere voorhof,n het lag op
een afstand van het huis dat bĳ
de Voorhal behoorde. Het bleek
hieraan gelĳk te zĳn wat de uitvoering betreft. Voorts bouwde
hĳ nog een huis gelĳk aan deze
Voorhal voor Farao’s dochter,o die
Salomo
[zich tot vrouw] genomen
_
had.

7
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1 KONINGEN 6:38–7:18

9 Al deze [gebouwen] waren
[opgetrokken van] dure a stenen
overeenkomstig de afmetingen,
gehouwen, met steenzagen gezaagd, van binnen en van buiten,
en van het fundament tot aan
de afdekking, en van buiten tot
aan het grote voorhof.b 10 En
de dure stenen die als fundament
waren gelegd, waren grote stenen, stenen van tien el en stenen
van acht el. 11 En daarboven
waren dure stenen overeenkomstig de afmetingen, gehouwen, en
ook cederhout. 12 Wat het grote voorhof betreft, rondom waren
drie rĳenc van gehouwen steen
en een rĳ balken van cederhout;
en [zo was het] ook met het binnenste d voorhof van het huis e van
Jehovah en met de voorhalf van
het huis.
13 Nu liet koning Salomo
H _i_
ramg uit Tyrus
halen. 14 Hĳ was
_
de zoon van een weduwvrouw uit
de stam Naftali,
en zĳn vader was
¨ _
een Tyrier,h een koperbewerker; i
en hĳ was vervuld met de wĳsheid
en het verstandj en de kennis om
allerlei werk in koper te verrichten. Bĳgevolg kwam hĳ bĳ koning
Salomo
en ging al zĳn werk doen.
_
15 Toen goot hĳ de twee koperen zuilen; k achttien el was elke
zuil hoog, en met een koord van
twaalf el kon men elk van de
twee zuilen omspannen.l 16 En
twee kapitelen maakte hĳ om
die op de toppen van de zuilen
te plaatsen, gegoten uit koper.m
Vĳf el was de hoogte van het ene
kapiteel en vĳf el was de hoogte
van het andere kapiteel. 17 Er
waren netten van netwerk, gedraaide ornamenten van kettingwerk,n voor de kapitelen die op
de top van de zuilen waren; o zeven voor het ene kapiteel en zeven voor het andere kapiteel.
18 Vervolgens maakte hĳ de granaatappels en [wel] twee rĳen
rondom op het ene netwerk om
de kapitelen te bedekken die op
de top van de zuilen waren; en
evenzo deed hĳ voor het andere

1 KONINGEN 7:19-39

Gegoten zee; wagentjes, bekkens

kapiteel.a 19 En de kapitelen die
op de top van de zuilen bĳ de
voorhal waren, hadden leliewerk,b
van vier el. 20 En de kapitelen
waren op de twee zuilen, ook
bovenaan dicht bĳ de buik die
tegen het netwerk aan zat; en
er waren tweehonderd granaatappels c in rĳen rondom op elk kapiteel.
21 Voorts richtte hĳ de zuilend
op die bĳ de voorhale van de tempel behoorden. Zo richtte hĳ de
rechtse zuil op en gaf die de naam
Jachin,
en daarna richtte hĳ de
_
linkse zuil op en gaf die de naam
Boaz.
22 En op de top van de
_
zuilen was leliewerk. En het werk
aan de zuilen werd geleidelĳk voltooid.
23 Voorts maakte hĳ de gegoten zee,f tien el van de ene rand
tot de andere rand, helemaal rond;
en ze was vĳf el hoog, en met een
snoer van dertig el kon men haar
rondom omspannen.g 24 En onder haar rand waren rondom pompoenvormige h ornamenten,i die
haar omgaven, tien in een el, die
de zee geheel omringden,j twee
rĳen van de pompoenvormige or´ ´
namenten in een gietsel met haar
gegoten. 25 Ze stond op twaalf
stieren,k drie die naar het noorden keken, en drie die naar het
westen keken, en drie die naar
het zuiden keken, en drie die naar
het oosten keken; en de zee was
erbovenop, en al hun achterdelen
waren naar het midden [gekeerd].l
26 En de dikte ervan was een
handbreedte; m en de rand ervan
was op dezelfde wĳze gemaakt
als de rand van een beker, als een
leliebloesem.n Tweeduizend bathmateno bevatte ze gewoonlĳk.p
27 Verder maakte hĳ de tien
koperen wagentjes; q elk wagentje was vier el lang en vier el
breed en drie el hoog. 28 En de
uitvoering van de wagentjes was
als volgt: ze hadden zĳwanden,
en de zĳwanden waren tussen
de dwarsbalken. 29 En op de
zĳwanden die tussen de dwars-
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balken waren, waren leeuwen,a
stierenb en cherubs,c en op de
dwarsbalken was het evenzo. Boven en onder de leeuwen en de
stieren waren kransend van hangwerk. 30 En elk wagentje had
vier koperen wielen, met koperen assen; en zĳn vier hoekstukken vormden er steunsels voor.
Onder het bekken waren de steunsels, gegoten met kransen tegenover elk. 31 En zĳn opening van
binnen tot de steunsels en naar boven was [?] el; en zĳn opening was
rond, de uitvoering van een onderstel van anderhalve el, en ook
aan zĳn opening was beeldwerk.
En hun zĳwanden waren vierhoekig, niet rond. 32 En de vier
wielen waren onder de zĳwanden,
en de steunsels van de wielen waren bĳ het wagentje; en de hoogte van elk wiel was anderhalve
el. 33 En de uitvoering van de
wielen was als de uitvoering van
een wagenwiel.e Hun steunsels
en hun velgen en hun spaken en
hun naven waren allemaal gegoten. 34 En er waren vier steunsels op de vier hoeken van elk
wagentje;
zĳn steunsels maakten
´ ´
een geheel uit met het wagentje.
35 En boven op het wagentje was
[een onderstel] van een halve el
hoog, helemaal rond; en boven op
het wagentje vormden ´ zĳn
zĳden
´
en zĳn zĳwanden er een geheel
mee. 36 Voorts graveerde f hĳ op
de platen van zĳn zĳden en op
zĳn zĳwanden cherubs, leeuwen
en palmfiguren overeenkomstig
de vrĳe ruimte van elk, en kransen rondom.g 37 Op deze wĳze
h ze
maakte hĳ de´ tien
wagentjes;
´
´ ´
hadden alle
een gietsel,i een af´ ´
meting, een vorm.
38 Vervolgens maakte hĳ tien
koperen bekkens.j Veertig bathmaten kon elk bekken bevatten.
Elk bekken was vier el. ´ Voor
de
´
tien wagentjes was er een bekken op elk wagentje. 39 Daarna zette hĳ vĳf wagentjes aan de
rechterkant van het huis en vĳf
aan de linkerkant van het huis; k
en de zee zelf zette hĳ aan de
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Gerei. Tempel voltooid. Ark

rechterkant van het huis oostwaarts, tegen het zuiden.a
40 En H _iramb maakte geleidelĳk de bekkens c en de schoppend
en de schalen.e Ten slotte was
H _iram gereedf met het verrichten van al het werk dat hĳ voor
koning Salomo
met betrekking
_
tot het huis van Jehovah deed:
41 De twee zuileng en de bolvormige kapitelenh die op de top van
de twee zuilen waren, en de twee
netwerkeni ter bedekking van de
twee ronde kapitelen die op de
top van de zuilen waren, 42 en
de vierhonderd granaatappels j
voor de twee netwerken, twee
rĳen granaatappels voor elk netwerk, ter bedekking van de twee
bolvormige kapitelen die op de
twee zuilen waren; 43 en de tien
wagentjes k en de tien bekkens l op
de wagentjes, 44 en de ene zee m
en de twaalf stieren onder de zee; n
45 en de bakken en de schoppen
en de schalen en al dit gerei,o
dat H _iram van gepolĳst koper
voor koning Salomo
maakte voor
_
het huis van Jehovah. 46 In het
p
Jordaandistrict goot de koning ze
q
in lemen vormen, tussen Sukkoth
_
r
en Zarethan.
_
47 En Salomo
liet al het ge_
reis [ongewogen] wegens de buitengewoon grote hoeveelheid.t
Het gewicht van het koper werd
niet vastgesteld.u 48 En Salomo
_
maakte geleidelĳk al het gerei dat
bĳ het huis van Jehovah behoorde, het gouden altaar v en de tafelw
waarop het toonbrood lag, van
goud, 49 en de lampenstandaar´ ´
den,x vĳf rechts en vĳf links voor
het binnenste vertrek, van zuiver
goud,y en de bloesems z en de lampena en de snuiters,b van goud,
50 en de bekkens en de lichtdovers c en de schalend en de bekers e
en de vuurpotten,f van zuiver
goud, en de pannen voor de deureng van het binnenste huis, dat
wil zeggen het Allerheiligste, en
voor de deurenh van het huis van
de tempel,i van goud.
51 Ten slotte kwam al het
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1 KONINGEN 7:40–8:8
werk dat koning Salomo
met be_
trekking tot het huis van Jehovah moest doen, tot voltooiing; a
en Salomo
bracht nu alles wat
_
zĳn vader David
geheiligd hadb
_
erin; het zilver en het goud en
de voorwerpen legde hĳ bĳ de
schatten van het huis van Jehovah.c
d

In die tĳd riep Salomo
voorts
_
8
_
¨ de oudere mannen van Israel, alle stamhoofden, de overe

f

g
van de zosten van de vaderen,
¨
nen van Isra
el, bĳ koning Salomo
_
_
h
te Jeruzalem
bĳeen, om de ark
_
van het verbondi van Jehovah op
te voeren uit de Stad van Da_
vid,j dat wil zeggen S _ion.k 2 Zo
¨
kwamen alle mannen van Isra
el
_
samen bĳ koning Salomo
in de
_
dat is de
maanmaand Ethanim,
_
zevende maand,l op het feest.m
3 Derhalve kwamen
alle
oudere
¨
mannen van Isra
el, en de priesters
_
n
o
gingen de Ark dragen.
4 Zĳ
dan voerden de ark van Jehovah
en de tentp der samenkomstq en
al het heilige gerei dat in de tent
was op; de priesters en de levietenr dan voerden ze op.s 5 En koning Salomo
en met hem de gehe_
¨
le vergadering van Isra
el, zĳ die
_
hun afspraak´ ´ met hem nakwamen, waren voor de Ark, terwĳl zĳ
schapen en runderen ten slachtoffer brachten,t die vanwege de grote hoeveelheid niet berekend of
geteld konden worden.u
6 Toen brachten de priesters
de arkv van het verbond van Jehovah op haar plaats,w in het binnenste vertrek van het huis, het
Allerheiligste, onder de vleugels
van de cherubs.x
7 Want de cherubs spreidden
hun vleugels uit over de plaats
van de Ark, zodat de cherubs de
Ark en haar draagbomen van boven af beschut hielden.y 8 Maar
de draagbomenz bleken lang te
zĳn, zodat de uiteinden van de

r 1Kr 23:27; s 2Kr 5:5; t 1Kr 16:1; Sp 3:9; u 2Kr
5:6; v 2Sa 6:17; 2Kr 5:7; Opb 11:19; w Ex 26:33;
Ex 40:21; x 1Kon 6:27; Ps 80:1; Ez 10:5; y Ex
25:20; Ex 37:9; 2Kr 5:8; z Ex 25:14; Ex 37:4.

1 KONINGEN 8:9-26

Wolk. Salomo’s inwĳdingsgebed

draagbomen zichtbaar
waren van´ ´
uit het Heilige voor het binnenste vertrek, maar buiten waren ze
niet zichtbaar. En daar zĳn ze nog
steeds, tot op deze dag.a 9 Er
was niets in de Ark dan de twee
in Hostenen tafelenb die Mozes
_
_
reb erin had gelegd,c toen Jehovah
d
[een verbond] had gesloten met
¨
de zonen van Isra
el bĳ hun uit_
e
tocht uit het land Egypte.
_
10 Nu geschiedde het toen de
priesters uit de heilige plaats
naar buiten traden, dat de wolkf
het huis van Jehovah vervulde.
11 En de priesters g konden vanwege de wolk niet blĳven staan
om hun dienst te verrichten,h
want de heerlĳkheidi van Jehovah vervulde het huis van Jehovah.j 12 In die tĳd zei Salomo:
_
„Jehovah zelf heeft gezegd in de
dikke donkerheid te willen verblĳven.k 13 Ik heb met succes een
huis als verheven woning voor u
gebouwd,l een vaste plaats m waar
gĳ tot onbepaalde tĳd kunt wonen.”n
14 Toen keerde de koning zich
om en ging de gehele gemeen¨
te van Isra
el zegenen,o terwĳl de
_
¨
gehele gemeente van Isra
el over_
eind stond. 15 Vervolgens zei
hĳ: „Gezegend
is Jehovah,p de
¨
God van Isra
el, die met zĳn eigen
_
mond met mĳn vader David
heeft
_
gesprokenq en met zĳn eigen hand
de vervulling tot stand heeft gebracht,r want hĳ zei: 16 ’Sinds
¨
de dag dat ik mĳn volk Isra
el uit
_
Egypte
uitleidde,
heb
ik
geen
stad
_
¨
uit alle stammen van Isra
el ge_
s
kozen om er een huis te bouwent waar mĳn naamu zou blĳven;
maar ik zal David
uitkiezen om
_
voortaan aan het hoofd van mĳn
¨
volk Isra
el te staan.’v 17 Voorts
_
lag het mĳn vader David
na aan
_
het hart een huis te bouwen voor
de naam van Jehovah, de God van
¨
Isra
el.w 18 Maar Jehovah zei tot
_
mĳn vader David:
’Omdat geble_
ken is dat het u na aan het hart
lag een huis te bouwen voor mĳn
naam, hebt gĳ goed gedaan, om-
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dat gebleken is dat het u na aan
het hart lag.a 19 Alleen zult niet
gĳ het huis bouwen, maar uw
zoon, die´ ´ uit uw lendenen voortkomt, dıe zal het huis voor mĳn
naam bouwen.’b 20 En Jehovah
heeft vervolgens zĳn woord dat hĳ
gesproken had gestand gedaan,c
opdat ik zou opstaan in de plaats
van mĳn vader David
en op de
_
¨
troon van Isra
el zou zitten,d juist
_
zoals Jehovah gesproken had, en
opdat ik het huis voor de naam
¨
van Jehovah, de God van Isra
el,
_
zou bouwen,e 21 en opdat ik er
een plaats zou bepalen voor de
Ark, waar het verbondf van Jehovah is dat hĳ met onze voorvaders gesloten heeft toen hĳ hen
uitleidde uit het land Egypte.”
_
22 Toen ging Salomo
voor het
_
altaar van Jehovah staan,g ten
aanschouwen van¨ de gehele gemeente van Isra
el, en hĳ breid_
de nu zĳn handpalmen uit naar
de hemel; h 23 en hĳ zei vervolgens:
„O Jehovah, de God van Is_
¨
rael,i er is in de hemel boven of
op de aarde beneden geen God als
gĳ,j die zich houdt aan het verbond en de liefderĳke goedheidk
jegens uw knechten,l die met geheel hun hart voor uw aangezicht
wandelen,m 24 gĳ die u jegens
uw knecht David,
mĳn vader, ge_
houden hebt aan wat gĳ hem beloofd hadt, zodat gĳ met uw eigen
mond de belofte deedt, en met uw
eigen hand hebt gĳ de vervulling
tot stand gebracht, zoals [blĳkt]
op deze dag.n 25 En nu,
¨ o Jehovah, de God van Isra
el, houd
_
u jegens uw knecht David,
mĳn
_
vader, aan wat gĳ hem beloofd
hebt door te zeggen: ’Er zal van
u geen man van voor mĳn aangezicht worden afgesneden
die op
¨
de troon van Isra
el zit,o indien
_
uw zonen slechts acht zullen geven op hun weg door voor mĳn
aangezicht te wandelen net zoals
gĳ voor mĳn aangezicht hebt gewandeld.’ 26 En nu, o God van
k De 7:9; Ne 1:5; l 2Kr 6:42; m Ge 17:1; 2Kon
20:3; n 2Sa 7:16; 2Kr 6:15; o 1Kr 28:8; 2Kr 6:16.
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Salomo smeekt God gebeden te verhoren

¨
Isra
el, laat uw belofte a die gĳ uw
_
knecht David,
mĳn vader, hebt
_
gedaan, alstublieft betrouwbaar
blĳken te zĳn.
27 Maar zal God waarlĳk op
aarde wonen? b Zie! De hemel,c ja,
zelfs de hemel der hemelen,d kan
u niet bevatten; e hoeveel minder
dan dit huis f dat ik gebouwd heb!
28 En gĳ moet u wenden tot het
gebedg van uw knecht en tot zĳn
verzoek om gunst,h o Jehovah,
mĳn God, om te luisteren naar
het smekende geroep en naar het
gebed waarmee uw knecht heden
voor uw aangezicht bidt; i 29 opdat uw ogen nacht en dag geopend mogen blĳken te zĳnj naar
dit huis, naar de plaats waarvan
gĳ hebt gezegd: ’Mĳn naam zal
daar blĳken te zĳn’,k om te luisteren naar het gebed waarmee uw
knecht in de richting van deze
plaats bidt.l 30 En gĳ moet luisteren naar het verzoek om gunstm
van de zĳde van uw knecht en
¨
van uw volk Isra
el, waarmee zĳ in
_
de richting van deze plaats bidden;
en moogt gĳ, van uw zĳde, horen
in de plaats uwer woning, in de hemel,n en gĳ moet horen en vergeven.o
31 Wanneer een man tegen zĳn
naaste zondigt,p en hĳ hem werkelĳk een vloek oplegt om hem
aan de vloek bloot te stellen,q en
hĳ werkelĳk [met betrekking tot]
de vloek voor uw altaar komt in
dit huis, 32 moogt gĳ, van uw
kant, dan vanuit de hemel horen, en gĳ moet handelend optreden en uw knechten richten door
de goddeloze goddeloos te verklaren door zĳn gedrag op zĳn
eigen hoofd te doen neerkomen,r
en door de rechtvaardige rechtvaardig te verklarens door hem te
geven overeenkomstig zĳn eigen
rechtvaardigheid.t
¨
33 Wanneer uw volk Isra
el de
_
nederlaag lĳdt voor de vĳand,u
omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zondigen,v en zĳ inderdaad tot u terugkerenw en uw naam prĳzenx
en biddeny en u om gunst verzoe-
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1 KONINGEN 8:27-40

´´
ken in dit huis,a 34 moogt gıj
dan vanuit de hemel horen, en gĳ
moet de zonde van uw volk Is_
¨
rael vergevenb en gĳ moet hen
c naar de grond die
terugbrengen
gĳ aan hun voorvaders hebt gegeven.d
35 Wanneer de hemel toegesloten wordt zodat er geen regen
valt,e omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zondigen,f en zĳ werkelĳk in
de richting van deze plaats biddeng en uw naam prĳzen en zĳ
zich van hun zonde afkeren, omdat gĳ hen zĳt
blĳven kwellen,h
´´
36 moogt gıj dan vanuit de hemel horen, en gĳ moet de zonde
van uw
knechten, ja, van uw volk
¨
Isra
el, vergeven, want gĳ onder_
wĳsti hen in de goede weg die
zĳ dienen te bewandelen; j en gĳ
moet regen gevenk op uw land
dat gĳ uw volk als erfelĳke bezitting hebt gegeven.
37 Ingeval er hongersnood l
komt in het land, ingeval er pestilentie m komt, ingeval er [koren]brand, meeldauw,n sprinkhanen,o kakkerlakkenp komen;
ingeval hun vĳand hen belegert in
het land van hun poorten — enigerlei plaag, enigerlei kwaal —
38 welk gebed,q welk verzoek om
gunstr er ook moge komen van de
zĳde van enig mens [of] van heel
¨
uw volk Isra
el,s omdat ieder van
_
hen de plaag van zĳn eigen hart
kent,t en zĳ werkelĳk hun handpalmen uitbreiden naar dit huis,u
´´
39 moogt gıj dan vanuit de hemel,v
uw vaste woonplaats,w horen, en
gĳ moet vergevenx en handelend
optredeny en een ieder geven overeenkomstig al zĳn wegen,z daar
´´
gĳ zĳn hart kenta (want gıj alleen
kent het hart van alle mensenzonen heel goed); b 40 opdat zĳ u
i Ps 25:4; Ps 27:11; Ps 86:11; Ps 94:12; Ps 119:102;
Jes 30:20; Jes 54:13; j 2Kr 6:27; k 1Kon 18:1; Ps
68:9; l Le 26:16; 2Kon 6:25; m De 28:21; n De
28:22; Am 4:9; o Ps 105:34; p Ps 78:46; q 2Kr 20:6;
r 2Kr 33:13; Ps 6:9; Ps 119:170; s 2Kr 6:29; t Job
7:11; Ps 73:21; Sp 14:10; Ro 7:24; u 1Kon 8:22;
v Ps 103:19; Mt 23:22; w Ps 33:14; Jes 63:15; x Ps
130:4; y De 32:4; z Job 34:11; Ps 18:20; a Jer 17:10;
b 1Sa 16:7; 1Kr 28:9; 2Kr 6:30; Jer 17:10; Han
1:24.

1 KONINGEN 8:41-56
vrezena al de dagen dat zĳ leven op
de oppervlakte van de aardbodem
die gĳ aan onze voorvaders hebt
gegeven.b
41 En ook naar de buitenlander,c die geen¨ deel uitmaakt van
uw volk Isra
el en die wegens uw
_
naam werkelĳk uit een ver land
d
42 (want men zal stellig
komt
van uw grote naame en van uw
sterke handf en van uw uitgestrekte arm horen), en hĳ komt
inderdaad en bidt in de richting
´´
van dit huis,g 43 moogt gıj vanuit de hemel, uw vaste woonplaats,h luisteren, en gĳ moet doen
overeenkomstig alles waarom de
buitenlander tot u roept; i opdat
alle volken der aarde uw naam leren kennen,j zodat zĳ¨ u vrezen,
evenals uw volk Isra
el, en zodat
_
zĳ weten dat uw eigen naam uitgeroepen is over dit huis dat ik
heb gebouwd.k
44 Ingeval uw volk ten strĳde
uittrektl tegen zĳn vĳand op de
weg waarlangs gĳ hen zendt,m en
zĳ inderdaad tot Jehovah biddenn
in de richting van de stad die gĳ
hebt uitgekozeno en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,p
45 moet gĳ ook vanuit de hemel
hun gebed en hun verzoek om
gunst horen, en gĳ moet hun recht
verschaffen.q
46 Ingeval zĳ tegen u zondigenr (want er is geen mens die
niet zondigt),s en gĳ vertoornd
op hen moet zĳn en hen aan de
vĳand overlevert, en hun veroveraars hen werkelĳk gevankelĳk
wegvoeren naar het land van de
vĳand, veraf of dichtbĳ,t 47 en
zĳ in het land waarheen zĳ gevankelĳk zĳn weggevoerd echt
tot bezinning komen,u en zĳ werkelĳk [tot u] terugkerenv en u in
het land van hun veroveraars w om
gunst verzoekenx en zeggen: ’Wĳ
hebben gezondigdy en gedwaald,z
wĳ hebben goddeloos gehandeld’,a
48 en zĳ inderdaad met geheel
hun hart en met geheel hun ziel
tot u terugkerenb in het land van
hun vĳanden die hen gevankelĳk hebben weggevoerd, en zĳ in-

Salomo bidt voor buitenlanders
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derdaad tot u bidden in de richting van hun land dat gĳ aan hun
voorvaders hebt gegeven, de stad
die gĳ hebt uitgekozen en het
huis dat ik voor uw naam heb gebouwd,a 49 moet gĳ ook vanuit
de hemel, uw vaste woonplaats,b
hun gebed en hun verzoek om
gunst horen, en gĳ moet hun recht
verschaffen,c 50 en gĳ moet uw
volk dat tegen u gezondigdd had
en al hun overtredingene waarmee zĳ tegen u overtreden hebben, vergeven; f en gĳ moet hen
voorwerpen van medelĳden makeng voor het aangezicht van hun
veroveraars en zĳ moeten medelĳden met hen hebben 51 (want zĳ
zĳn uw volk en uw erfdeel,h dat gĳ
uit Egypte
hebt uitgeleid,i midden
_
uit de ĳzersmeltovenj), 52 opdat uw ogen geopend mogen blĳken te zĳn voor het verzoek om
gunst van uw knecht en voor het
verzoek
om gunstk van uw volk
¨
Isra
el, door naar hen te luisteren
_
in alles waarom zĳ tot u roepen.l
53 Want gĳzelf hebt hen als uw
erfdeel afgezonderd uit alle volken der aarde,m juist zoals gĳ door
bemiddeling van uw knecht Mo_
zes hebt gesproken,n toen gĳ onze
voorvaders uit Egypte
bracht,
_
o Soevereine Heer Jehovah.”
54 Nu geschiedde
het
dat zodra
¨
Salomo
geeindigd had tot Jeho_
vah te bidden met heel dit gebed
en verzoek om gunst, hĳ opstond
van voor het altaar van Jehovah,
uit zĳn knielende houding o waarbĳ hĳ zĳn handpalmen naar de
hemel uitgebreid had; p 55 en hĳ
r de geheging staanq en zegende
¨
le gemeente van Isra
el met luider
_
stem door te zeggen: 56 „Gezes
gend
_
¨ zĳ Jehovah, die zĳn volk Israel een rustplaats heeft gegeven
overeenkomstig alles
´ ´ wat hĳ beloofd heeft.t Niet een woord van
g 2Kr 30:9; Ezr 7:28; Ne 2:8; Ps 106:46; h Ex
19:5; De 9:26; De 32:8; i Ex 14:30; Ne 1:10; j De
4:20; Jer 11:4; k 2Kr 6:40; l Ps 86:5; Ps 145:18;
m Ex 19:6; Nu 23:9; De 4:34; De 32:9; n Nu
12:8; Ps 103:7; o 2Kr 6:13; Ps 95:6; Lu 22:41; Han
20:36; p 2Kr 6:12; Ezr 9:5; q Ne 9:5; r Nu 6:23;
2Sa 6:18; s 1Kr 29:10; 2Kr 20:26; Ps 41:13; t 1Kon
4:24; 2Kr 14:6; Heb 4:3.
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1 KONINGEN 8:57–9:6

Offers. Gods verbond met Salomo

heel zĳn goede belofte die hĳ door
bemiddeling van zĳn knecht Mo_
zes heeft gedaan,a is onvervuld geb
bleven. 57 Moge Jehovah, onze
God, met ons bewĳzen te zĳn,c
net zoals hĳ bewezen heeft met
onze voorvaders te zĳn.d Moge hĳ
ons niet verlaten, noch ons verstoten,e 58 zodat hĳ ons hart
tot zich neigtf om al zĳn wegen
te bewandeleng en zĳn gebodenh
en zĳn voorschrifteni en zĳn rechterlĳke beslissingen in acht te nemen,j die hĳ onze voorvaders geboden heeft. 59 En mogen deze
woorden van mĳ waarmee ik voor
het aangezicht van Jehovah om
gunst heb verzocht, dag en nacht
nabĳ Jehovah, onze God, blĳken
te zĳn,k opdat hĳ zĳn knecht en
¨
zĳn volk Isra
el recht moge ver_
schaffen naar gelang dit dag l aan
dag wordt vereist; 60 opdat alle
volken der aarde mogen wetenm
dat Jehovah de [ware] God is.n Er
is geen ander.o 61 En UW hart
moet onverdeeldp met Jehovah,
onze God, blĳken te zĳn, door in
zĳn voorschriften te wandelen en
door zĳn geboden te onderhouden zoals op deze dag.”
62 En de koning en heel Is_
¨
rael met hem brachten een groot
slachtoffer voor het aangezicht
van Jehovah.q 63 Voorts offerde
Salomo
de gemeenschapsoffers r
_
die hĳ aan Jehovah moest offe¨
ren, tweeentwintigduizend runderen en honderd twintig duizend
schapen,s opdat de koning en alle
¨
zonen van Isra
el het huis van Je_
hovah konden inwĳden.t 64 Op
die dag moest de koning het middengedeelte
van het voorhof dat
´ ´
voor het huis van Jehovah is heiligen,u omdat hĳ daar het brandoffer en het graanoffer en de vette
stukken van de gemeenschapsoffers moest opdragen; want het
koperen altaar v dat voor het aangezicht van Jehovah is, was te
klein om het brandoffer en het
graanoffer en de vette w stukken
van de gemeenschapsoffers te bevatten. 65 Salomo
dan vierde
_
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¨
in die tĳd het feest,a en heel Isra
el
_
met hem, een grote gemeente,b
c
vanaf de toegang van Hamath
tot
_
aan het stroomdal van [de beek
d
van] Egypte,
voor het aange_
zicht van Jehovah, onze God, zeven dagen en nog eens zeven dagen: e veertien dagen. 66 Op de
achtste dag zond hĳ het volk
heen; f toen zegenden zĳ de koning en gingen naar hun huizen,
verheugdg en vrolĳk van harth om
al het goede i dat Jehovah voor zĳn
knecht David
en voor zĳn volk Is_
_
¨
rael had verricht.
Nu geschiedde het zodra Sa_
lomo gereed was met de bouw
9
van het huis van Jehovah en van
j

het huis van de koning k en van al
hetgeen Salomo
begeerd had en
_
waarin hĳ behagen schepte het
l
te maken, 2 dat Jehovah voor
de tweede maal aan Salomo
ver_
scheen, evenals hĳ hem te G _ibeon verschenen was.m 3 Vervolgens zei Jehovah tot hem: „Ik
heb uw gebed en uw verzoek om
gunst waarmee gĳ voor mĳn aangezicht om gunst hebt verzocht,
gehoord.n Ik heb dit huis dat gĳ
hebt gebouwd, geheiligdo door
mĳn naam daar tot onbepaalde
tĳd te vestigen; p en mĳn ogenq en
mĳn hart zullen daar stellig altĳd
blĳken te zĳn.r 4 En gĳ, indien
gĳ voor mĳn aangezicht zult want
delen,s juist zoals uw vader David
_
heeft gewandeld, met rechtschau
penheid van hart en met oprechtheid,v door te doen naar alles wat
ik u geboden heb,w en gĳ mĳn
voorschriftenx en mĳn rechterlĳke beslissingen in acht zult nemen,y 5 dan zal ik inderdaad de
troon
van uw koninkrĳk over Is_
¨
rael tot onbepaalde tĳd bevestigen, juist zoals ik uw vader David
_
heb beloofd, toen ik zei: ’Geen man
van u zal ervan worden ¨ afgesneden op de troon van
Isra
el [te zit_
´ ´
ten].’z 6 Indien GIJ en UW zonen
o Mt 6:9;
6:40; 2Kr
Ps 128:1;
Sp 28:18;
4:45; y De

p De 12:5; 1Kon 8:29; q De 11:12;
16:9; r Ps 132:13; s 1Kon 2:4; 2Kon
t 1Kon 3:6; u Ps 7:8; Ps 78:72; Sp
v 1Kr 29:17; w Pr 12:13; 1Jo 5:3;
4:1; z 2Sa 7:16; 1Kon 2:4; Ps 89:29.

2Kr
20:3;
10:9;
x De

1 KONINGEN 9:7-24
er definitief van afkeert mĳ te
volgena en mĳn geboden en mĳn
inzettingen die ik U voorgehouden
heb niet onderhoudt, en werkelĳk
andere goden gaat dienenb en U
voor¨ die neerbuigt, 7 dan zal ik
Isra
el stellig afsnĳden van de op_
pervlakte van de aardbodem die
ik hun gegeven heb; c en het huis
dat ik voor mĳn naam geheiligd
heb, zal ik van voor mĳn¨ aangeel zal inzicht wegwerpen,d en Isra
_
derdaad tot een spreekwoorde en
een spotrede worden onder alle
volken. 8 En dit huis zelf zal tot
puinhopen worden.f Iedereen die
er voorbĳgaat, zal star zĳn van
ontzetting g en zal stellig fluiten
en zeggen: ’Waarom heeft Jehovah zo met dit land en dit huis
gedaan?’h 9 En men zal moeten
zeggen: ’Omdat zĳ Jehovah, hun
God, die hun voorvaders uit het
land Egypte
had uitgeleid, hebben
_
verlateni en zich vervolgens aan
andere goden hebben gehoudenj
en zich voor die hebben neergebogen en die hebben gediend. Daarom heeft Jehovah al deze rampspoed over hen gebracht.’ ”k
10 Nu geschiedde het na verloop van twintig jaar, waarin Salo_
mo de twee huizen had gebouwd,
het huis van Jehovahl en het huis
van de koning,m 11 (H _iram,n de
koning van Tyrus,
zelf had Salomo
_
_
geholpeno met stammen van cederbomen en stammen van jeneverbomen en met goud, naar
heel zĳn welbehagen,p) dat in die
tĳd koning Salomo
ertoe overging
_
twintig steden in het land Galiq
lea
_ aan H _iram te geven. 12 Bĳgevolg trok H _iram uit Tyrus
om
_
de steden die Salomo
hem had ge_
geven te bezichtigen, en ze waren
nu niet bepaald goed in zĳn ogen.r
13 Daarom zei hĳ: „Wat zĳn dat
voor steden die gĳ mĳ hebt gegeven, mĳn broeder?” En ze werden
het land Kabul
_ genoemd, tot op
deze dag.
14 Intussen zond H _iram de koning honderd twintig talenten
goud.s
U
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15 Dit nu is het verslag over degenen die tot dwangarbeid waren
liet
verplicht,a die koning Salomo
_
opkomen voor de bouw van het
huis van Jehovahb en zĳn eigen
huis en de Walc en de muur d van
e en Meg
Jeruzalem
en Hazor
_iddo f
_
_
g
en Gezer.
16 (Farao, de koning
_
van Egypte,
was zelf opgetrok_
ken en had toen Gezer
ingenomen
_
en ¨ met vuur verbrand, en de Kah
naanieten die in de stad woonden, had hĳ gedood. Hĳ dan gaf
het als afscheidsgeschenk aan zĳn
dochter,i de vrouw van Salomo.)
_
17 Voorts bouwde Salomo
Gezer
_
_ ¨
j
18 en Ba_ aen Laag-Beth-Horon
_
k en Tamar in de wildernis, in
lath
_
het land, 19 en al de voorraadstedenl die van Salomo
werden
_
en de wagenstedenm en de steden
voor de ruiters en de door Salomo
_
begeerde dingenn die hĳ begeerd
had te bouwen in Jeruzalem
en op
_
de L _ibanon en in heel het land van
zĳn heerschappĳ. 20 Wat al het
volk betreft dat overgebleven was
van de Amorieten,o de Hethieten,p
de Ferezieten,q de Hevietenr en
de Jebusieten,s die geen deel uit¨
maakten van de zonen van Isra
el,t
_
21 hun zonen die na hen overgebleven waren in¨ het land, die de
zonen van Isra
el niet aan de ver_
nietiging hadden kunnen prĳsgeu
ven, hen bleef Salomo
voor slaaf_
se dwangarbeid oproepen, tot op
deze dag.v¨ 22 En van de zonen
van Isra
el maakte Salomo
nie_
_
mand tot slaaf; w want zĳ waren de
krĳgslieden en zĳn knechten en
zĳn vorsten en zĳn adjudanten en
de oversten van zĳn wagenmenners en van zĳn ruiters.x 23 Dit
waren de oversten van de gevolmachtigden die over het werk van
Salomo
gingen, vĳfhonderd vĳf_
tig, de voormannen over het volk
dat het werk verrichtte.y
24 Farao’s dochter z zelf trok
a
echter op uit de Stad van David
_
naar haar eigen huis, dat hĳ voor
haar had gebouwd. Het was toen
dat hĳ de Wal bouwde.b
y 1Kon 5:16; 2Kr 2:18; 2Kr 8:10; z 1Kon 3:1; 1Kon
7:8; 2Kr 8:11; a 2Sa 5:9; b 1Kon 9:15.
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Koningin van Scheba verbaasd

25 En Salomo
ging voort drie_
maala per jaar brandoffers en gemeenschapsoffers te brengen op
het altaar dat hĳ voor Jehovah
had gebouwd,b en er werd offerrook gebracht op het [altaar],c
dat voor het aangezicht van Jehovah was; en hĳ voltooide het
huis.d
26 En een vloot van schepen
liet koning Salomo
bouwen te
_
e dat bĳ Elothf ligt,
Ezeon-G
eber,
_
_
_
aan de oever van de Rode Zee, in
g
27 En H _iram
het land Edom.
_
zond op de vloot van schepen
voortdurend zĳn eigen knechten,h
zeelieden, die de zee kenden, te
zamen met de knechten van Sa_
lomo. 28 En zĳ gingen dan naar
i en haalden vandaar vierhonOfir
_
derd twintig talenten goudj en
brachten dat bĳ koning Salomo.
_
k

De koningin van Scheba
_
nu hoorde het bericht om10
trent S alomo
in verband met
_
de naam van Jehovah.l Daarom
kwam zĳ om hem met ingewikkelde vragen op de proef te stellen.m 2 Ten slotte arriveerde zĳ
te Jeruzalem
met een zeer in_
drukwekkend gevolg,n kameleno
die beladen waren met balsemolie p en zeer veel goud en edelstenen; en zĳ kwam vervolgens bĳ
Salomo
en sprak toen tot hem al_
les wat haar na aan het hart lag.q
3 Salomo
op zĳn beurt verklaar_
de haar voorts al haar zaken.r
Geen zaak bleek er voor de koning verborgen te zĳn die hĳ haar
niet verklaarde.s
4 Toen nu de koningin van Sche_
t zag,
ba al de wĳsheid van Salomo
_
alsmede het huis dat hĳ had gebouwd,u 5 en het voedsel van
zĳn tafelv en het aanzitten van
zĳn dienaren en de tafeldienst
van zĳn bedienden en hun kledĳ
en zĳn drankenw en zĳn brandoffers die hĳ geregeld bracht in het
huis van Jehovah, bleek er voorts
geen geest meer in haar te zĳn.x
6 Zĳ zei dan tot de koning: „Het
woord is waar gebleken dat ik in
mĳn eigen land over uw zaken en
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1 KONINGEN 9:25–10:13
over uw wĳsheid heb gehoord.a
7 En ik stelde geen geloof in de
woorden totdat ik gekomen was
opdat ik het met eigen ogen kon
zien; en zie! men had mĳ nog
niet de helft verteld.b Gĳ hebt
in wĳsheid en voorspoed het gehoorde waarnaar ik heb geluisterd, overtroffen.c 8 Gelukkig
zĳn uw mannen; d gelukkig e zĳn
deze dienaren
van u, die voortdu´ ´
rend voor u staan, terwĳl zĳ naar
uw wĳsheid luisteren! f 9 Moge
Jehovah, uw God, gezegend worden,g die behagen in u heeft gehad,h¨ zodat hĳ u op de troon van
i
Isra
el heeft geplaatst;
want Je_
¨
hovah heeft Isra
el tot onbepaal_
j
de tĳd lief, zodat hĳ u tot koning
heeft aangesteldk om rechtl en
rechtvaardigheid te oefenen.”m
10 Toen gaf n zĳ de koning honderd twintig talenten goudo en een
zeer grote hoeveelheid balsemolie p en edelstenen. Nooit meer is
er zulk een hoeveelheid balsemolie aangekomen als de koningin
van Scheba
aan koning Salomo
_
_
heeft gegeven.
11 En H _irams vloot van scheaanvoerde,r
pen,q die goud uit Ofir
_
bracht uit Ofir
ook een zeer grote
_
hoeveelheid stammen van algummimbomens en edelstenen mee.t
12 Voorts maakte de koning van
de stammen van de algummimbomen steunsels voor het huis van
Jehovahu en voor het huis van de
koning, en ook harpenv en snaarinstrumentenw voor de zangers.
Zulke stammen van algummimbomen zĳn niet meer aangekomen
noch gezien tot op deze dag.
13 En van zĳn kant gaf koning
Salomo
aan de koningin van Sche_
_
ba al haar welbehagen waarom zĳ
vroeg, afgezien van wat hĳ haar
nog gaf overeenkomstig de vrĳgeDaarvigheidx van koning Salomo.
_
op keerde zĳ zich om en ging naar
haar eigen land, zĳ met haar dienaren.y
p Ge 43:11; q 1Kon 9:27; r 2Kr 8:18; Ps 45:9;
s 2Kr 2:8; t 2Kr 9:10; u 2Kr 9:11; v 1Kr 13:8; 1Kr
25:1; Ps 92:3; Ps 150:3; w 2Sa 6:5; 2Kr 5:12; x Sp
11:25; y 2Kr 9:12.

1 KONINGEN 10:14–11:4
a
14 En
´ ´ het gewicht van het goud
dat in een jaar bĳ Salomo
inkwam,
_
bedroeg zeshonderd zesenzestig
talenten goud,b 15 afgezien van
[wat er binnenkwam van] de reizende mannen en van de winst
van de handelaars en van alle koningenc der Arabierend en van de
stadhouders van het land.
16 Vervolgens maakte koning
Salomo
tweehonderd grote schil_
den van gelegeerd goude (zeshonderd [sikkelen] goud legde
hĳ voorts op elk groot schild),f
17 en driehonderd beukelaars van
gelegeerd goud (drie minen goud
legde hĳ voorts op elke beukelaar).g Toen plaatste de koning
ze in het Huis van het Libanonwoud.h
18 Verder maakte de koning
een grote ivoreni troonj en bekleedde die met gelouterd goud.k
19 De troon had zes treden, en
van achteren had de troon een
rond baldakĳn, en er waren armleuningen aan weerskanten van
de zitplaats, en twee leeuwenl
stonden naast de armleuningen.m
20 En er waren twaalf leeuwen
die daar aan weerskanten op de
zes treden stonden. Geen enkel
ander koninkrĳk had er een die
precies als deze was gemaakt.n
21 En alle drinkvaten van koning Salomo
waren van goud,
_
en alle vaten van het Huis van
het Libanonwoudo waren van zuiver goud.p Er was niets van zilver; dat werd in de dagen van Sa_
lomo als volkomen niets geacht.
22 Want de koning had een vloot
van Tarsisschepenq op zee, samen met H _irams vloot van schepen. Eens in de drie jaar kwam
doorgaans de vloot van Tarsisschepen binnen, beladen met
goudr en zilver, ivoor,s en apen en
pauwen.
23 Zo was koning Salomo
in
_
rĳkdomt en wĳsheidu groter dan
alle andere koningen der aarde.
24 En alle mensen der aarde zochten het aangezicht van Salomo
om
_
zĳn wĳsheid te horen, die God in

Salomo’s rĳkdom; zĳn vrouwen
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zĳn hart had gelegd.a 25 En zĳ
brachten dan ieder hun geschenk: b
zilverenc voorwerpen en gouden
voorwerpen en klederen en wapentuig d en balsemolie, paarden
en muildieren,e als een jaarlĳks terugkerende zaak.f
26 En Salomo
bleef meer wa_
gens en rĳpaarden bĳeenbrengen;
en hĳ kwam in het bezit van veertienhonderd wagens en twaalfduizend rĳpaarden,g en hĳ hield ze
gestationeerd in de wagensteden
en dicht bĳ de koning in Jeruza_
lem.h
27 Voorts maakte de koning het
zilver in Jeruzalem
als de stenen,i
_
en cederhout maakte hĳ zo overvloedig als de sycomoorbomen die
in de Sjefela
_ zĳn.j
28 En er was de export van
de paarden die Salomo
uit Egyp_
_
te had, en het gezelschap van de
kooplieden van de koning haalde
in de regel zelf de koppels paarden
tegen een prĳs.k 29 En een wagen werd gewoonlĳk
uit Egypte
_
¨
opgehaald en geexporteerd voor
zeshonderd zilverstukken, en een
paard voor honderd vĳftig; en zo
was het voor alle koningen van de
l
Hethieten
en de koningen van Sy_
¨
rie. Door bemiddeling van hen geschiedde de export.
En koning Salomo
zelf had
_
naast de dochter van Fa11
rao vele buitenlandse vrouwen
m

lief: n Moabitische,o Ammonitische,p Edomitische,q Sidonische r
s vrouwen,
[en] Hethitische
2 uit
¨
de natien waarvan¨ Jehovah tot
de zonen van Isra
el had gezegd:
_
„GIJ moogt
´ ´ U niet met hen inlat
ten, en zıj dienen zich niet met
U in te laten; voorwaar, zĳ zullen
UW hart tot het volgen van hun
goden neigen.”u Aan hen hechtte v Salomo
zich om [hen] lief te
_
hebben. 3 En hĳ kreeg zevenhonderd vrouwen, vorstinnen,
en driehonderd bĳvrouwen; en
zĳn vrouwen neigden geleidelĳkw
zĳn hart. 4 Nu geschiedde het
toen Salomo
oud werd,x dat zĳn
_
w Sp 28:14; Jer 18:12; Heb 3:12; x 1Kon 11:42.
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Salomo’s afdwaling. Tegenstrevers

eigen vrouwen zĳn hart tot het
volgen van andere godena hadden geneigd; b en zĳn hart bleek
niet onverdeeldc met Jehovah, zĳn
God, te zĳn, zoals het hart van zĳn
vader David.
5 En Salomo
ging
_
_
d
de godin van de SidoAstoreth,
_ ¨
niers, en M _ilkom,e het walgelĳke
ding van de Ammonieten, achternalopen. 6 En Salomo
ging doen
_
wat slecht was f in de ogen van
Jehovah, en hĳ volgde Jehovah
niet ten volle, zoals zĳn vader Da_
vid.g
7 In die tĳd nu bouwde Salo_
mo voorts een hoge plaats h voor
i het walgelĳke j ding van
Kamos,
_
´ ´
Moab,
op de berg k die voor l Jeru_
_
zalem was, en voor Molech,
het
_
walgelĳke ding van de zonen van
Ammon.
8 En aldus deed hĳ
_
voor al zĳn buitenlandse vroum die offerrook en slachtwen,
offers aan hun goden brachten.n
9 En Jehovah werd vertoorndo
op Salomo,
omdat hĳ zĳn hart had
_
afgewend van Jehovah, de God
¨
van Isra
el,p die hem tweemaal ver_
schenen was.q 10 En betreffende deze zaak had hĳ hem geboden
geen andere goden achterna te lopen; r maar hĳ had zich niet gehouden aan wat Jehovah geboden
had. 11 Jehovah zei nu tot Salo_
mo: „Omdat dit met u is gebeurd
en gĳ mĳn verbond en mĳn inzettingen die ik u als een gebod had
opgelegd, niet hebt gehouden, zal
ik zonder mankeren het koninkrĳk van u afscheuren, en ik zal
het stellig aan uw knecht geven.s
12 Ik zal het echter niet in uw dagen doen,t ter wille van uw vader
u Uit de hand van uw zoon
David.
_
zal ik het afscheuren.v 13 Alleen zal ik niet het gehele konink´
rĳk afscheuren.w Een stam zal ik
aan uw zoon geven, ter wille van
x
en ter wille
mĳn knecht David
_
van Jeruzalem,
dat ik verkozen
_
heb.”y
14 Toen deed Jehovah tegen Sa_
lomo een tegenstrever z opstaan,a
namelĳk de Edomiet Hadad,
van
_
het nageslacht van de koning. Hĳ
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1 KONINGEN 11:5-24

a
15 Nu geschiedwas in Edom.
_
de het toen David
Edom
versloeg,b
_
_
toen Joab,
de legeroverste, op_
trok om de verslagenen te begraven, dat hĳ al wat mannelĳk was
in Edom
trachtte neer te slaan.c
_
16 (Zes maanden namelĳk woon¨
den Joab
en heel Isra
el daar, tot_
_
dat hĳ al wat mannelĳk was in
Edom
had afgesneden.) 17 En
_
Hadad
nam toen de wĳk, hĳ en
_
enige Edomitische mannen van de
knechten van zĳn vader met hem,
om naar Egypte
te gaan, terwĳl
_
Hadad
[nog] een jonge knaap was.
_
18 Zĳ dan stonden op uit M _idiand
en kwamen in Paran,
en uit Pa_
_
rane namen zĳ enige mannen mee
en kwamen in Egypte,
bĳ
Fa_
rao, de koning van Egypte,
die
_
hem vervolgens een huis gaf. Ook
brood zei hĳ hem toe en land
gaf hĳ hem. 19 En Hadad
bleef
_
gunst vindenf in de ogen van Farao, zozeer zelfs dat hĳ hem een
vrouw gaf,g de zuster van zĳn
eigen vrouw, de zuster van Tach_
penes, de Vrouwe. 20 Mettertĳd
baarde de zuster van Tachpenes
_
hem zĳn zoon Genubath,
en Tach_
_
penes speende h hem toen aldaar
in het huis van Farao; en Genu_
bath bleef in het huis van Farao,
midden onder de zonen van Farao.
21 En Hadad
zelf hoorde in
_
Egypte
dat David
zich bĳ zĳn
_
_
voorvaders had neergelegdi en
dat Joab,
de
legeroverste,
gestor_
tot
ven was.j Daarom zei Hadad
_
Farao: „Zend mĳ heen,k opdat ik
naar mĳn eigen land kan gaan.”
22 Maar Farao zei tot hem: „Wat
ontbreekt u bĳ mĳ, dat gĳ zo opeens naar uw eigen land zoekt
te gaan?” Hierop zei hĳ: „Niets;
maar gĳ dient mĳ zonder mankeren heen te zenden.”
23 Voorts deed God nog een tegenstrever tegen hem opstaan,l
namelĳk Rezon,
de zoon van El_
_
jada, die van zĳn heer Hadam de koning van Zoba,n was
dezer,
_
_
weggelopen. 24 En hĳ bleef
mannen aan zĳn zĳde bĳeenbrengen en werd overste van een

1 KONINGEN 11:25-41

Tien stammen voor Jerobeam

roversbende, toen David
hen dood_
de.a Zĳ dan trokken naar Damas_
b en gingen daar wonen en
kus
in Damaskus
regeren. 25 En hĳ
_
¨
werd een tegenstrever van Isra
el
_
c en dat teal de dagen van Salomo,
_
gelĳk met het kwaad dat Hadad
_
deed; en hĳ had een afschuwd van
¨
¨
Isra
el terwĳl hĳ over Syri
_
_ e bleef
regeren.
e
26 En er was Jerobeam,
de
_ ¨
zoon van Nebat,
een Efraımiet uit
_
f
Zereda,
een knecht van Salomo,
_
_
en de naam van zĳn moeder was
Zerua,
een weduwvrouw. Ook hĳ
_
ging zĳn hand tegen de koning
opheffen.g 27 En dit is de reden
waarom hĳ zĳn hand tegen de koning ophief: Salomo
zelf had de
_
Wal gebouwd.h Hĳ had de bres in
de Stad van David,
zĳn vader,i
_
gesloten. 28 De man Jerobeam
_
nu was een dappere, sterke man.j
Toen Salomo
dan ook zag dat de
_
jonge man een harde werker was,k
stelde hĳ hem voorts als opzichter l aan over heel de verplichte
n
dienstm van het huis van Jozef.
_
29 Nu gebeurde het toentertĳd
dat Jerobeam
zelf uit Jeruzalem
_
_
ging, en de profeet Ah _ia,o de Siloniet,p trof hem toen aan op de weg,
en [Ah _ia] bedekte zich juist met
een nieuw kleed; en die beiden waren alleen op het veld. 30 Ah _ia
greep nu het nieuwe kleed dat
hĳ aan had en scheurde q het in
twaalf r stukken. 31 Vervolgens
zei hĳ tot Jerobeam:
_
„Neem tien stukken voor u;
want dit heeft Jehovah, de God
¨
van Isra
el, gezegd: ’Zie, ik scheur
_
het koninkrĳk uit de hand van Sa_
lomo, en ik zal u stellig tien stams
men geven. 32 En de ene stamt
zal voor hem blĳven, ter wille van
u
mĳn knecht David
en ter wille
_
v de stad die ik uit
van Jeruzalem,
_
¨
alle stammen van Isra
el verkozen
_
heb. 33 De reden hiervoor is dat
zĳ mĳ hebben verlatenw en zich
zĳn gaan neerbuigen voor Asto_
¨
reth,x de godin der Sidoniers, voor
y
Kamos,
de god van Moab,
en voor
_
_
M _ilkom,z de god van de zonen van
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Ammon;
en zĳ hebben niet mĳn
_
wegen bewandeld door te doen
wat recht is in mĳn ogen en mĳn
inzettingen en mĳn rechterlĳke
beslissingen [te onderhouden],
zoals zĳn vader David.
34 Maar
_
ik zal niet het gehele koninkrĳk
uit zĳn hand nemen, want tot
een overste zal ik hem stellen al
de dagen van zĳn leven, ter wille van mĳn knecht David,
die ik
_
verkozen heb,a omdat hĳ mĳn geboden en mĳn inzettingen onderhield. 35 En ik zal stellig het koningschap uit de hand van zĳn
zoon nemen en het aan u geven, ja,
b
36 En aan zĳn
tien stammen.
´ ´
zoon zal ik een stam geven, opdat mĳn knecht David
altĳd een
_
lamp voor mĳn aangezicht mag
c
de
blĳven hebben in Jeruzalem,
_
stad die ik mĳ verkozen heb om er
mĳn naam te vestigen.d 37 En
gĳ zĳt degene die ik zal nemen,
en gĳ zult inderdaad regeren over
alles waarnaar het hevige verlangen van uw ziel uitgaat,e en gĳ
zult
_
¨ stellig koning worden over Israel. 38 En het moet geschieden
dat indien gĳ gehoorzaam zĳt aan
alles wat ik u zal gebieden, en werkelĳk mĳn wegen bewandelt en
doet wat recht is in mĳn ogen
door mĳn inzettingen en mĳn geboden te onderhouden, juist zoals
mĳn knecht David
gedaan heeft,f
_
dan zal ik stellig met u blĳken te
zĳng en een duurzaam huis voor
u bouwen, net zoals ik voor Da_
vid gebouwd
heb,h en zal ik u stel¨
lig Isra
el geven. 39 En ik zal om
_
die reden het nageslacht van Da_
vid vernederen,i alleen niet voor
altĳd.’ ”j
40 Salomo
zocht nu Jerobeam
_
_
ter dood te brengen.k Daarom
stond Jerobeam
op en nam de
_
naar S _isak,m
wĳkl naar Egypte,
_
de koning van Egypte,
en hĳ
_
bleef in Egypte
tot aan de dood
_
van Salomo.
_
41 Wat de rest van de aangelegenheden van Salomo
betreft en
_
j Ge 49:10; Jes 11:1; Lu 1:32; k Sp 19:21; Sp 21:30;
l 2Kr 10:2; m 1Kon 14:25; 2Kr 12:2.
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Rehabeam koning. Hard antwoord

alles wat hĳ gedaan heeft en zĳn
wĳsheid, is dat niet beschreven
in het boek van de aangelegenheden van Salomo?
42 En de da_
gen dat Salomo
te Jeruzalem
over
_
¨_
heel Isra
el geregeerd had, waren
_
veertig jaar.a 43 Toen legde Sa_
lomo zich neer bĳ zĳn voorvaders b
en werd begraven in de Stad van
c zĳn vader; en zĳn zoon ReDavid,
_
d
begon in zĳn plaats te rehabeam
_
geren.
e

En Reh abeam
ging nu
_
naar S _ichem, want naar
12
¨
S _ichem was heel Isra
el gekomen
_
f

om hem koning te maken. 2 Nu
geschiedde het dat zodra Jero_
beam,g de zoon van Nebat,
het
_
hoorde, terwĳl hĳ nog in Egypte
_
was (want hĳ had de wĳk genomen wegens koning Salomo,
opdat
_
Jerobeam
in Egypte
zou kunnen
_
_
wonen),h 3 zĳ hem voorts lieten roepen. Daarna kwamen Jerobeam
en de gehele gemeente
_
¨
van Isra
el en zĳ spraken toen tot
_
Rehabeam
en zeiden: i 4 „Uw va_
der heeft van zĳn kant ons juk
hard gemaakt, en wat u aangaat,
maak nu de harde dienst van uw
vader en zĳn zware jukj dat hĳ ons
heeft opgelegd lichter,k en wĳ zullen u dienen.”l
5 Hierop zei hĳ tot hen: „Gaat
voor drie dagen heen en komt
dan bĳ mĳ terug.”m Het volk ging
dus heen. 6 Toen ging koning
Rehabeam
te rade bĳ de oudere
_
mannenn die zĳn vader Salomo,
_
toen deze nog in leven was, steeds
ten dienste hadden gestaan en zei:
„Wat raadt GIJ aan, dit volk te antwoorden?”o 7 Bĳgevolg spraken
zĳ tot hem en zeiden: „Indien gĳ u
vandaag een knecht van dit volk
betoont en hen werkelĳk dient,p
dan moet gĳ hun antwoorden en
goede woorden tot hen spreken; q
en zĳ zullen stellig voor altĳd uw
knechten worden.”r
8 Hĳ sloeg echter de raad van
de oudere mannen waarmee zĳ
hem van advies hadden gediend
in de wind en ging te rade bĳ de
jonge mannen die met hem op-
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1 KONINGEN 11:42–12:16
gegroeid waren,a die hem nu ten
dienste stonden.b 9 En hĳ zei
´ ´
vervolgens tot hen: „Wat raadt GIJ
aanc dat wĳ kunnen antwoorden
aan dit volk dat tot mĳ gesproken heeft door te zeggen: ’Maak
het juk dat uw vader ons heeft opgelegd lichter’?”d 10 Waarop de
jonge mannen die met hem opgegroeid waren, tot hem spraken
en zeiden: „Dit dient gĳ te zeggene tot dit volk dat tot u gesproken heeft door te zeggen: ’Uw vader heeft van zĳn kant ons juk
zwaar gemaakt, maar wat u aangaat, maak het lichter op ons’;
dit dient gĳ tot hen te spreken:
’Mĳn pink alleen al zal stellig dikker zĳn dan mĳn vaders heupen.f
11 Nu dan, mĳn vader heeft van
zĳn kant een zwaar juk op U geladen; maar ik voor mĳ zal UW juk
nog verzwaren.g Mĳn vader heeft
U van zĳn kant met zwepen getuchtigd, maar ik voor mĳ zal U
met gesels tuchtigen.’ ”h
12 En Jerobeam
en al het volk
_
kwamen nu op de derde dag bĳ
Rehabeam,
juist zoals de koning
_
gesproken had door te zeggen:
„Komt op de derde dag bĳ mĳ
terug.”i 13 Toen gaf de koning
een hard antwoordj aan het volk,
en hĳ sloeg de raad van de oudere mannen die hem van advies hadden gediend, in de wind.k
14 Vervolgens sprak hĳ hun toe
overeenkomstig de raad van de
jonge mannenl en zei: „Mĳn vader heeft van zĳn kant UW juk
zwaar gemaakt, maar ik voor mĳ
zal UW juk nog verzwaren. Mĳn
vader heeft U van zĳn kant met
zwepen getuchtigd, maar ik voor
mĳ zal U met gesels tuchtigen.”m
15 En de koning luisterde niet
naar het volk,n want de keer in
de aangelegenheden geschiedde
op aandrang van Jehovah,o opdat
hĳ inderdaad zĳn woord gestand
kon doen,p hetwelk Jehovah door
bemiddeling van Ah _ia, de Siloniet, tot Jerobeam,
de zoon van
_
Nebat,
gesproken had.q
_
¨
16 Toen nu heel Isra
el zag dat
_

1 KONINGEN 12:17-33

Tien stammen in opstand. Kalveraanbidding

de koning niet naar hen had geluisterd, antwoordde het volk de
koning en zei: „Wat hebben wĳ
a En er is
voor deel aan David?
_
¨
geen erfdeel met de zoon van Isa
_ ı.
¨
Naar uw goden,b o Isra
el! Zorg
_
c
nu voor uw eigen huis, o David!”
_
¨
Daarop begaf Isra
el zich naar zĳn
_
tenten. 17 Wat de zonen van Is_
¨
rael betreft die in de steden van
Juda
woonden, over hen bleef Re_
habeam
regeren.d
_
18 Nadien zond koning Reha_
e
beam Adoram,
die over degenen
_
ging die tot dwangarbeid waren
¨
verplicht,f maar heel Isra
el wierp
_
hem met stenen,g zodat hĳ stierf.
En koning Rehabeam
zelf kon nog
_
net de wagen bestĳgen om naar
Jeruzalem
te vluchten. 19 En de
_¨
Israelieten hebben hun opstandh
tegen het huis van David
volge_
houden tot op deze dag.i
20 Nu geschiedde het dat zo¨
dra heel Isra
el hoorde dat Jero_
_
beam teruggekeerd was, zĳ hem
terstond naar de vergadering lieten ontbieden
en hem koning over
¨
heel Isra
el maakten.j Niemand
_
werd een volgeling van het huis
van David
dan alleen de stam
_
k
Juda.
_
21 Toen Rehabeam
te Jeruza_
_
lem aangekomen was,l riep hĳ onmiddellĳk het gehele huis van
m bĳeen,
Juda
en de stam Benjamin
_
_
honderd tachtig duizend uitgelezen strĳdbare mannen, om tegen
¨
het huis van Isra
el te strĳden, ten
_
einde het koningschap terug te
brengen aan Rehabeam,
de zoon
_
van Salomo.
22 Maar het woord
_
van de [ware] God kwam tot Sema_
ja,n de man van de [ware] God,o en
luidde: 23 „Zeg tot Rehabeam,
_
de zoon van Salomo,
de koning
_
van Juda,
en tot heel het huis
_
van Juda
en Benjamin
en de rest
_
_
van het volk: 24 ’Dit heeft Jehovah gezegd: „GIJ moogt niet optrekken en strĳden tegen UW broe¨
ders, de zonen van Isra
el.p Keert
_
terug, ieder naar zĳn huis, want
´´
op aandrang van mıj is deze zaak
geschied.” ’ ”q Zĳ dan gehoorzaam-
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den het woord van Jehovaha en
keerden naar huis terug, overeenkomstig het woord van Jehovah.b
25 En Jerobeam
bouwde nu S _i_
¨
chemc in het bergland van Efra
ım
_
en ging daar wonen. Later trok hĳ
¨
daar vandaan en bouwde Pnu_ el.d
26 Toen zei Jerobeam
in zĳn
_
hart: e „Nu zal het koninkrĳk aan
het huis van David
terugkomen.f
_
27 Indien dit volk blĳft optrekken om slachtoffers op te dragen
in het huis van Jehovah te Jeruza_
lem,g dan zal het hart van dit volk
stellig terugkeren tot hun heer,
Rehabeam,
de koning van Juda;
_
_
en zĳ zullen mĳ stellig dodenh
en terugkeren tot Rehabeam,
de
_
koning van Juda.”
28 Dienten_
i de koning
gevolge beraadslaagde
en maakte twee gouden kalverenj
en zei tot het volk: „Het is te veel
op te
voor U om naar Jeruzalem
_
¨
gaan. Hier is uw God,k o Isra
el, die
_
u uit het land Egypte
heeft
opge_
voerd.”l 29 Toen plaatste hĳ het
m en het andere zetene in Bethel,
_
te hĳ in Dan.n 30 En deze zaak
werd een oorzaak tot zonde,o en
het volk ging vervolgens voor het
ene uit tot Dan toe.
31 Verder maakte hĳ een huis
der hoge plaatsenp en maakte
priesters uit het volk in het algemeen, die niet tot de zonen
van Levi
behoorden.q 32 Voorts
_
maakte Jerobeam
een feest in
_
de achtste maand, op de vĳftiende dag van de maand, gelĳk aan
het feest dat in Juda
was,r op_
dat hĳ offers kon brengen op het
altaar dat hĳ te Bethel
gemaakt
_
had, om slachtoffers te brengen
aan de kalveren die hĳ gemaakt
s de prieshad; en hĳ liet te Bethel
_
ters der hoge plaatsen, die hĳ
gemaakt had, dienst verrichten.
33 En hĳ ging offers brengen op
het altaar dat hĳ te Bethel
ge_
maakt had, op de vĳftiende dag
in de achtste maand, in de maand
die hĳ zelf verzonnen had; t voorts
maakte hĳ een feest voor de zo-
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Altaar scheurt. Profeet te Bethel

¨
nen van Isra
el en bracht offers op
_
het altaar om offerrook te brengen.a
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b
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c

b 2Kon 23:17

En zie, daar was een man
Gods die door het woord
13
van Jehovah uit Juda
naar Bethel
_
_
was gekomen, terwĳl Jerobeam
_
bĳ het altaar d stond om offerrook
e
2 Toen riep hĳ tete brengen.
gen het altaar, door het woord
van Jehovah, en zei: „O altaar,
altaar, dit heeft Jehovah gezegd:
’Zie! Een zoon, geboren aan het
huis van David,
wiens naam is
_
Jos _ia! f En hĳ zal stellig op u de
priesters der hoge plaatsen offeren, die offerrook op u brengen,
en mensenbeenderen zal hĳ op u
verbranden.’ ”g 3 En hĳ gaf op
die dag een voortekenh en zei: „Dit
is het voorteken waarvan Jehovah gesproken heeft: Zie! Het altaar wordt vaneengescheurd, en
de vettige as die erop is, zal stellig uitgestort worden.”
4 Nu gebeurde het dat zodra de
koning het woord van de man van
de [ware] God hoorde, dat hĳ tegen het altaar te Bethel
uitgeroe_
pen had, Jerobeam
terstond van
_
het altaar af zĳn hand uitstak
en zei: „Grĳpt hem!”i Onmiddellĳk
verdorde zĳn hand die hĳ tegen
hem uitgestoken had, en hĳ kon
haar niet weer tot zich trekken.j
5 En het altaar zelf werd vaneengescheurd, zodat de vettige as van
het altaar werd uitgestort, overeenkomstig het voorteken dat de
man van de [ware] God door het
woord van Jehovah had gegeven.k
6 Nu nam de koning het woord
en zei tot de man van de [ware]
God: „Vermurw alstublieft het
aangezicht van Jehovah, uw God,
en bid ten behoeve van mĳ dat
mĳn hand tot mĳ mag terugkomen.”l Hierop vermurwde m de
man van de [ware] God het aangezicht van Jehovah, zodat de
hand van de koning tot hem terugkwam, en ze werd weer als
voorheen.n 7 Vervolgens zei de
koning tot de man van de [ware]
God: „Kom toch met mĳ naar huis
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en verkwik u,a en laat mĳ u een geschenk geven.”b 8 Maar de man
van de [ware] God zei tot de koning: „Ook al zoudt gĳ mĳ de helft
van uw huis geven,c ik zou niet
met u meegaand en geen brood
eten noch water drinken in deze
plaats. 9 Want zo heeft hĳ mĳ
door het woord van Jehovah geboden door te zeggen: ’Gĳ moogt
geen brood etene noch water drinken, en gĳ moogt niet terugkeren
langs de weg die gĳ zĳt gegaan.’ ”
10 Toen ging hĳ langs een andere
weg, en hĳ keerde niet terug langs
de weg waarlangs hĳ naar Bethel
_
gekomen was.
11 En een zekere oude profeetf
woonde te Bethel,
en zĳn zonen
_
kwamen nu binnen en verhaalden
hem al het werk dat de man van
de [ware] God die dag te Bethel
_
had gedaan [en] de woorden die
hĳ tot de koning had gesproken,
en zĳ verhaalden ze voorts aan
hun vader. 12 Toen sprak hun
vader tot hen: „Welke weg is hĳ
dan gegaan?” Zĳn zonen wezen
hem derhalve de weg welke de
man van de [ware] God die uit
Juda
was gekomen, was gegaan.
_
13 Nu zei hĳ tot zĳn zonen: „Zadelt de ezel voor mĳ.” Bĳgevolg
zadelden zĳ de ezelg voor hem, en
hĳ reed erop weg.
14 En hĳ ging de man van de
[ware] God achterna en trof hem
ten slotte terwĳl hĳ onder de grote boom gezeten was.h Toen zei hĳ
tot hem: „Zĳt gĳ de man van de
[ware] God die uit Juda
gekomen
_
is?”,i waarop hĳ zei: „Dat ben ik.”
15 Vervolgens zei hĳ tot hem: „Ga
met mĳ naar huis en eet brood.”
16 Maar hĳ zei: „Ik kan niet met
u teruggaan of bĳ u binnenkomen, en ik mag met u geen brood
eten noch water drinken in deze
plaats.j 17 Want er is tot mĳ
gesproken door het woord van
Jehovah: k ’Gĳ moogt daar geen
brood eten noch water drinken.
Gĳ moogt niet weer teruggaan
langs de weg waarlangs gĳ zĳt
gegaan.’ ”l 18 Hierop zei hĳ tot

1 KONINGEN 13:19-34

Leeuw doodt ongehoorzame profeet

hem: „Ook ik ben een profeet, gelĳk gĳ, en een engela zelf heeft
tot mĳ gesproken door het woord
van Jehovah en gezegd: ’Laat hem
met u terugkeren naar uw huis,
opdat hĳ brood kan eten en water kan drinken.’ ” (Hĳ bedroog
hem.)b 19 Hĳ keerde dus met
hem terug, opdat hĳ in zĳn huis
brood kon eten en water kon drinken.c
20 Terwĳl zĳ nu aan tafel zaten,
gebeurde het dat het woordd van
Jehovah tot de profeet kwam die
hem had teruggebracht; 21 en
hĳ riep nu tot de man van de
[ware] God die uit Juda
was ge_
komen en zei: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’Omdat gĳ weerspannig
zĳt geweeste tegen het bevel van
Jehovah en u niet gehouden hebt
aan het gebod dat Jehovah, uw
God, u geboden heeft,f 22 maar
teruggekeerd zĳt om brood te
kunnen eten en water te kunnen drinken op de plaats waarvan hĳ tot u gesproken heeft:
„Eet geen brood en drink geen
water”, zal uw dode lichaam niet
in de grafstede van uw voorvaders komen.’ ”g
23 Nu geschiedde het nadat hĳ
brood gegeten had en nadat hĳ
gedronken had, dat hĳ terstond
de ezel voor hem zadelde, dat wil
zeggen voor de profeet die hĳ had
teruggebracht. 24 En hĳ ging
op weg. Later trof hem een leeuwh
aan op de weg en bracht hem ter
dood,i en zĳn dode lichaam werd
op de weg geworpen. En de ezel
stond ernaast, en de leeuw stond
naast het dode lichaam. 25 En
zie, er kwamen mannen voorbĳ,
zodat zĳ toen het dode lichaam
neergeworpen op de weg zagen
en de leeuw naast het dode lichaam zagen staan. Voorts kwamen zĳ en spraken erover in de
stad waar de oude profeet woonde.
26 Toen de profeet die hem van
de weg had teruggebracht, het
hoorde, zei hĳ onmiddellĳk: „Het
is de man van de [ware] God die
weerspannig is geweest tegen
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het bevel van Jehovah; a en daarom heeft Jehovah hem aan de
leeuw overgeleverd, opdat die hem
zou verbrĳzelen en hem ter dood
zou brengen, overeenkomstig het
woord van Jehovah dat hĳ tot
hem gesproken heeft.”b 27 Vervolgens sprak hĳ tot zĳn zonen
en zei: „Zadelt de ezel voor mĳ.”
Zĳ zadelden die dus.c 28 Toen
ging hĳ op weg en vond het dode
lichaam van hem neergeworpen
op de weg, met de ezel en de
leeuw die naast het dode lichaam
stonden. De leeuw had het dode
lichaam niet opgegeten en evenmin de ezel verbrĳzeld.d 29 Nu
nam de profeet het dode lichaam
van de man van de [ware] God en
legde hem op de ezel en bracht
hem terug. Zo kwam hĳ in de
stad van de oude profeet om over
hem te weeklagen en hem te begraven. 30 Bĳgevolg legde hĳ
zĳn dode lichaam in zĳn eigen
grafstede; en men bleef over hem
weeklagen: e „Wat jammer, mĳn
broeder!” 31 Nu geschiedde het
nadat hĳ hem begraven had, dat
hĳ voorts tot zĳn zonen zei: „Wanneer ik sterf, moet GIJ mĳ begraven in de grafstede waarin de
man van de [ware] God begraven
´´
is. Legt naast zĳn gebeente mıjn
gebeente neer.f 32 Want zonder
mankeren zal het woord geschiedeng dat hĳ door het woord van
Jehovah heeft uitgeroepen tegen
het altaar h dat te Bethel
is en te_
gen alle huizen van de hoge plaati
sen die in de steden van Samaria
_
zĳn.”j
33 Na dit voorval keerde Jero_
beam zich niet af van zĳn slechte weg, maar hĳ ging opnieuw
priesters der hoge plaatsen uit
het volk in het algemeen maken.k
Al wie er maar lust in had, die
placht hĳ de hand met macht te
vullenl [door te zeggen]: „En laat
hem [een van de] priesters der
hoge plaatsen worden.” 34 En
in deze zaak ontstond er een oorzaak tot zonde van de zĳde van
m en een
het huis van Jerobeam
_
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Ahia spreekt oordeel over Jerobeam uit

aanleiding om hen te verdelgen
en van de oppervlakte van de
aardbodem uit te roeien.a
Toentertĳd werd Ab _ia, de
zoon van Jerobeam,
ziek.
14
_
2 Daarom zei Jerobeam
tot zĳn
_
b

vrouw: „Sta alstublieft op, en gĳ
moet u vermommen,c opdat men
niet weet dat gĳ de vrouw van
Jerobeam
zĳt, en gĳ moet naar
_
S _ilo gaan. Zie! Daar is de profeet
Ah _ia.d Hĳ is het die met betrekking tot mĳ gesproken heeft dat
ik koning over dit volk zou worden.e 3 En gĳ moet in uw hand
tien brodenf nemen en bestrooide
koeken en een pulg honing, en
´ ´ gĳ
moet naar hem toe gaan.h Hıj zal
u stellig te kennen geven wat er
met de jongen gebeuren zal.”i
4 En de vrouw van Jerobeam
_
deed toen aldus. Dientengevolge
stond zĳ op en ging naar S _ilo j en
kwam bĳ het huis van Ah _ia. Ah _ia
zelf nu kon niet zien, want zĳn
ogen waren star geworden wegens
zĳn ouderdom.k
5 En Jehovah zelf had tot Ah _ia
gezegd: „Zie, de vrouw van Jero_
beam komt om van u een woord
te vragen betreffende haar zoon;
want die is ziek. Zo en zo dient gĳ
tot haar te spreken. En het zal geschieden dat zĳ zich, zodra zĳ aankomt, onherkenbaar zal maken.”l
6 Nu geschiedde het dat zodra
Ah _ia het geluid van haar voeten
hoorde, toen zĳ de ingang binnenkwam, hĳ dadelĳk zei: „Kom binm
nen, gĳ vrouw van Jerobeam.
_
Waarom maakt gĳ u onherkenbaar, terwĳl ik met een harde
boodschap tot u word gezonden?
7 Ga, zeg aan Jerobeam:
’Dit
_
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: „Omdat ik u uit het midden van uw volk verheven heb,
om¨ u tot leider over mĳn volk Is_
rael aan te stellen,n 8 en ik vervolgens het koninkrĳk van het
huis van David
heb afgescheurdo
_
en het aan u heb gegeven, en gĳ
niet als mĳn knecht David
zĳt ge_
worden, die mĳn geboden onderhield en die mĳ met heel zĳn hart
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volgde door alleen te doen wat
recht was in mĳn ogen,a 9 maar
gĳ nog erger zĳt gaan
´ ´ handelen dan allen die er voor u bleken te zĳn, en zĳt heengegaan
en u een andere godb en gegoten
c
beelden hebt gemaakt,
om mĳ te
´´
krenken,d en mıj achter uw rug
e
hebt geworpen — 10 daarom,
zie, breng ik rampspoed over het
huis van Jerobeam,
en ik zal stel_
lig van Jerobeam
afsnĳden al wie
_
tegen een muur watert,f een hul¨
peloze en waardeloze in Isra
el; g
_
en ik zal inderdaad een flinke opruiming achter het huis van Jero_
beam houden,h net zoals men de
drek opruimt totdat er niets meer
van over is.i 11 Wie van Jero_
beam in de stad sterft, die zullen
j
de honden opeten; en wie op het
veld sterft, die zal door het gevogelte van de hemel opgegeten
worden,k want Jehovah zelf heeft
het gesproken.” ’
12 Wat uzelf betreft, sta op, ga
naar uw huis. Wanneer uw voeten de stad betreden, zal het kind
stellig sterven. 13 En heel Isra_
el zal inderdaad over hem weeklagenl en hem begraven, want van
Jerobeams
[huis] zal deze alleen
_
in een grafstede komen; omdat in
hem iets goeds jegens Jehovah, de
¨
God van Isra
el, gevonden is in het
_
m
14 En Jehuis van Jerobeam.
_
hovah zal ¨ zich stellig een koning
over Isra
el verwekkenn die het
_
huis van Jerobeam
op de genoem_
de dag zal afsnĳden, en waarom
o
15 En Jehovah
niet nu reeds?
¨
zal Isra
el inderdaad slaan, net
_
zoals het riet wiegelt¨ in het wael stellig uit
ter; p en hĳ zal Isra
_
deze goede grondq die hĳ aan hun
voorvaders gegeven heeft wegrukken,r en hĳ zal hen inderdaad
verstrooiens aan de andere zĳde
van de Rivier,t omdat zĳ hun
heilige palenu gemaakt hebben,
waardoor zĳ Jehovah krenkten.v
¨
16 En hĳ zal Isra
el opgevenw
_
r De 29:28; 2Kon 17:6; Mt 15:13; s De 28:64; 2Kon
15:29; 2Kon 18:11; t 2Sa 8:3; u De 12:3; v 1Kon
14:9; w De 28:63.
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Egypte valt Juda binnen. Abiam

wegens de zonden van Jerobeam
_
waarmee hĳ gezondigd heeft en
¨
waarmee hĳ Isra
el heeft doen zon_
digen.”a
17 Nu stond Jerobeams
vrouw
_
op en ging heen en kwam te T _irza.b Toen zĳ de drempel van het
huis betrad, stierf de jongen.
18 Men
begroef hem dus, en heel
¨
Isra
el ging over hem weeklagen,
_
overeenkomstig het woord van
Jehovah dat hĳ door bemiddeling
van zĳn knecht, de profeet Ah _ia,
gesproken had.
19 En de rest van de aangelegenheden van Jerobeam,
hoe hĳ
_
gestredenc en hoe hĳ geregeerd
heeft, zie, dat is beschreven in
het boekd van de aangelegenheden van de dagen der koningen
¨
van Isra
el. 20 En de dagen dat
_
Jerobeam
geregeerd heeft, waren
_ ¨
tweeentwintig jaar, waarna hĳ
zich bĳ zĳn voorvaders neerlegf begon in
de; e en zĳn zoon Nadab
_
zĳn plaats te regeren.
g de zoon van
21 Wat Rehabeam,
_
Salomo,
betreft, hĳ was koning ge_
worden in Juda.
Eenenveertig jaar
_
oud was Rehabeam
toen hĳ be_
gon te regeren, en zeventien jaar
heeft hĳ geregeerd te Jeruzalem,
_
de stadh die Jehovah uit alle stam¨
men van Isra
el gekozen hadi om
_
er zĳn naam te vestigen.j En¨ de
naam van zĳn moeder was Na_ ama,
de Ammonitische.k 22 En Juda
_
bleef doen wat kwaad was in de
ogen van Jehovah,l zodat zĳ hem
tot jaloezie prikkeldenm door hun
zonden waarmee zĳ zondigden,
meer nog dan alles wat hun voorvaders gedaan hadden.n 23 En
ook zĳ bleven zich hoge plaatseno
en heilige zuilenp en heilige palen bouwenq op elke hoge heuvelr
en onder elke lommerrĳke boom.s
24 En zelfs
de mannelĳke tempel´
prostitue bleek in het land te zĳn.t
Zĳ handelden overeenkomstig
¨ alle
verfoeilĳkheden van de natien die
Jehovah van voor het aangezicht
¨
der zonen van Isra
el had verdre_
ven.u
25 Nu gebeurde het in het vĳf-
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de jaar van koning Rehabeam
dat
_
teS _isak,a de koning van Egypte,
_
gen Jeruzalem
optrok. 26 En
_
hĳ nam toen de schatten van het
huis van Jehovah en de schatten van het huis van de koning
mee; b en alles nam hĳ mee.c En hĳ
nam verder al de gouden schilden
mee die Salomo
gemaakt had.d
_
27 Dientengevolge maakte koning Rehabeam
in plaats daar_
van koperen schilden, en hĳ vertrouwde ze toe aan de hoede van
de oversten der hardlopers,e die de
wacht hielden aan de ingang van
het huis van de koning.f 28 En
het gebeurde dan dat zo dikwĳls
de koning naar het huis van Jehovah ging, de hardlopers ze telkens
meedroegen, en zĳ brachten ze
weer terug naar het wachtlokaal
van de hardlopers.g
29 En de rest van de aangelegenheden van Rehabeam
en alles
_
wat hĳ gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boekh van de aangelegenheden van de tĳden der koningen van Juda?
30 En er werd
_
altĳd oorlog gevoerd tussen Reha_
i
31 Ten slotbeam en Jerobeam.
_
te legde Rehabeam
zich neer bĳ
_
zĳn voorvaders en werd bĳ zĳn
voorvaders begraven in de Stad
j En de naam van zĳn
van David.
_
¨
moeder was Na_ ama, de Ammonitische.k En zĳn zoon Ab _iaml begon
in zĳn plaats te regeren.
En in het achttiende jaar
van koning Jerobeam,
de
15
_
werd Ab _iam
zoon van Nebat,
_
m

n

o
2 Drie jaar
koning over Juda.
_
heeft hĳ te Jeruzalem
geregeerd;
_
en de
van zĳn moeder was
¨ naam
p
Ma_ acha, de kleindochter van Ab _isalom.q 3 En hĳ ging voort te
wandelen in al de ´ zonden
van zĳn
´
vader, die deze voor hem gedaan
had; en zĳn hart bleek niet onverdeeldr met Jehovah, zĳn God,
te zĳn, zoals het hart van zĳn
s
voorvader David.
4 Want ter
_
l 1Kr 3:10; Mt 1:7; HFDST. 15 m 1Kon 12:20;
n 1Kon 12:2; o 2Kr 11:22; 2Kr 13:1; p 2Kr 11:20;
2Kr 13:2; q 2Kr 11:21; r 2Kon 20:3; 2Kr 25:2; 2Kr
31:20; Ps 119:80; s 1Kon 11:4.
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Asa verwĳdert afgoden; neemt Rama in

a
wille van David
gaf Jehovah, zĳn
_
God, hem een lamp b in Jeruzalem
_
door zĳn zoon na hem te doen opstaan en Jeruzalem
te laten voort_
bestaan,c 5 omdat David
had ge_
daan wat recht was in de ogen
van Jehovah en hĳ al de dagen
van zĳn leven niet was afgeweken van iets wat Hĳ hem geboden
had,d behalve in de zaak van Ur _ia
de Hethiet.e 6 En er was voortdurend oorlog tussen Rehabeam
_
en Jerobeam,
al de dagen van zĳn
_
leven.f
7 Wat de rest van de aangelegenheden van Ab _iam betreft en
alles wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekg van
de aangelegenheden van de dagen der koningen van Juda?
Ook
_
was er voortdurend oorlog tush
sen Ab _iam en Jerobeam.
8 Ten
_
slotte legde Ab _iam zich neer bĳ
zĳn voorvaders, en men begroef
i en
hem in de Stad van David;
_
j begon in zĳn plaats
zĳn zoon Asa
_
te regeren.
9 In het twintigste jaar van
¨
Jerobeam,
de koning van Isra
el,
_
_
regeerde Asa
als koning van
_
Juda.
10 En eenenveertig jaar
_
heeft hĳ te Jeruzalem
geregeerd;
_
en de naam van zĳn grootmoe¨
der was Ma_ acha,k de kleindochter
deed
van Ab _isalom.l 11 En Asa
_
voorts wat recht was in de ogen
van Jehovah, evenals zĳn voorvam
der David.
12 Bĳgevolg liet hĳ
_
´
de mannelĳke tempelprostitues
uit het land verdwĳnenn en verwĳderde hĳ alle drekgodeno die
zĳn voorvaders gemaakt hadden.p
13 Zelfs wat zĳn grootmoeder
¨
Ma_ achaq betreft, hĳ ontzette haar
voorts uit [de waardigheid van]
Vrouwe,r omdat zĳ een afschuwelĳk afgodsbeeld voor de heilige
paal had gemaakt, waarna Asa
_
haar afschuwelĳke afgodsbeeld
s
omhieuw en het in het stroomdal van de K _idront verbrandde.u
14 En de hoge plaatsenv verwĳderde hĳ niet.w Niettemin bleek
Asa’s
hart zelf al zĳn dagen on_
verdeeld met Jehovah te zĳn.x
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15 En hĳ ging ertoe over de dingen die zĳn vader had geheiligd
en de dingen die hĳzelf had geheiligd, in het huis van Jehovah
te brengen, zilver en goud en voorwerpen.a
16 En er was voortdurend oor¨
b
de kolog tussen Asa
_
_
¨ en Baesa,
ning van Isra
el, al hun dagen.
_
¨
17 Zo
de koning van
_
¨ trok Baesa,
Isra
el, tegen Juda
op en ging
_
_
Rama
bouwen,c om niemand te
_
laten uitgaan of ingaan tot Asa,
_
d
18 Daarde koning van Juda.
_
op nam Asa
al het zilver en het
_
goud dat overgebleven was in de
schatten van het huis van Jehovah en de schatten van het huis
van de koning, en stelde het zĳn
dienaren ter hand; en koning Asa
_
e
de
zond hen nu naar Ben-Hadad,
_
zoon van Tabr _immon, de zoon
van
¨ f
die
Hezion,
de koning van Syri
e,
_
_
g
woonde, en liet zegte Damaskus
_
gen: 19 „Er is een verbond tussen mĳ en u, tussen mĳn vader
en uw vader. Zie, ik heb u een
geschenkh van zilver en goud gezonden. Kom, verbreek toch uw
¨
verbond met Baesa,
de koning
_
¨
van Isra
el, opdat hĳ van mĳ weg_
trekt.”i 20 Bĳgevolg luisterde
Ben-Hadad
naar koning Asa
en
_
_
zond de oversten van de strĳdkrachten die hĳ
¨ had, tegen de
steden van Isra
el en sloeg vervol_
j
en Dank en Abel-Bethgens¨ Ijon
_
_
Ma_ achal en heel K _innereth, tot
m
aan heel het land van Naftali.
_
21 Nu
geschiedde het dat zodra
¨
Baesa
het hoorde, hĳ de bouw
_
aan Rama
onmiddellĳk staakte n
_
en te T _irzao bleef wonen. 22 En
koning Asa
riep van zĳn kant heel
_
Juda
op p — niemand werd vrĳ_
gesteld — en zĳ droegen voorts
de stenen van Rama
en ¨ de bal_
ken ervan, waarmee Baesa
aan
_
het bouwen was geweest, weg;
en koning Asa
bouwde daar_
en
mee toen Geba
_
_ q in Benjamin,
r
M _izpa.
k Re 18:29; 1Kon 12:29; l 2Sa 20:14; m 2Kr 16:4;
n 2Kr 16:5; o 1Kon 14:17; Hgl 6:4; p 2Kr 16:6;
q Joz 18:24; Joz 21:17; r Joz 18:26; Re 20:1; 1Sa
7:5; Jer 40:6.

1 KONINGEN 15:23–16:7
23 Wat de rest van alle aangelegenheden van Asa
betreft en
_
al zĳn machtsbetoon en alles wat
hĳ gedaan heeft en de steden die
hĳ gebouwd heeft, is dat niet beschreven in het boeka van de aangelegenheden van de dagen der
koningen van Juda?
Alleen werd
_
hĳ ten tĳde van zĳn ouderdomb
ziek aan zĳn voeten.c 24 Ten
slotte legde Asa
zich neer bĳ zĳn
_
voorvaders d en werd bĳ zĳn voorvaders begraven in de Stad van
David,
zĳn voorvader; e en zĳn
_
f begon in zĳn plaats
zoon Josafat
_
te regeren.
g
betreft, de zoon
25 Wat Nadab
_
van Jerobeam,
hĳ werd koning
_ ¨
over Isra
el in het tweede jaar
_
van Asa,
de koning van Juda;
_
_ ¨ en
hĳ bleef twee jaar over Isra
el re_
geren. 26 En hĳ deed voortdurend wat kwaad was h in de ogen
van Jehovah en ging voort te
wandelen in de weg van zĳn vazonde, waarder i en in diens
¨
mee hĳ Isra
el had
doen zondi_
¨
k de zoon van
gen.j 27 En Baesa,
_
Ah _ia, van het huis Issaschar,
zet_
te een samenzwering tegen hem
¨
op touw; en Baesa
sloeg hem ten
_
slotte neer bĳ G _ibbethon,l dat
aan de Filistĳnen behoorde,
ter¨
wĳl Nadab
en heel Isra
el G _ibbe_
_
thon
¨ belegerden. 28 Zo bracht
Baesa
hem ter dood in het derde
_
jaar van Asa,
de koning van Juda,
_
_
en begon in zĳn plaats te regeren.m 29 Het geschiedde nu zodra hĳ koning geworden was, dat
hĳ het gehele huis van Jerobeam
_
neersloeg. Hĳ liet van Jerobeams
_
[huis] niemand over die adem
had, totdat hĳ hen verdelgd had,
overeenkomstig het woord van
Jehovah, dat hĳ door bemiddeling van zĳn knecht Ah _ia, de Siloniet, gesproken had,n 30 wegens de zonden van Jerobeam
_
waarmee hĳ gezondigd
hado en
¨
waarmee hĳ Isra
el had doen zon_
digen, [en] om zĳn krenken waarmee
_
¨ hĳ Jehovah, de God van Israel, had gekrenkt.p 31 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Nadab
betreft en alles wat hĳ
_
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gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boeka van de aangelegenheden van ¨ de dagen der koningen van Isra
el? 32 En er was
_
voortdurend
oorlog tussen Asa
_ ¨ en
¨
Baesa,
de koning van Isra
el, al
_
_
hun dagen.b
33 In het derde jaar van Asa,
de
_¨
koning van Juda,
werd Baesa,
de
_
_
zoon¨ van Ah _ia, koning over heel
Isra
el te T _irza, voor vierentwin_
tig jaar.c 34 En hĳ deed voortdurend wat kwaad was in de ogen
van Jehovahd en ging voort te
e
wandelen in de weg van Jerobeam
_
en ¨ in diens zonde, waarmee hĳ Is_
rael had doen zondigen.f
Het woord van Jehovah
kwam nu tot Jehu,
de zoon
_ ¨
16
van Hanani,
tegen Baesa
en luid_
_
g

h

de: 2 „Aangezien ik u uit het
stof heb verheveni om u¨ tot leider over mĳn volk Isra
el aan te
_
stellen,j maar gĳ de weg van Jek en
robeam
zĳt gaan bewandelen
_
¨
aldus mĳn volk Isra
el hebt doen
_
zondigen om mĳ met hun zonden te krenken,l 3 zie, ik houd
¨
een flinke opruiming achter Bae_
sa en achter zĳn huis, en ik zal zĳn
huis stellig maken gelĳk het huis
van Jerobeam,
de zoon van
_
_
¨ Nebat.m 4 Al wie er van Baesa
in
_
de stad sterft, die zullen de honden opeten; en al wie er van hem
op het veld sterft, die zal door het
gevogelte van de hemel opgegeten
worden.”n
5 Wat de rest van¨ de aangelegenheden van Baesa
betreft
_
en wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon, is dat niet beschreven in het boeko van de aangelegenheden van de
¨ dagen der koningen van
Isra
el? 6 Ten slotte
_
¨
legde Baesa
zich neer bĳ zĳn voor_
vaders en werd begraven te T _irp en zĳn zoon Ela begon in zĳn
za;
_
plaats te regeren. 7 En ook door
bemiddeling van de profeet Jehu,
_
de zoon van Hanani,
was Jeho_
¨
vah’s woord gekomen tegen Bae_
sa en zĳn huis,q zowel wegens al
het kwaad dat hĳ in de ogen van
Jehovah bedreven had, door hem
met het werk van zĳn handenr te
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¨
Baesa’s huis afgesneden. Zimri. Omri

krenken,a opdat het zou worden
gelĳk het huis van Jerobeam,
als_
ook omdat hĳ hem neergeslagen
b
had.
8 In het zesentwintigste jaar
van Asa,
de koning van Juda,
_
_
¨
werd Ela,
de zoon van Baesa,
ko_
_
¨
ning over Isra
el te T _irza, voor
_
twee jaar. 9 En zĳn dienaar
Z _imri,c de overste van de helft
van de wagens, zette een samenzwering tegen hem op touw, terwĳl hĳ zich te T _irza in het huis
van Arza,
die over de huishou_
ding te T _irza ging,d bedronk.e
10 Voorts kwam Z _imri binnen en
sloeg hem neer f en bracht hem
ter dood in het zevenentwintigste jaar van Asa,
de koning van
_
Juda,
en begon in zĳn plaats te
_
regeren. 11 Nu geschiedde het
toen hĳ begon te regeren, dat hĳ,
zodra hĳ op zĳn troon zat, heel
¨
het huis van Baesa
neersloeg. Hĳ
_
liet van hem niemand over die tegen een muur watert,g noch zĳn
bloedwrekers,h noch zĳn vrienden. 12 Zo verdelgde Z _imri het
¨
i overeengehele huis van Baesa,
_
komstig het woord van Jehovahj
dat hĳ door bemiddeling van de
¨
profeet Jehu
tegen Baesa
gespro_
_
ken had,k ¨ 13 wegens alle zonden van Baesa
en de zonden van
_
l
waarmee zĳ gezonzĳn zoon Ela,
_
digd hadden en waarmee zĳ Is_
¨
rael hadden doen zondigen door
¨
Jehovah, de God van Isra
el,
met
_
hun ĳdele afgoden te krenken.m
14 Wat de rest van de aangelegenheden van Ela
betreft en al_
les wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekn van
de aangelegenheden van de da¨
gen der koningen van Isra
el?
_
15 In het zevenentwintigste
jaar van Asa,
de koning van Juda,
_
_
werd Z _imri voor zeven dageno koning te T _irza, terwĳl het volk
zich legerde tegen G _ibbethon,p
dat aan de Filistĳnen behoorde.
16 Ten slotte hoorde het volk dat
daar gelegerd was, zeggen: „Z _imri heeft een samenzwering gesmeed en ook de koning neergesla-
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¨
gen.” Daarom maakte heel Isra
el
_
a
die dag in de legerplaats Omri,
_
de legeroverste, koning over Is_
¨
¨
rael. 17 Omri
en heel Isra
el met
_
_
hem trokken nu van G _ibbethon op
en sloegen vervolgens het beleg b
voor T _irza. 18 Het geschiedde
nu dat zodra Z _imri zag dat de
stad ingenomen was, hĳ daarop
de woontoren van het huis van
de koning binnenging en het huis
van de koning boven zich met
vuur verbrandde, zodat hĳ stierf,c
19 om zĳn zonden waarmee hĳ
gezondigd had door te doen wat
kwaad was in de ogen van Jehovah,d door te wandelen in de weg
van Jerobeam
en in diens zon_
¨
de, die hĳ begaan had door Isra
el
_
te doen zondigen.e 20 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Z _imri betreft en zĳn samenzwering waarmee hĳ samengezworen
heeft, is dat niet beschreven in
het boekf van de aangelegenheden
van
_
¨ de dagen der koningen van Israel?
21 ¨ Het was toen dat het volk
Isra
el zich in twee delen ging ver_
´
delen.g Een deel van het volk ging
T _ibni, de zoon van G _inath, volgen
om hem koning te maken, en het
andere deel ging Omri
volgen.
_
22 Ten slotte kreeg het volk dat
Omri
volgde, de overhand over
_
het volk dat T _ibni, de zoon van
G _inath, volgde, zodat T _ibni de
dood vond en Omri
begon te rege_
ren.
23 In het eenendertigste jaar
van Asa,
de koning van Juda,
_
_
werd Omri
voor twaalf jaar ko_
¨
ning over Isra
el. Te T _irza heeft
_
hĳ zes jaar geregeerd. 24 En hĳ
kocht toen van Semer
de berg Sa_
maria
voor twee talenten zilver,
_
waarna hĳ [op] de berg ging bouwen en de naam van de stad die
h noemhĳ gebouwd had Samaria
_
de, naar de naam van Semer,
de
_
heer van de berg. 25 En Omri
_
deed voortdurend wat kwaad was
in de ogen van Jehovah en maakte
´ ´
het nog erger dan allen die er voor
hem geweest waren.i 26 En hĳ

1 KONINGEN 16:27–17:12
ging wandelen in heel de weg van
a
en
Jerobeam,
de zoon van Nebat,
_
_
¨
in diens zonde, waarmee hĳ Isra
el
_
had doen zondigen door Jehovah,
¨
de God van Isra
el, met hun ĳdele
_
afgoden te krenken.b 27 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Omri
betreft, wat hĳ gedaan heeft
_
en zĳn machtsbetoon waarmee hĳ
opgetreden is, is dat niet beschreven in het boekc van de aangelegenheden van de dagen der ko¨
ningen van Isra
el? 28 Ten slotte
_
legde Omri
zich neer bĳ zĳn voor_
vaders en werd begraven te Sama_
d begon in
ria; en zĳn zoon Achab
_
zĳn plaats te regeren.
29 En wat Achab
betreft, de
_
zoon van Omri,
hĳ werd koning
¨ _
over Isra
el in het achtendertigste
_
jaar van Asa,
de koning van Juda;
_
_
en Achab,
de zoon van Omri,
bleef
_ ¨
_
tweeentwintig jaar lang te Sama_
¨
riae over Isra
el regeren. 30 En
_
Achab,
de zoon van Omri,
deed
_
_
toen nog erger in de ogen´ van
Je´
hovah dan allen die er voor hem
geweest waren.f 31 Voorts geschiedde het dat hĳ, [als was het]
de onbeduidendste g zaak dat hĳ in
h
de zonden van Jerobeam,
de zoon
_
i
van Nebat,
wandelde, nu Izebel,
_
_
¨
de dochter van¨ Ethba_ al, de koning
van de¨ Sidoniers,j tot vrouw namk
en Ba_ al ging dienenl en zich voor
hem ging neerbuigen.
32 Ook
¨
richtte hĳ voor Ba_ al een altaar
¨
op in het huis m van Ba_ al dat hĳ te
Samaria
gebouwd had. 33 Ver_
volgens maakte Achab
de heilige
_
n en Achab deed ten slotte
paal;
_
meer om Jehovah, de God van Is_
¨
rael, te krenkeno dan alle
´ ´ konin¨
gen van Isra
el
die
er
v
o
or
hem
_
bleken te zĳn.
¨
34 In zĳn dagen heeft H _iel, de
Betheliet, Jericho
herbouwd. Ten
_
koste van Ab _iram, zĳn eerstgeborene, legde hĳ het fundament ervan, en ten koste van Segub,
zĳn
_
jongste, zette hĳ de deuren ervan in, overeenkomstig Jehovah’s
woord dat hĳ door bemiddeling
van Jozua,
de zoon van Nun, ge_
sproken had.p
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En El _ia,a de Tisbiet, uit de
bewoners van G _ilead,b zei
voorts tot Achab:
„Zo waar Jeho_
¨
vah, de God van Isra
el, leeft,c ja,
_
voor wiens aangezicht ik sta,d er
zal deze jaren geen dauw of regen vallen,e behalve op bevel van
mĳn woord!”f
2 Het woordg van Jehovah
kwam nu tot hem en luidde:
3 „Ga hier vandaan, en gĳ moet
u naar het oosten wenden en u
verbergenh bĳ het stroomdal van
de Krith, dat ten oosten van de
Jorda_ an
_ is. 4 En het moet geschieden dat gĳ uit het stroomdal dient te drinken,i en de ravenj
zal ik stellig gebieden u daar van
voedsel te voorzien.”k 5 Onmiddellĳk ging hĳ heen en deed overeenkomstig het woord van Jehovah,l en zo ging hĳ wonen bĳ het
stroomdal van de Krith, dat ten
oosten van de Jorda_ an
_ is. 6 En
de raven zelf brachten hem ’s ochtends brood en vlees en ’s avonds
brood en vlees, en uit het stroomdal dronk hĳ steeds.m 7 Maar na
verloop van enkele dagen gebeurde het dat het stroomdal opdroogde,n omdat er geen stortregen op
de aarde was gevallen.
8 Het woord van Jehovah kwam
nu tot hem en luidde: o 9 „Sta
p dat aan S
op, ga naar Sarfath,
_
_idon behoort, en gĳ moet daar wonen. Zie! Ik zal daar stellig een
vrouw, een weduwe, gebieden u
van voedsel te voorzien.” 10 Bĳgevolg stond hĳ op en ging naar
Sarfath
en kwam bĳ de ingang
_
van de stad; en zie! een vrouw,
een weduwe, was daar juist stukken hout aan het sprokkelen. Hĳ
dan riep haar toe en zei: „Haal
mĳ alstublieft in een vat een slokje water, opdat ik kan drinken.”q
11 Toen zĳ daarop heenging om
het te halen, riep hĳ haar vervolgens toe en zei: „Breng mĳ alstublieft een stukje broodr in uw
hand mee.” 12 Daarop zei zĳ:

17

m Nu 11:23; Re 15:19; Ps 37:19; n 1Kon 18:5; Job
6:15; o Ps 36:10; p Ob 20; Lu 4:26; q Ge 24:17; Mt
10:42; Jo 4:7; Heb 11:37; r Ge 18:5.
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Weduwe van Sarfath. Elia ontmoet Achab

„Zo waar Jehovah, uw God, leeft,a
ik heb geen ronde koek,b alleen
maar een handvolc meel in de grote kruik en een beetje olie d in
de kleine kruik; en zie, ik ben
een paar stukken hout aan het
sprokkelen, en ik moet iets voor
mĳzelf en mĳn zoon gaan klaarmaken, en wĳ zullen het moeten
eten en sterven.”e
13 Toen zei El _ia tot haar: „Wees
niet bevreesd.f Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maak van wat
er is alleen eerst een kleine ronde koek voor mĳ,g en gĳ moet mĳ
die hier brengen, en voor uzelf
en uw zoon kunt gĳ daarna iets
klaarmaken. 14 Want dit heeft
¨
Jehovah, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’De grote kruik met meel,
die zal niet uitgeput raken, en de
kleine kruik met olie, die zal niet
leegraken tot de dag dat Jehovah een stortregen geeft op de
oppervlakte van de aardbodem.’ ”h
15 Zĳ ging dus heen en deed overeenkomstig El _ia’s woord; en dagenlang bleef zĳ eten, zĳ te zamen met hem en haar huisgezin.i
16 Ja, de grote kruik met meel
raakte niet uitgeput en de kleine kruik met olie raakte niet
leeg,j overeenkomstig Jehovah’s
woord dat hĳ door bemiddeling
van El _ia gesproken had.
17 Nu gebeurde het na deze
dingen dat de zoon van de vrouw,
de meesteres van het huis, ziek
werd, en zĳn ziekte werd zo ernstig dat er geen adem in hem
overbleef.k 18 Daarop zei zĳ tot
El _ia: „Wat heb ik met u te maken,l o man van de [ware] God?
Gĳ zĳt bĳ mĳ gekomen om mĳn
dwaling in herinnering te brengenm en mĳn zoon ter dood te
brengen.” 19 Maar hĳ zei tot
haar: „Geef mĳ uw zoon.” Toen
nam hĳ hem van haar boezem en
droeg hem naar het dakvertrek,n
waar hĳ woonde, en legde hem
op zĳn eigen rustbed.o 20 Nu
riep hĳ tot Jehovah en zei: „O Jehovah, mĳn God,p moet gĳ ook
de weduwe bĳ wie ik als vreem-
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1 KONINGEN 17:13–18:6

deling vertoef, kwaad berokkenen, door haar zoon ter dood te
brengen?” 21 Vervolgens strekte hĳ zich driemaal over het kind
uita en riep tot Jehovah en zei:
„O Jehovah, mĳn God, laat toch
alstublieft de zielb van dit kind
in hem terugkeren.” 22 Ten slotte luisterde Jehovah naar El _ia’s
stem,c zodat de ziel van het kind
in hem terugkeerde en het tot leven kwam.d 23 Nu nam El _ia het
kind en bracht het van het dakvertrek naar beneden in huis en
gaf het aan zĳn moeder; en El _ia
zei toen: „Zie, uw zoon leeft.”e
24 Daarop zei de vrouw tot El _ia:
„Ja, nu weet ik werkelĳk dat gĳ
een man Gods zĳtf en dat Jehovah’s woord in uw mond waar
is.”g
Nu geschiedde het [na] vele
dagen dat in het derde jaar
18
Jehovah’s eigen woord tot El _ia
h

kwam, dat luidde: „Ga, vertoon u
aan Achab,
daar ik van plan ben
_
regen te geven op de oppervlakte van de aardbodem.”i 2 Bĳgevolg ging El _ia heen om zich aan
Achab
te vertonen, terwĳl de hon_
gersnood zwaar j was in Samaria.
_
3 Intussen riep Achab
Obadja,
_
_
die over de huishouding ging.k
(Ob adja
zelf nu had er blĳk
_
van gegeven iemand te zĳn die
Jehovah ten zeerste vreesde. l
4 Daarom gebeurde het dat toen
m
Izebel
Jehovah’s profeten af_
voorts honderd
sneed,n Obadja
_
profeten nam en hen vĳftig bĳ
vĳftig in een grot verborgen hield,
en hĳ voorzag hen van brood en
water.o) 5 Vervolgens zei Achab
_
tot Obadja:
„Trek het land door
_
naar alle waterbronnen en naar
alle stroomdalen. Misschien vinden wĳ groen gras,p opdat wĳ de
paarden en muildieren in het leven kunnen houden en er niet
[nog meer] van de beesten afgesneden behoeven te worden.”q
6 Zĳ verdeelden dus het land onder elkaar om erdoor te trekken.
¨
o Sp 19:17; Mt 10:42; p Ps 104:14; q Jer 14:5; Joe
1:18.
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¨
Proef op berg Karmel: Jehovah contra Baal

Achab
zelf ging alleen de ene weg
_
op, en wat Obadja
betreft, die ging
_
alleen de andere weg op.a
7 Terwĳl Obadja
voortging op
_
de weg, zie, daar kwam El _ia hem
b
tegemoet. Hĳ herkende hem terstond en viel op zĳn aangezichtc
en zei: „Zĳt gĳ het, mĳn heer d
El _ia?” 8 Hierop zei hĳ tot hem:
„Ik ben het. Ga, zeg tot uw heer: e
’El _ia is er.’ ” 9 Maar hĳ zei: „Welke zonde f heb ik begaan dat gĳ
uw knecht in de hand van Achab
_
zoudt geven om mĳ ter dood te
brengen? 10 Zo waar Jehovah,
uw God, leeft,g er is geen natie of
koninkrĳk waar mĳn heer u niet
heeft laten zoeken. Nadat men
had gezegd: ’Hĳ is [hier] niet’, liet
hĳ het koninkrĳk en de natie zweren dat zĳ u niet konden vinden.h
11 En nu zegt gĳ: ’Ga, zeg tot uw
heer: „El _ia is er.” ’ 12 En het zal
´
stellig geschieden dat wanneer ık
´ ´
van u wegga, dan Jehovah’s geesti
u zal wegvoeren, zonder dat ik
zal weten waarheen; en ik zal het
Achab
zĳn komen melden, en hĳ
_
zal u niet vinden, en hĳ zal mĳ
stellig doden,j daar uw knecht zelf
van zĳn jeugd af Jehovah heeft
gevreesd.k 13 Is het mĳn heer
niet verteld wat ik gedaan heb
toen Izebel
de profeten van Jeho_
vah doodde, hoe ik sommigen van
de profeten van Jehovah, honderd
man, vĳftig bĳ vĳftig in een grot
verborgen hieldl en hen van brood
en water bleef voorzien? m 14 En
nu zegt gĳ: ’Ga, zeg tot uw heer:
„El _ia is er.” ’ En hĳ zal mĳ stellig doden.”n 15 El _ia zei echter:
„Zo waar Jehovah der legerschareno leeft,p ja, voor wiens aangezicht ik sta, vandaag zal ik mĳ aan
hem vertonen.”
16 Bĳgevolg ging Obadja
Achab
_
_
tegemoet en deelde het hem mee;
en dus ging Achab
El _ia tegemoet.
_
17 Nu geschiedde het dat zodra Achab
El _ia zag, Achab
on_
_
middellĳk tot hem zei: „Zĳt gĳ
het, gĳ die de banvloek over Is_
¨
rael brengt?”q
18 Daarop zei hĳ: „Ik heb niet
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¨
de banvloeka over Isra
el gebracht,
_
maar gĳ en het huis van uw vader,b doordat GIJ de geboden van
¨
Jehovah hebt verlatenc en de Ba_ als
nu, zend
zĳt gaan volgen.d 19 En
¨
heen, breng heel Isra
el bĳ mĳ op
_
e bĳeen en ook de
de berg Karmel
_
vierhonderd
vĳftig profeten van
¨
Ba_ alf en de vierhonderd profeten
van de heilige paal,g die aan de
tafel van Izebel
eten.”h 20 Toen
_
zond Achab
een boodschap
on_
¨
der alle zonen van Isra
el en bracht
_
i
de profeten op de berg Karmel
_
bĳeen.
21 Nu trad El _ia op het gehele volk toe en zei: „Hoe lang zult
GIJ nog op twee verschillende gedachten hinken? j Indien Jehovah
de [ware] God is, gaat
¨ hem volgen; k maar is het Ba_ al, gaat hem
volgen.” En het volk zei hem geen
woord terug. 22 Vervolgens zei
El _ia tot het volk: „Ikzelf ben als
profeet van Jehovah overgebleven,l ik alleen,
terwĳl de profeten
¨
van Ba_ al met vierhonderd vĳftig
man zĳn. 23 Laat men ons nu
twee jonge ´ stieren
geven, en la´
ten zĳ zich een jonge stier uitkiezen en die in stukken snĳden en
op het hout leggen, maar zĳ dienen
er geen vuur bĳ te doen. En
´
ık zal de andere jonge stier gereedmaken, en ik moet die op het
hout leggen, maar ik zal er geen
vuur bĳ doen. 24 En GIJ moet
de naam van UW god aanroepen,m
en ik voor mĳ zal de naam van
Jehovah aanroepen; en het moet
geschieden dat de [ware] God die
door vuur n antwoordt, de [ware]
God is.”o Hierop antwoordde het
gehele volk en zei: „De zaak is
goed.”
25 Nu¨ zei El _ia tot
´ ´ de profeten
van Ba_ al: „Kiest U een jonge stier
uit en maakt hem eerst gereed,
want GIJ zĳt in de meerderheid;
en roept de naam van UW god
aan, maar GIJ moogt er geen vuur
bĳ doen.” 26 Bĳgevolg namen
zĳ de jonge stier die hĳ hun gaf.
Toen maakten zĳ hem gereed, en
zĳ bleven van de ochtend
tot de
¨
middag de naam van Ba_ al aanroe-
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¨
pen en zeiden: „O Ba_ al, antwoord
ons!” Maar er was geen stema en
niemand antwoordde.b En zĳ bleven om het altaar hinken dat zĳ
gemaakt hadden. 27 Nu gebeurde het op de middag dat El _ia de
spot met hen ging drĳvenc en zei:
„Roept met luider stem, want hĳ
is een god; d want hĳ moet zich
wel met iets bezighouden, en hĳ
moet zĳn behoefte doene en zich
afzonderen.f Of misschien slaapt
hĳ wel en dient hĳ wakker te worden!”g 28 Toen riepen zĳ met luider stem en maakten zich naar
hun gewoonte insnĳdingenh met
dolken en met lansen, totdat zĳ
dropen van het bloed. 29 Nu
geschiedde het dat zodra de middag voorbĳ was en zĳ zich als
profeten bleven gedrageni tot het
opstĳgen van het graanoffer, er
geen stem was en er niemand
antwoordde en er geen aandacht
werd geschonken.j
30 Ten slotte zei El _ia tot het
gehele volk: „Treedt op mĳ toe.”
Heel het volk trad dus op hem toe.
Toen ging hĳ ertoe over het altaar
van Jehovah dat omvergehaald
was,k te herstellen. 31 El _ia dan
nam twaalf stenen, naar het getal van de stammen der zonen van
Jakob,
tot wie Jehovah’s woord
_
¨
was gekomenl dat luidde: „Isra
el
_
zal uw naam worden.”m 32 Vervolgens bouwde hĳ van de stenen
een altaar n in de naam van Jehovaho en maakte rondom het altaar een geul met ongeveer een
oppervlakte die met twee seamaten zaad bezaaid kon worden.
33 Daarna schikte hĳ de stukken
houtp en sneed de jonge stier in
stukken en legde hem op de stukken hout. Nu zei hĳ: „Vult vier
grote kruiken met water en giet
die uit over het brandoffer en over
de stukken hout.” 34 Toen zei
hĳ: „Doet het nog eens.” Zĳ deden het dus nog eens. Maar hĳ zei:
„Doet het voor de derde keer.” Zĳ
deden het dus voor de derde keer.
35 Aldus liep het water rondom
het altaar, en ook de geul vulde hĳ
met water.
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1 KONINGEN 18:27-44
36 Nu gebeurde het op de tĳda
waarop het graanoffer opstĳgt,
dat de profeet El _ia voorts naderbĳ trad en zei: „O Jehovah,
de
¨
b Isaakc en IsGod
_
_
_
¨ van Abraham,
rael,d laat het heden bekend wor¨
den dat gĳ God zĳt in Isra
ele en
_
dat ik uw knecht ben en dat ik
door uw woordf al deze dingen
heb gedaan. 37 Antwoord mĳ,
o Jehovah, antwoord mĳ, opdat
dit volk moge weten dat gĳ, Jeho´´
vah,g de [ware] God zĳt en dat gıj
hun hart hebt teruggebracht.”h
38 Daarop viel het vuur i van Jehovah neer en verteerde voorts
het brandoffer j en de stukken
hout en de stenen en het stof,
en het water dat in de geul was,
lekte het op.k 39 Toen het gehele volk dit zag, vielen zĳ onmiddellĳk op hun aangezichtl en zeiden:
„Jehovah is de [ware] God! Jehovah is de [ware] God!” 40 Nu zei
El _ia tot ¨ hen: „Grĳpt de profeten
van Ba_ al! Laat geen enkele van
hen ontsnappen!” Terstond grepen zĳ hen, waarop El _ia hen naar
het stroomdal van de K _isonm afvoerde en hen daar afslachtte.n
41 El _ia zei nu tot Achab:
„Ga op,
_
eet en drink; o want daar is het geluid van het gedruis van een stortop
regen.”p 42 Toen ging Achab
_
om te eten en te drinken. Wat
El _ia betreft, hĳ klom naar de top
van de Karmel
en hurkte toen
_
ter aarde neer q en hield¨ zĳn gezicht tussen zĳn knieen gestoken.r 43 Daarop zei hĳ tot zĳn
bediende: „Klim omhoog alstublieft. Kĳk in de richting van
de zee.” Hĳ klom dus omhoog
en keek en zei toen: „Er is helemaal niets.” Vervolgens zei hĳ:
„Ga terug”, tot zevenmaal toe.s
44 Bĳ de zevende maal nu gebeurde het dat hĳ ten slotte zei:
„Zie! Een wolkje als de handpalm
van een man stĳgt uit de zee
op.”t Nu zei hĳ: „Ga op, zeg tot
Achab:
’Span in! u En daal af, opdat
_
de stortregen u niet ophoudt!’ ”
r Ps 89:7; Heb 12:28; Jak 5:17; s Lu 18:7; t Lu
12:54; u Mi 1:13.

1 KONINGEN 18:45–19:15
45 Nu gebeurde het ondertussen
dat de hemel zelf zwart werd van
wolken en wind,a en toen kwam er
een zware stortregen.b En Achab
_
reed
¨ voort en ging heen naar J _izreel.c 46 De hand van Jehovah
nu bleek op El _ia te zĳn,d zodat hĳ
zĳn heupen omgordde e en vervolgens voor Achab
uit
snelde, heel
_
¨
de weg naar J _izreel.f
g

Toen vertelde Achab
aan
_
Izebel
wat El _ia allemaal ge_
19
daan had, ja alles, ook hoe hĳ al de

Elia vlucht, komt bĳ de berg Horeb
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h

profeten met het zwaard had geeen
dood.i 2 Daarop zond Izebel
_
bode naar El _ia en liet zeggen: „Zo
j
mogen de goden doen, en zo mogen zĳ daaraan toevoegen,k indien
ik morgen om deze tĳd uw ziel
niet gelĳk zal maken aan de ziel
van elk van hen!” 3 En hĳ werd
bevreesd. Dientengevolge stond
hĳ op en ging heen ter wille van
m
zĳn ziell en kwam te Berseba,
dat
_
tot Juda
behoort.n Toen liet hĳ zĳn
_
bediende daar achter. 4 En hĳzelf ging een dagreis ver de wildernis in, en ten slotte kwam hĳ
daar en zette zich onder een zekere bremstruik neer.o Toen vroeg
hĳ of zĳn ziel mocht sterven en
zei: „Het is genoeg! Neem nu, o Jehovah, mĳn ziel weg,p want ik
ben niet beter dan mĳn voorvaders.”
5 Ten slotte legde hĳ zich neer
en viel in slaap onder de bremstruik.q Maar zie! nu raakte een
engelr hem aan.s Toen zei hĳ tot
hem: „Sta op, eet.” 6 Toen hĳ opkeek, zie, daar was aan zĳn hoofdeinde een ronde koekt op gloeiende stenen en een veldfles met
water. En hĳ ging eten en drinken, waarna hĳ zich weer neerlegde. 7 Later kwam de engelu van
Jehovah voor de tweede maal terug en raakte hem aan en zei: „Sta
op, eet, want de reis is te veel voor
u.”v 8 Hĳ stond derhalve op en
at en dronk, en hĳ ging in de
kracht van dat voedsel veertig dagenw en veertig nachten voort, tot
aan de berg van de [ware] God, de
x
Horeb.
_
9 Daar ging hĳ ten slotte een
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grota binnen, om er te overnachten; en zie! daar was Jehovah’s
woord voor hem, en het zei vervolgens tot hem: „Wat hebt gĳ hier te
doen, El _ia?”b 10 Hierop zei hĳ:
„Ik ben absoluut jaloers geweestc
ten opzichte van Jehovah, de God
der legerscharen;
want de zonen
¨
van Isra
el hebben uw verbond ver_
d uw altaren hebben zĳ omlaten,
vergehaalde en uw profeten hebben zĳ met het zwaard gedood,f
zodat ik alleen ben overgebleven; g en nu zoeken zĳ mĳn ziel,
om die weg te nemen.”h 11 Maar
het zei: „Ga naar buiten, en gĳ
moet op de berg voor het aangezicht van Jehovah gaan staan.”i
En zie! Jehovah ging voorbĳ,j en
een grote en sterke wind verscheurde bergen en verbrĳzelde
steile rotsen voor Jehovah uit.k
(Jehovah was niet in de wind.)
En na de wind was er een aardbeving.l (Jehovah was niet in de aardbeving.) 12 En na de aardbeving
was er een vuur.m (Jehovah was
niet in het vuur.) En na het vuur
was er een rustige, zachte stem.n
13 Nu geschiedde het dat zodra
El _ia dit hoorde, hĳ onmiddellĳk
zĳn gezicht in zĳn ambtsgewaad
hulde o en naar buiten ging en aan
de ingang van de grot bleef staan;
en zie! er was een stem voor hem,
en die zei vervolgens tot hem:
„Wat hebt gĳ hier te doen, El _ia?”p
14 Hierop zei hĳ: „Ik ben absoluut
jaloers geweest ten opzichte van
Jehovah, de God der legerscha¨
ren; want de zonen van Isra
el heb_
ben uw verbond verlaten,q uw altaren hebben zĳ omvergehaald en
uw profeten hebben zĳ met het
zwaard gedood, zodat ik alleen
ben overgebleven; en nu zoeken
zĳ mĳn ziel, om die weg te nemen.”r
15 Jehovah zei nu tot hem:
„Ga, keer op uw weg terug naar
s
en
de wildernis van Damaskus;
_
¨
gĳ moet daar komen en Haza
_ elt
m De 4:11; n Ex 34:6; De 4:33; o Ex 3:6; p 1Kon
19:9; q De 31:20; Ps 78:37; Jes 1:4; Jer 22:9; Ro
11:3; r 1Kon 19:10; s 2Kon 8:7; t 2Kon 8:8; 2Kon
8:12; Am 1:4.
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¨
Elia moet Hazael, Jehu en Elisa zalven

¨
a
tot koning over Syri
_ e zalven.
b de kleinzoon van
16 En Jehu,
_
c
N _imsi,
dient gĳ tot koning over
¨
Isra
el te zalven; en El _isa,d de zoon
_
van Safat,
uit Abel-Meh
ola,
_
_
_ e dient
gĳ tot profeet in uw plaats te zalven.f 17 En het moet geschieden
dat¨ wie aan het zwaard van Ha_
zael ontkomt,g door Jehu
ter dood
_
gebracht zal worden; h en wie aan
het zwaard van Jehu
ontkomt,
_
door El _isa ter dood gebracht zal
i
worden. 18 En
¨ ik heb er zevenj
duizend
in Isra
el overgelaten,
_
¨ alle
¨
knieen die zich niet voor Ba_ al hebben gebogen,k en elke mond die
hem niet heeft gekust.”l
19 Bĳgevolg ging hĳ daar vandaan en trof El _isa, de zoon van
Safat,
terwĳl deze aan het ploe_
´ ´
gen was m met twaalf span voor
zich, en hĳ was zelf bĳ het twaalfde. El _ia dan stak naar hem over
en wierp zĳn ambtsgewaadn op
hem. 20 Daarop liet hĳ de stieren in de steek en snelde El _ia
achterna en zei: „Laat mĳ alstublieft mĳn vader en mĳn moeder
kussen.o Dan wil ik u gaan volgen.” Hierop zei hĳ tot hem: „Ga,
keer terug; want wat heb ik u gedaan?” 21 Hĳ keerde dus van
achter hem terug en nam vervolgens een span stieren en slachtte p ze, en met het tuig q van de
stieren kookte hĳ hun vlees en
gaf het toen aan het volk, waarop zĳ aten. Daarna stond hĳ op
en ging El _ia volgen en hem dienen.r
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s

Ben-Hadad
_ ¨ nu, de koning
van Syri
20
_ e, bracht al zĳn
strĳdkrachten bĳeen en ook tweeendertig koningen met hemt en
paardenu en wagens,v waarna hĳ
w
optrok en het beleg voor Samaria
_
sloeg x en ertegen streed. 2 Toen
zond hĳ bodeny¨ naar Achab,
de ko_
ning van Isra
el, in de stad. Ver_
volgens zei hĳ tot hem: „Dit heeft
Ben-Hadad
gezegd: 3 ’Uw zilver
_
en uw goud zĳn van mĳ, en uw
vrouwen en uw zonen, de mooiste,
zĳn van mĳ.’ ”z 4 Hierop ¨ antwoordde de koning van Isra
el en
_
zei: „Overeenkomstig uw woord,
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1 KONINGEN 19:16–20:12

mĳn heer de koning; ik ben van u
met al wat mĳ toebehoort.”a
5 Later kwamen de boden terug en zeiden: „Dit heeft BenHadad
gezegd: ’Ik heb u laten zeg_
gen: „Uw zilver en uw goud en uw
vrouwen en uw zonen zult gĳ mĳ
geven. 6 Maar morgen om deze
tĳd zal ik mĳn dienaren naar u toe
sturen, en zĳ moeten uw huis en
de huizen van uw dienaren zorgvuldig doorzoeken; en het moet
geschieden dat zĳ alles wat in uw
ogen begeerlĳk is,b in hun hand
zullen leggen, en zĳ moeten het
meenemen.” ’ ”
7 Daarop riep de koning van
¨
Isra
el alle oudere mannen van
_
het landc en zei: „Merkt alstublieft op en ziet dat deze enkel
rampspoed zoekt; d want hĳ heeft
mĳ een boodschap gestuurd om
mĳn vrouwen en mĳn zonen en
mĳn zilver en mĳn goud, en ik
heb het hem niet onthouden.”
8 Toen zeiden alle oudere mannen en al het volk tot hem: „Gehoorzaam niet, en gĳ dient niet
toe te geven.” 9 Daarom zei hĳ
tot de boden van Ben-Hadad:
„Zeg
_
tot mĳn heer de koning: ’Alles
waarom gĳ de eerste maal tot
uw dienaar hebt gezonden, zal ik
doen; maar deze zaak kan ik niet
doen.’ ” Zo gingen de boden heen
en brachten hem het antwoord
over.
10 Nu liet Ben-Hadad
hem zeg_
gen: „Zo mogen de godene met mĳ
doen, en zo mogen zĳ daaraan toevoegen,f indien het stof van Sama_
ria voldoende zal zĳn om de handholten te vullen van al het volk
dat mĳ volgt!”g 11 De koning
¨
van Isra
el antwoordde vervolgens
_
en zei: „Spreekt [tot hem]: ’Wie
zich aangordt,h beroeme zich niet
als wie zich ontgordt.’ ”i 12 Nu
geschiedde het dat zodra hĳ dit
woord hoorde, terwĳl hĳzelf en
de koningen in de hutten aan het
drinken waren,j hĳ onmiddellĳk
tot zĳn dienaren zei: „Stelt U op!”
Toen stelden zĳ zich op tegen de
stad.

1 KONINGEN 20:13-30

¨
Jehovah geeft Achab overwinning op Syrie

13 En zie! een zekere profeet
trad toe op Achab,
de koning van
_
¨
Isra
el,a en zei toen: „Dit heeft
_
b
Jehovah gezegd: ’Hebt gĳ heel
deze grote menigte gezien? Zie,
ik geef die heden in uw hand, en
gĳ zult stellig weten dat ik Jehovah ben.’ ”c 14 Toen zei Achab:
_
„Door wie?”, waarop hĳ zei: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Door de
jonge mannen van de vorsten der
rechtsgebieden.’ ” Ten slotte zei
hĳ: „Wie zal de strĳd aanbinden?”,
waarop hĳ zei: „Gĳ!”
15 Toen telde hĳ de jonge mannen van de vorsten der rechtsgebieden, en [hun aantal] bedroeg
¨
tweehonderd tweeendertig; d en
na hen telde hĳ het gehele volk,
¨
alle zonen van Isra
el, zevendui_
zend. 16 Zĳ dan trokken uit op
de middag, terwĳl Ben-Hadad
_
zich in de hutten bedronk,e hĳ te
zamen met de koningen, de tweeendertig koningen die hem hielpen. 17 Toen de jonge mannenf
van de vorsten der rechtsgebieden het eerst uittrokken, zond
Ben-Hadad
terstond [boden] uit;
_
en zĳ kwamen hem berichten en
zeiden: „Er zĳn mannen uit Sama_
ria getrokken.” 18 Daarop zei
hĳ: „Of zĳ nu tot vrede zĳn uitgetrokken, GIJ dient hen levend te
grĳpen; of dat zĳ ten strĳde zĳn
uitgetrokken, levend dient GIJ hen
te grĳpen.”g 19 En dezen waren
het die uit de stad trokken, de
jonge mannen van de vorsten der
rechtsgebieden en de strĳdkrachten die hen volgden. 20 Zĳ dan
sloegen ieder hun man neer; en de
¨
Syriers h namen de vlucht,i waar¨
op Isra
el hen achterna zette, doch
_
Ben-Hadad,
de koning van Sy_
_
¨
rie, ontkwam ten slotte te paard
met de ruiters. 21 Maar de ko¨
ning van Isra
el trok uit en bleef de
_
paarden en de wagens neerslaan,j
¨
en hĳ richtte onder de Syriers een
grote slachting aan.
22 Later trad de profeetk op de
¨
koning van Isra
el toe en zei tot
_
hem: „Ga, versterk ul en merk op
en zie wat gĳ doen zult; m want bĳ
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de terugkeer van het
jaar trekt
¨
a
de koning van Syri
_ e tegen u op.”
23 Wat de dienaren van de ko¨
ning van Syri
_ e betreft, zĳ zeiden tot hem: „Hun God is een
God van bergen.b Daarom zĳn zĳ
sterker gebleken dan wĳ. Laten
wĳ daarentegen dus op het vlakke land tegen hen strĳden [en
zien] of wĳ niet sterker zullen blĳken te zĳn dan zĳ. 24 En doe
dit: Verwĳder de koningen,c ieder
van zĳn post, en stel stadhouders
aan in hun plaats.d 25 En gĳ, gĳ
dient u een krĳgsmacht te tellen gelĳk aan de krĳgsmacht die
u ontvallen is, met evenveel paarden en wagens; en laten wĳ op het
vlakke land tegen hen strĳden [en
zien] of wĳ niet sterker zullen blĳken te zĳn dan zĳ.”e Bĳgevolg luisterde hĳ naar hun stem en deed aldus.
26 Nu gebeurde het bĳ de terugkeer van het jaar ¨ dat BenHadad
voorts de Syriers f mon_
sterde en naar Afek
_ ¨ g optrok, ten
strĳde tegen Isra
_ ¨ el. 27 Wat de
zonen van Isra
el betreft, zĳ wer_
den gemonsterd en van het nodih
ge voorzien en gingen hun toen
tegemoet; voorts legerden de zo¨
nen van Isra
el zich tegenover
_
hen als twee kleine geitenkud¨
den, terwĳl de Syriers hunnerzĳds het land vulden.i 28 Toen
trad de man van de [ware] Godj
naderbĳ en zei tot de koning van
¨
Isra
el, ja, hĳ zei vervolgens: „Dit
_
heeft Jehovah gezegd: ’Omdat de
¨
Syriers hebben gezegd: „Jehovah
is een God van bergen, en hĳ is
niet een God van laagvlakten”,
zal ik heel deze grote menigte in
uw hand moeten geven,k en gĳlieden zult stellig weten dat ik Jehovah ben.’ ”l
29 En zeven dagen lang bleven dezen tegenover genen gelegerd.m Op de zevende dag nu
geschiedde het dat het tot een gevecht
kwam; en de zonen¨ van Is_
¨
rael sloegen toen de Syriers neer,
honderdduizend man voetvolk op
´ ´
een dag. 30 En die overgeble-
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Ben-Hadad gespaard. Achab bestraft

ven waren, vluchtten vervolgens
a naar de stad; en de
naar Afek,
_
muur kwam te vallen op zevenentwintigduizend man die overgebleven waren.b Wat Ben-Hadad
_
betreft, hĳ vluchtte c en kwam ten
slotte in de stad, in het binnenste d
vertrek.
31 Zĳn dienaren dan zeiden tot
hem: „Zie toch, wĳ hebben gehoord dat de koningen van het
¨
huis van Isra
el koningen van lief_
derĳke goedheid zĳn.e Laten wĳ
alstublieft een zakf om onze lendenen drageng en touwen op ons
hoofd, en laten wĳ uitgaan tot de
¨
koning van Isra
el. Misschien zal
_
hĳ uw ziel in het leven houden.”h
32 Bĳgevolg gordden zĳ een zak
om hun lendenen, met touwen op
hun hoofd, en kwamen bĳ de ko¨
ning van Isra
el en zeiden: „Uw
_
knecht Ben-Hadad
heeft gezegd:
_
’Laat mĳn ziel alstublieft in leven.’ ” Hierop zei hĳ: „Leeft hĳ dan
nog? Hĳ is mĳn broeder.” 33 De
manneni zelf dan beschouwden
dit als een voorteken en vatten
het snel op als een beslissing zĳnerzĳds, en zĳ zeiden vervolgens:
„Ben-Hadad
is uw broeder.” Daar_
op zei hĳ: „Gaat hem halen.” Toen
ging Ben-Hadad
uit tot hem; en
_
hĳ liet hem terstond in de wagen
j
stĳgen.
34 [Ben-Hadad]
zei nu tot hem:
_
„De stedenk die mĳn vader aan
uw vader ontnomen heeft, zal ik
teruggeven; en straten zult gĳ
u in Damaskus
toewĳzen, zoals
_
ook mĳn vader in Samaria
heeft
_
gedaan.”
„En wat mĳ betreft, onder een
verbondl zal ik u heenzenden.”
Zo sloot hĳ een verbond met
hem en zond hem heen.
35 En een zekere man uit
de profetenzonenm zei door het
woordn van Jehovah tot zĳn
vriend: „Sla mĳ alstublieft.” Maar
de man weigerde hem te slaan.
36 Daarom zei hĳ tot hem: „Omdat gĳ niet geluisterd hebt naar
de stem van Jehovah, zie, gĳ gaat
van mĳ vandaan en een leeuw zal
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1 KONINGEN 20:31–21:2
u stellig neerslaan.” Daarna ging
hĳ bĳ hem vandaan, en de leeuwa
trof hem toen aan en sloeg hem
neer.b
37 Vervolgens vond hĳ een andere man en zei: „Sla mĳ alstublieft.” De man dan sloeg hem,
waarbĳ hĳ [hem] sloeg en verwondde.
38 Toen ging de profeet heen
en bleef langs de weg staan, [wachtend] op de koning, en hĳ hield
zich onherkenbaar c met een verband over zĳn ogen. 39 Nu gebeurde het dat terwĳl de koning
voorbĳging, hĳ de koning luid
toeriep en vervolgens zei: d „Uw
knecht zelf trok uit in het heetst
van de strĳd; en zie! een man
trad uit de [gevechts] linie, en hĳ
kwam mĳ een man brengen en
zei toen: ’Bewaak deze man. Indien hĳ vermist wordt, hoe dan
ook, dan zal uw ziele voor zĳn ziel
in de plaats moeten komen,f of gĳ
zult een talent zilver uitwegen.’g
40 Nu geschiedde het dat terwĳl uw knecht hier en daar bezig was, hĳ opeens verdwenen
was.” Hierop zei de koning van
¨
Isra
el tot hem: „Dan is dat uw
_
eigen oordeel. Gĳ hebt het zelf geveld.”h 41 Daarop deed hĳ vlug
het verband van zĳn ogen en toen
¨
herkende de koning van Isra
el
_
hem, dat hĳ uit de profeten was.i
42 Hĳ zei nu tot hem: „Dit heeft
Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ de
man die aan mĳ ter vernietiging
was overgegeven, uit uw hand
hebt laten gaan,j moet uw ziel voor
zĳn ziel in de plaats komen,k en uw
volk voor zĳn volk.’ ”l 43¨ Daarop ging de koning van Isra
el heen
_
naar zĳn huis, mismoedig en term en kwam te Samaneergeslagen,
_
ria.n
Nu gebeurde het na deze
dingen dat er een wĳn21
¨
gaard was die aan de Jizreeliet
Naboth
bleek
te behoren [en] die
_
¨
in J _izreelo lag, naast het paleis
van Achab,
de koning van Sama_
_
ria. 2 Achab
dan sprak tot Na_
_
p mĳ toch uw
both en zei: „Geef

1 KONINGEN 21:3-19

Naboths wĳngaard. Oordeel aangezegd

wĳngaard,a opdat die mĳ tot
moestuinb kan dienen, want hĳ
ligt dicht bĳ mĳn huis; en laat ik
u er een betere wĳngaard voor
in de plaats geven. [Of,] indien
het goed is in uw ogen,c wil ik
u geld geven overeenkomstig de
prĳs van deze.” 3 Maar Naboth
_
zei tot Achab:
„Het is wat mĳ
_
betreft, van Jehovah’s standpunt
uit bezien,d ondenkbaar e u de erfelĳke bezitting van mĳn voorvaders te geven.”f 4 Dientengevolge kwam Achab
in zĳn huis,
_
mismoedig en terneergeslagen
¨
over het woord dat de Jizreeliet
Naboth
tot hem gesproken had,
_
toen hĳ zei: „Ik zal u de erfelĳke bezitting van mĳn voorvaders
niet geven.” Toen legde hĳ zich
neer op zĳn rustbed en hield zĳn
gezicht afgewend,g en hĳ at geen
brood.
5 Ten slotte kwam zĳn vrouw
h bĳ hem en sprak tot hem:
Izebel
_
„Waarom is uw geest mismoedig i
en eet gĳ geen brood?” 6 Daarop sprak¨ hĳ tot haar: „Omdat ik
de Jizreeliet Naboth
eens heb aan_
gesproken en vervolgens tot hem
heb gezegd: ’Geef mĳ toch uw
wĳngaard voor geld. Of laat ik, als
gĳ dat liever hebt, u er een andere
wĳngaard voor in de plaats geven.’
Maar hĳ zei: ’Ik zal u mĳn wĳngaard niet geven.’ ”j 7 Toen zei
zĳn
tot hem: „Oefent
_
´ ´ vrouw Izebel
¨
gıj nu het koningschap over Isra
el
_
en
laat
uw
uit? k Sta op, eet brood
´
hart vrolĳk zĳn. Ik zal
¨ u de wĳngaard van de Jizreeliet Naboth
_
l
geven.” 8 Bĳgevolg schreef zĳ
brievenm in Achabs
naam en ver_
zegelde die met zĳn zegel,n en
zĳ zond de brieven aan de oudere manneno en de edelen die in
zĳn stad, bĳ Naboth,
woonden.
_
9 Maar zĳ schreef in de brieven
als volgt: p „Kondigt een vasten
af, en laat Naboth
aan het hoofd
_
van het volk zitten. 10 En laat
q nietswaardige r lietwee mannen,
den, tegenover hem zitten, en laten zĳ tegen hem getuigens door
te zeggen: ’Gĳ hebt God en de koning vervloekt!’t En brengt hem
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naar buiten en stenigt hem, opdat hĳ sterft.”a
11 De mannen van zĳn stad, de
oudere mannen en de edelen die
in zĳn stad woonden, deden derhalve juist zoals Izebel
hun had la_
ten weten, juist zoals geschreven
stond in de brieven die zĳ hun gestuurd had.b 12 Zĳ kondigden
een vastenc af en lieten Naboth
_
aan het hoofd van het volk zitten. 13 Toen kwamen twee van
de mannen, nietswaardige lieden,
binnen en gingen tegenover hem
zitten; en de nietswaardige mannen gingen ten overstaan van het
volk tegen hem getuigen, dat wil
zeggen tegen Naboth,
en zeiden:
_
„Naboth
heeft God en de koning
_
vervloekt!”d Daarna brachten zĳ
hem naar de buitenwĳken van de
stad en stenigden hem met stenen, zodat hĳ stierf.e 14 Nu zonden zĳ een boodschap aan Izebel
_
en lieten zeggen: „Naboth
is geste_
nigd, zodat hĳ dood is.”f
15 Het gebeurde dan dat zodra
Izebel
hoorde dat Naboth
geste_
_
nigd was, zodat hĳ gestorven was,
Izebel
onmiddellĳk tot Achab
zei:
_
_
„Sta op, neem bezit¨ van de wĳng
gaard van de Jizreeliet Naboth,
_
die hĳ weigerde u voor geld te
geven; want Naboth
is niet meer
_
in leven maar dood.” 16 Nu geschiedde het dat zodra Achab
_
hoorde dat Naboth
dood was,
_
Achab
dadelĳk opstond om af te
_
dalen¨ naar de wĳngaard van de
Jizreeliet Naboth,
ten einde die
_
in bezit te nemen.h
17 En Jehovah’s woordi kwam
tot El _ia,j de Tisbiet, en luidde:
18 „Sta op, daal af, Achab,
de ko_
¨
ning van Isra
el, tegemoet, die te
_
k Zie, hĳ is in de wĳnSamaria
is.
_
gaard van Naboth,
waarheen hĳ
_
is afgedaald om die in bezit te
nemen. 19 En gĳ moet tot hem
spreken en zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd: „Hebt gĳ gemoordl
en ook in bezit genomen?” ’m En
gĳ moet tot hem spreken en zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Op de plaats n waar de honden
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digd,
zal ik de rampspoed niet in
´´
zıjn dagen brengen.a In de dagen
van zĳn zoon zal ik de rampspoed
over zĳn huis brengen.”b

het bloed van Naboth
hebben op_
gelikt, zullen de honden uw bloed
oplikken, ja het uwe.” ’ ”a
20 Nu zei Achab
tot El _ia: „Hebt
_
gĳ mĳ gevonden, o mĳn vĳand?”,b
waarop hĳ zei: „Ik heb u gevonden. ’Omdat gĳ u verkocht hebt
om te doen wat kwaad is in de
ogen van Jehovah,c 21 zie, breng
ik rampspoed over u; d en ik zal
stellig een flinke opruiming achter u houdene en van Achab
af_
snĳden al wie tegen een muur
watertf en de hulpeloze en waar¨
deloze in Isra
el. 22 En ik zal
_
uw huis stellig gelĳk maken aan
g de zoon
het huis van Jerobeam,
_
van Nebat,
en aan het huis van
_
¨
h de zoon van Ah
Baesa,
_ia, om de
_
krenking waarmee gĳ [mĳ] ge¨
krenkt hebt en toen Isra
el hebt
_
doen zondigen.’i 23 En ook aangaande Izebel
heeft Jehovah
_
´ gesproken en gezegd: ’De honden
zullen Izebel
opeten op het stuk
_
¨
land van J _izreel.j 24 Al wie van
Achab
in de stad sterft, die zul_
len de honden opeten; en al wie
op het veld sterft, die zal door
het gevogelte van de hemel opgegeten worden.k 25 Zonder uitzondering heeft niemand er blĳk
van gegeven als Achab
te zĳn,l
_
die zich verkocht heeft om te
doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah, die door zĳn vrouw
m
Izebel
werd opgehitst.n 26 En
_
hĳ ging zeer verfoeilĳk handelen door de drekgodeno achterna
te lopen, naar al wat de Amorieten hadden gedaan, die Jehovah
van voor het aangezicht der zo¨
nen van Isra
el verdreef.’ ”p
_
27 Nu gebeurde het dat zodra
Achab
deze woorden hoorde, hĳ
_
voorts zĳn klederen scheurde en
een zak om zĳn vlees deed; q en hĳ
ging vasten en legde zich voortdurend neer in de zak en liep
gedruktr rond. 28 En Jehovah’s
woord kwam tot El _ia, de Tisbiet,
en luidde: 29 „Hebt gĳ gezien
hoe Achab
zich wegens mĳ heeft
_
verootmoedigd? s Omdat hĳ zich
om mĳnentwil heeft verootmoe-
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En drie jaar lang bleven zĳ
wonen zonder dat er oor22
¨
¨
log was tussen Syrie en Isra
el.
_

_
2 Nu gebeurde het in het derde
c de koning van
jaar dat Josafat,
_
Juda,
voorts afdaalde naar de ko_
¨
ning van Isra
el. ¨ 3 Toen zei de
_
koning van Isra
el tot zĳn diena_
ren: „Weet GIJ feitelĳk wel dat
d
Ramoth-G
_
_ilead aan ons toebehoort? Toch aarzelen wĳ om het
uit¨ de hand van de koning van Sy_
rie te nemen.” 4 Vervolgens zei
hĳ tot Josafat:
„Wilt gĳ met mĳ
_
ten strĳde trekken naar Ramoth_
tot
G _ilead?”e Hierop zei
_
¨ Josafat
de koning van Isra
el: „Ik ben net
_
als gĳ. Mĳn volk is net als uw
volk.f Mĳn paarden zĳn net als
uw paarden.”
5 Josafat
zei echter
verder tot
_
¨
de koning van Isra
el: „Raadpleeg g
_
alstublieft eerst het woord van
Jehovah.”
6 De koning van Is_
¨
rael bracht derhalve de profeten bĳeen,h ongeveer vierhonderd
man, en zei tot hen: „Zal ik tegen
Ramoth-G
_
_ilead ten strĳde trekken, of zal ik het laten?” Zĳ zeiden
nu: „Trek op,i en Jehovah zal [het]
in de hand van de koning geven.”
7 Maar Josafat
zei: „Is er hier
_
niet nog een profeet van Jehovah? Laten wĳ dan door bemiddeling van hem navraag doen.”j
8 Daarop
zei de koning van ´ Is_´
¨
rael tot Josafat:
„Er is nog een
_
man door bemiddeling van wie
wĳ Jehovah kunnen raadplegen; k
maar ik voor mĳ haat hem stellig,l want hĳ profeteert over mĳ
geen goede dingen, maar slechte m
— Michaja,
de zoon van J _imla.” Jo_
_
safat zei echter: „Laat de koning
zo iets niet zeggen.”n
9 Bĳgevolg
riep de koning van
¨
Isra
el een zekere hofbeambte o en
_
zei: „Haal toch vlug Michaja,
de
_
zoon van J _imla.”p 10 Nu zaten
o 1Sa 8:16; 2Kon 9:32; p 2Kr 18:8.
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Het optreden van de profeet Michaja

¨
de koning van Isra
el en Josafat,
_
_
de koning van Juda,
gekleed in
_
a ieder op zĳn
[hun] gewaden,
troon, op de dorsvloer bĳ de ingang van de poort van Samaria;
_
en´ ´ alle profeten gedroegen zich
voor hen als profeten.b 11 Toen
maakte Zedek _ia, de zoon van Ke¨
na_ ana, zich ĳzeren hoorns en zei:
„Dit heeft Jehovah gezegd: c ’Hier¨
mee zult gĳ de Syriers stoten totdat gĳ hen uitroeit.’ ”d 12 En alle
andere profeten profeteerden hetzelfde en zeiden: „Trek op naar
Ramoth-G
_
_ilead en word succesvol bevonden; en Jehovah zal [het]
stellig in de hand van de koning
geven.”e
13 En de bode die Michaja
was
_
gaan roepen, sprak tot hem en zei:
„Zie toch! De woorden van de profeten zĳn eenstemmig goed wat
de koning betreft. Laat uw woord
alstublieft als het woord van een
hunner worden, en gĳ moet iets
goeds spreken.”f 14 Maar Michaja
_ zei: „Zo waar Jehovah leeft,g
wat Jehovah mĳ zal zeggen, dat
zal ik spreken.”h 15 Toen kwam
hĳ bĳ de koning, en de koning zei
nu tot hem: „Michaja,
zullen wĳ
_
naar Ramoth-G
_
_ilead ten strĳde
trekken, of zullen wĳ het laten?”
Terstond zei hĳ tot hem: „Trek op
en word succesvol bevonden; en
Jehovah zal het stellig in de hand
van de koning geven.”i 16 Daarop zei de koning tot hem: „Hoeveel
malen stel ik u reeds onder een
eed dat gĳ in de naam van Jehovah niets dan de waarheid tot mĳ
dient te spreken?”j 17 Hĳ dan
¨
zei: „Voorwaar, ik zie alle Israelieten verstrooidk op de bergen, als
schapen die geen herder hebben.l
En Jehovah zei vervolgens: ’Dezen
hebben geen meesters. Laat hen
in vrede terugkeren, ieder naar
zĳn huis.’ ”m
18 Toen zei de koning van Is_
¨
rael tot Josafat:
„Heb ik u niet
_
gezegd: ’Hĳ zal over mĳ geen goede dingen profeteren maar slechte’?”n
19 En hĳ zei verder: „Hoor daar-
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om het woord van Jehovah: a Voorwaar, ik zie Jehovah op zĳn troon
zittenb en heel het hemelleger aan
zĳn rechter- en aan zĳn linkerhand bĳ hem staan.c 20 En Jehovah zei voorts: ’Wie zal Achab
_
misleiden, dat hĳ optrekt en valt
bĳ Ramoth-G
_
_ilead?’ En de een zei
toen zo iets als dit, terwĳl de ander zo iets als dat zei.d 21 Ten
slotte trad er een geeste naar voren en
´ ging voor Jehovah staan en
zei: ’Ik zal hem misleiden.’ Daarop zei Jehovah tot hem: ’Op welke wĳze?’f 22 Hierop zei hĳ: ’Ik
zal heengaan, en ik zal stellig een
bedrieglĳke geest worden in de
mond van al zĳn profeten.’g Hĳ
dan zei: ’Gĳ zult hem misleiden,
en, wat meer is, gĳ zult als overwinnaar te voorschĳn komen.h Ga
heen en doe zo.’i 23 Nu dan, zie,
Jehovah heeft een bedrieglĳke
geest in de mond van al deze profeten van u gelegd; j maar Jehovah zelf heeft rampspoed betreffende u gesproken.”k
¨
24 Zedek _ia, de zoon van Kena_ ana, trad nu naderbĳ en sloeg Michaja
op de wang l en zei: „Langs
_
welke [weg] is de geest van Jehovah dan wel van mĳ verder
gegaan om met u te spreken?”m
25 Daarop zei Michaja:
„Zie! Gĳ
_
ziet [langs welke weg] op die dag
n
dat gĳ het binnenste vertrek
o
zult ingaan om u te verbergen.”
¨
26 Toen zei de koning van Isra
el:
_
„Neem Michaja
en breng hem te_
rug bĳ Amon,
de overste van de
_
stad, en bĳ Joas,
de zoon van de
_
koning.p 27 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de koning gezegd: q „ZET
deze man in het huis van bewaring r en voedt hem met een verlaagd broodrantsoens en een verlaagd waterrantsoen totdat ik in
vrede [terug]kom.” ’ ”t 28 Daarop zei Michaja:
„Mocht gĳ soms in
_
vrede terugkomen, dan heeft Jehovah niet met mĳ gesproken.”u
En hĳ voegde eraan toe: „Hoort, al
GIJ volken.”v
29 ¨ Toen trokken de koning van
Isra
el en Josafat,
de koning van
_
_
Juda,
op naar Ramoth-G
_
_
_ilead.w
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Achab misleid, sterft. Josafat rechtschapen

¨
30 De koning van Isra
el zei nu
_
tot Josafat:
„[Voor mĳ zal het be_
tekenen] vermomd in ´ ´ de strĳd
te gaan,a maar doet gıj uw klederenb aan.” Bĳgevolg vermom¨
de c de koning van Isra
el zich en
_
d
31
Wat
de koging de strĳd in.
¨
ning van
_ e betreft, hĳ had
¨ Syri
e van de
de tweeendertig oversten
wagens die hĳ had, het volgende geboden: „GIJ moogt niet strĳden met klein of groot, maar ¨ alleen met de koning van Isra
el.”f
_
32 Nu geschiedde het dat zodra
de wagenoversten Josafat
zagen,
_
zĳ, van hun kant, bĳ zichzelf zeiden: ¨ „Dat is zeker de koning van
Isra
el.”g Daarom keerden zĳ zich
_
tegen hem om te strĳden; en Jo_
safat ging luid om hulp roepen.h
33 Nu geschiedde het dat zodra
de wagenoversten zagen
dat het
¨
de koning van Isra
el niet was, zĳ
_
onmiddellĳk terugkeerden van de
achtervolging van hem.i
34 En er was een man die in
zĳn argeloosheid de boog spande,
maar¨ hĳ trof toen de koning van
Isra
el¨ tussen de aanhangsels en de
_
malienkolder, zodat hĳ tot zĳn wagenmenner zei: j „Wend uw hand
en breng mĳ uit het kamp, want
ik ben zwaar gewond.” 35 En de
strĳd bleef die dag in hevigheid
toenemen, en de koning
zelf moest
¨
tegenover de Syriers in een staande positie worden gehouden in de
wagen, en ’s avonds stierf k hĳ ten
slotte; en het bloed van de wond
bleef in de bak van de strĳdwagen stromen.l 36 Toen ging omstreeks het ondergaan van de zon
de luide kreet door de legerplaats,
namelĳk: „Ieder naar zĳn stad,
en ieder naar zĳn land!”m 37 Zo
stierf de koning. Toen hĳ naar Samaria
werd gebracht, begroeven
_
zĳ de koning vervolgens in Sama_
ria.n 38 En men ging de strĳdwagen afspoelen bĳ de vĳver van
Samaria,
en de honden likten toen
_
zĳn bloed op o (en de prostituees
baadden zich daar), overeenkomstig het woord van Jehovah dat hĳ
gesproken had.p
39 Wat de rest van de aange-
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legenheden van Achab
betreft en
_
alles wat hĳ gedaan heeft en het
a huis dat hĳ gebouwd heeft
ivoren
en alle steden die hĳ gebouwd
heeft, is dat niet beschreven in
het boekb van de aangelegenheden van de dagen der koningen
¨
van Isra
el? 40 Ten slotte legde
_
Achab
zich neer bĳ zĳn voorva_
d
begon
ders; c en zĳn zoon Ahazia
_
in zĳn plaats te regeren.
e
41 Wat Josafat
betreft, de zoon
_
van Asa,
hĳ was koning over Juda
_
_
geworden in het vierde jaar van
¨
Achab,
de koning van Isra
el.
_
_
42 Josafat
was vĳfendertig jaar
_
oud toen hĳ begon te regeren, en
hĳ heeft vĳfentwintig jaar lang
te Jeruzalem
geregeerd; en de
_
naam van zĳn moeder was Azu_
ba, de dochter van S _ilhi. 43 En
hĳ bleef heel de weg van zĳn vader Asa
bewandelen. Hĳ week
_
daar niet van af, door te doen wat
recht was in de ogen van Jehovah.f Alleen verdwenen de hoge
plaatsen niet. Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.g 44 En Josa_
fat onderhield vredige betrekkin¨
gen met de koning van Isra
el.h
_
45 Wat de rest van de aangelegenheden van Josafat
betreft en
_
het machtsbetoon waarmee hĳ
opgetreden is en hoe hĳ gestreden heeft, is dat niet beschreven
in het boeki van de aangelegenheden van de dagen der koningen
van Juda?
46 En de rest van de
_
´
mannelĳke tempelprostitues j die
in de dagen van zĳn vader Asa
_
overgebleven waren, ruimde hĳ
weg uit het land.k
47 Wat een koning betreft, er
l een gevolwas er geen in Edom;
_
machtigde was koning.m
48 Josafat
bouwde zĳnerzĳds
_
Tarsisschepenn ten einde naar
Ofir
te varen om goud; maar ze
_
voeren niet, omdat de schepen
schipbreuk leden bĳ Ezeon-G
e_
_
ber.o 49 Het was toen dat Aha_
zia, de zoon van Achab,
tot Jo_
_
safat zei: „Laten mĳn knechten

1 KONINGEN 22:50—2 KONINGEN 1:10
met uw knechten op de schepen
gaan”, maar Josafat
wilde niet.a
_
50 Ten slotte legde Josafat
zich
_
neer bĳ zĳn voorvaders b en werd
bĳ zĳn voorvaders begraven in de
c
zĳn voorvader;
Stad van David,
_
d begon in zĳn
en zĳn zoon Joram
_
plaats te regeren.
e betreft, de zoon
51 Wat Ahazia
_
van Achab,
hĳ werd koning over
¨_
Isra
el te Samaria
in het zeven_
_
tiende jaar van Josafat,
de koning
_
van Juda,
en hĳ bleef twee jaar
_
¨
lang over Isra
el regeren. 52 En
_
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Ahazia

hĳ deed voortdurend wat kwaada
was in de ogen van Jehovah en
ging de weg van zĳn vader bewandelenb en de weg van zĳn moeder c
d
en de weg van Jerobeam,
de zoon
_
¨
van Nebat,
die Isra
el had doen
_
_
e
53 En hĳ ging voort
zondigen.
¨
Ba_ al te dienenf en zich voor hem
neer te buigen en bleef
Jeho¨
vah, de God van Isra
el, krenkeng
_
naar alles wat zĳn vader had gedaan.
e 1Kon 14:9; 2Kon 3:3; f Re
2Kon 1:2; g Ex 20:3; Ex 34:14.

2:11;

1Kon

16:32;

dccc

ccc

HET TWEEDE BOEK DER

KONINGEN
of, volgens de Griekse Septuaginta,
HET VIERDE BOEK DER KONINGEN

En na de dood van Achab
_
voorts tegen Iskwam Moab
1
_
_
¨
rael in opstand.
a

b

2 Toen vielc Ahazia
door het
_
traliewerk in zĳn dakvertrek,d
dat te Samaria
was, en werd ziek.
_
Hĳ zond daarom boden en zei tot
¨
e de god
hen: „Gaat Ba_ al-Zebub,
_
f
van Ekron,
raadplegen,g of ik
_
van deze ziekte zal herstellen.”h
3 De engeli van Jehovah nu sprak
tot El _ia, de Tisbiet: j „Sta op, ga op,
de boden van de koning van Sama_
ria tegemoet, en zeg tot hen: ’Is
het omdat er helemaal geen Godk
¨
¨
in Isra
el is dat GIJ Ba_ al-Zebub,
de
_
_
god van Ekron,
gaat raadplegen?
_
4 Daarom dan, dit heeft Jehovah
gezegd: „Van het rustbed waarop
gĳ geklommen zĳt, daar zult gĳ
niet van afkomen, want gĳ zult beslist sterven.” ’ ”l Daarop ging El _ia
heen.
5 Toen de boden bĳ hem terugkwamen, zei hĳ onmiddellĳk
tot hen: „Waarom zĳt GIJ teruggekomen?” 6 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Er kwam ons een man tegemoet, en hĳ zei voorts tot ons:
’Gaat, keert terug naar de koning die U gezonden heeft, en
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moet tot hem spreken: „Dit
heeft Jehovah gezegd: a ’Is het
omdat er helemaal geen
God in
¨
¨
Isra
el is dat gĳ Ba_ al-Zebub,
de
_
_
god van Ekron,
laat raadplegen?
_
Daarom, van het rustbed waarop
gĳ geklommen zĳt, daar zult gĳ
niet van afkomen, want gĳ zult
beslist sterven.’ ” ’ ”b 7 Hierop
sprak hĳ tot hen: „Hoe zag de
man eruit die U tegemoet kwam
en vervolgens deze woorden tot
U sprak?”
8 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Een man in het bezit van
een haren kleed,c met een leren
gordel om zĳn lendenen gegord.”d
Onmiddellĳk zei hĳ: „Het was
El _ia, de Tisbiet.”
9 Nu zond hĳ een overste van
vĳftig met zĳn vĳftigtal naar
hem toe.e Toen deze naar hem
toe klom, zie, daar zat hĳ op de
top van de berg. Hĳ sprak nu tot
hem: „Man van de [ware] God,f
de koning zelf heeft gesproken:
’Daal toch af.’ ” 10 Maar El _ia
antwoordde en sprak tot de overste van de vĳftig: „Welnu, indien
ik een man Gods ben, laat er
vuur g uit de hemel neerdalen en
u en uw vĳftigtal verteren.” Toen
GIJ
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Vuur verteert soldaten. Ahazia sterft

daalde er vuur uit de hemel neer
en verteerde hem en zĳn vĳftigtal.a
11 Hĳ dan zond opnieuw een
andere overste van vĳftig met
zĳn vĳftigtal naar hem toe.b Deze
nam op zĳn beurt het woord en
sprak tot hem: „Man van de [ware]
God, dit heeft de koning gezegd:
’Daal toch vlug af.’ ”c 12 Maar
El _ia antwoordde en sprak tot hen:
„Indien ik een man van de [ware]
God ben, laat er vuur uit de hemel neerdalen en u en uw vĳftigtal verteren.” Toen daalde er vuur
van God uit de hemel neer en verteerde hem en zĳn vĳftigtal.
13 Vervolgens zond hĳ opnieuw
een derde overste van vĳftig en
zĳn vĳftigtal.d Maar de derde overste van vĳftig klom op en kwam
¨
en boog zich op zĳn knieene voor
El _ia neer, waarop hĳ hem gunst
afsmeekte f en tot hem sprak:
„Man van de [ware] God, laat mĳn
zielg en de ziel van deze vĳftig
knechten van u alstublieft kostbaar h zĳn in uw ogen. 14 Zie,
vuur is uit de hemel neergedaald
en heeft vervolgens de twee vorige oversten van vĳftig en hun
vĳftigtallen verteerd,i maar laat
mĳn ziel nu kostbaar zĳn in uw
ogen.”
15 Daarop sprak de engel van
Jehovah tot El _ia: „Daal met hem
af. Wees niet bevreesd wegens
hem.”j Hĳ stond dus op en daalde met hem af naar de koning.
16 Toen sprak hĳ tot hem: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ
¨
bodenk hebt gezonden om Ba_ all
Zebub,
de god van Ekron,
te raad_
_
plegen, is het omdat er helemaal
¨
geen God in Isra
el is wiens woord
_
gĳ kunt raadplegen? Daarom,
van het rustbed waarop gĳ geklommen zĳt, daar zult gĳ niet
van afkomen, want gĳ zult beslist sterven.’ ” 17 En ten slotte
stierf hĳ,m naar het woordn van
Jehovah dat El _ia gesproken had;
o begon in zĳn plaats te
en Joram
_
regeren, in het tweede jaar van
p
Joram,
de zoon van Josafat,
de
_
_
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koning van Juda,
want hĳ had
_
geen zoon gekregen.
18 Wat de rest van de dingen
a
van Ahazia
betreft die hĳ gedaan
_
heeft, is dat niet beschreven in het
b
boek van de aangelegenheden
van de dagen der koningen van
¨
Isra
el?
_
Nu geschiedde het toen Jehovah El _ia in een storm ten
2
hemel zou opnemen, dat El _ia en
c
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El _isae voorts uit G _ilgal gingen.f
2 El _ia zei nu tot El _isa: „Blĳf alstublieft hier, want Jehovah zelf
heeft mĳ helemaal naar Beth_
el gezonden.” Maar El _isa zei: „Zo
g
waar Jehovah leeft en zo waar
uw ziel leeft,h ik wil u niet verlaten.”i Zĳ daalden dus af naar
j
Bethel.
3 Toen kwamen de pro_
waren
fetenzonenk die te Bethel
_
uit tot El _isa en zeiden tot hem:
„Weet gĳ wel dat Jehovah vandaag
uw meester uit de positie van
hoofd over u wegneemt?”l Hierop zei hĳ: „Ook ik weet het heel
goed.m Houdt U stil.”
4 El _ia zei nu tot hem: „El _isa, blĳf alstublieft hier, want Jehovah zelf heeft mĳ naar Jeri_
cho n gezonden.” Maar hĳ zei: „Zo
waar Jehovah leeft en zo waar
uw ziel leeft, ik wil u niet verlaten.” Zo kwamen zĳ dan te Jeri_
cho. 5 Toen traden de profetenzonen die te Jericho
waren op
_
El _isa toe en zeiden tot hem: „Weet
gĳ wel dat Jehovah vandaag uw
meester uit de positie van hoofd
over u wegneemt?” Hierop zei
hĳ: „Ook ik weet het heel goed.
Houdt U stil.”o
6 El _ia zei nu tot hem: „Blĳf alstublieft hier, want Jehovah zelf
heeft mĳ naar de Jorda_ an
_ p gezonden.” Maar hĳ zei: „Zo waar
Jehovah leeft en zo waar uw ziel
leeft, ik wil u niet verlaten.”q Zĳ
gingen dus beiden verder. 7 En
vĳftig man van de profetenzonen
gingen heen en bleven op zichtafstand staan; r maar wat hen beiden betreft, zĳ stonden aan de
Jorda_ an.
8 Toen nam El _ia zĳn
_
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Elia weggenomen. Elisa’s wonderen

ambtsgewaada en wond het samen en sloeg de wateren, en geleidelĳk werden ze herwaarts en
derwaarts verdeeld, zodat zĳ beiden op de droge grond naar de
overkant gingen.b
9 Nu gebeurde het dat zodra
zĳ aan de overkant gekomen waren, El _ia zelf tot El _isa zei: „Vraag
wat ik voor u dien te doen voordat ik van u weggenomen word.”c
Hierop zei El _isa: „Dat alstublieft
twee delend van uw geeste op mĳ
mogen komen.”f 10 Daarop zei
hĳ: „Gĳ hebt iets moeilĳks gevraagd.g Indien gĳ mĳ ziet wanneer ik van u weggenomen word,
zal het u aldus geschieden; maar
[ziet gĳ mĳ] niet, dan zal het niet
geschieden.”
11 Nu gebeurde het, terwĳl zĳ
al sprekende verder gingen, ziedaar! een vurige strĳdwagenh en
vurige paarden, en die maakten
vervolgens scheiding tussen hen
beiden; en El _ia voer toen in de
storm ten hemel.i 12 Al die tĳd
zag El _isa het, en hĳ riep luid:
„Mĳn vader, mĳn vader,j de strĳd¨
wagen van Isra
el en zĳn ruiters!”k
_
En hĳ zag hem niet meer. Dientengevolge greep hĳ zĳn eigen
kleren en scheurde ze in twee
stukken.l 13 Daarna raapte hĳ
het ambtsgewaadm van El _ia op,
dat van hem afgevallen was, en
keerde terug en bleef staan aan de
oever van de Jorda_ an.
14 Toen
_
nam hĳ het ambtsgewaad van
El _ia, dat van hem afgevallen was,
en sloeg de waterenn en zei: „Waar
is Jehovah, de God van El _ia, ja
Hĳ?”o Toen hĳ de wateren sloeg,
werden ze daarop geleidelĳk herwaarts en derwaarts verdeeld,
zodat El _isa naar de overkant
ging.
15 Toen de profetenzonen die
te Jericho
waren hem op enige
_
afstand zagen, zeiden zĳ voorts:
p van El
„De geest
_ia is op El _isa
komen te rusten.” Bĳgevolg gingen zĳ hem tegemoet en bogen
zich voor hem ter aarde neer.q
16 Vervolgens zeiden zĳ tot hem:
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„Zie toch, er zĳn bĳ uw knechten vĳftig mannen, dappere personen. Laat hen alstublieft uw
meester gaan zoeken. Misschien
heeft de geesta van Jehovah hem
opgeheven en hem daarna op een
van de bergen of in een van de dalen geworpen.” Maar hĳ zei: „GIJ
moet hen niet zenden.” 17 En
zĳ bleven bĳ hem aandringen tot
hĳ er verlegen van werd, zodat
hĳ zei: „Zendt.” Zĳ zonden nu
vĳftig mannen; en zĳ bleven drie
dagen zoeken, maar zĳ vonden
hem niet. 18 Toen zĳ bĳ hem
terugkwamen, woonde hĳ in Jeri_
cho.b Toen zei hĳ tot hen: „Heb ik
U niet gezegd: ’Gaat niet’?”
19 Na verloop van tĳd zeiden
de mannen van de stad tot El _isa:
„Zie toch, de ligging van de stad
is goed,c juist zoals mĳn meester
ziet; maar het water d is slecht, en
het land veroorzaakt misgeboorten.”e 20 Daarop zei hĳ: „Haalt
mĳ een kleine nieuwe schaal en
doet er zout in.” Zĳ haalden die
dus voor hem. 21 Toen ging hĳ
uit naar de bron van het water
en wierp er zout inf en zei: „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Waarlĳk,
ik maak dit water gezond.g Daaruit zal geen dood of oorzaak van
misgeboorte meer voortkomen.’ ”
22 En het water is nog steeds gezond tot op deze dag,h naar het
woord van El _isa dat hĳ gesproken heeft.
23 Nu ging hĳ vandaar op naar
i Terwĳl hĳ de weg opBethel.
_
ging, kwamen er kleine jongens j
uit de stad, en zĳ gingen hem
beschimpenk en bleven tot hem
zeggen: „Ga op, kaalkop! l Ga op,
kaalkop!” 24 Ten slotte keerde
hĳ zich om en zag hen en smeekte kwaad over hen af m in de naam
van Jehovah. Toen kwamen er
twee berinnenn uit het bos en
¨
verscheurden vervolgens tweeenveertig kinderen van hun aantal.o
25 En vandaar ging hĳ verder
p en vannaar de berg Karmel,
_
daar keerde hĳ terug naar Samaria.
_
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Jorams veldtocht tegen Moab

a
Wat Joram
betreft, de zoon
_
van Achab,
hĳ werd te Sama_
_
¨
ria koning over Isra
el in het acht_
tiende jaar van Josafat,
de ko_
ning van Juda,
en hĳ bleef twaalf
_
jaar lang regeren. 2 En hĳ deed
voortdurend wat kwaad was in
Jehovah’s ogen,b alleen niet zoals
zĳn vader c of zoals zĳn moeder,
maar hĳ verwĳderde de heilige
¨
zuild van Ba_ al, die zĳn vader gemaakt had.e 3 Alleen hield hĳ
f
vast aan de zonden van Jerobeam,
_
de zoon van Nebat,
waarmee deze
_
¨
Isra
el had doen zondigen.g Daar_
van week hĳ niet af.
4 Wat Mesa
_ h betreft, de koning van Moab,
hĳ werd scha_
penfokker, en hĳ betaalde de ko¨
ning van Isra
el honderdduizend
_
lammeren en honderdduizend
ongeschoren mannetjesschapen.
5 Nu geschiedde het dat zodra
Achab
gestorven was,i de koning
_
van Moab
voorts tegen de ko_
¨
ning van Isra
el in opstand kwam.j
_
6 Dientengevolge trok koning Jo_
ram die dag uit Sam
en mon_
¨ aria
k
sterde heel Isra
el. 7 Hĳ ging
_
nog verder en liet nu tot Josa_
fat, de koning van Juda,
zeggen:
_
„De koning van Moab
zelf
is
te_
gen mĳ in opstand gekomen. Wilt
gĳ met mĳ ten strĳde trekken
naar Moab?”
Hierop zei hĳ: „Ik
_
zal gaan.l Ik ben net als gĳ; mĳn
volk is net als uw volk; m mĳn
paarden zĳn net als uw paarden.”
8 Vervolgens zei hĳ: „Langs welke weg precies zullen wĳ optrekken?” Hĳ dan zei: „Langs de weg
n
van de wildernis van Edom.”
_
9 Toen trokken de koning van
¨
Isra
el en de koning van Juda
en
_
_
o heen, en
de koning van Edom
_
zeven dagen bleven zĳ rondtrekken op hun weg, en er bleek geen
water te zĳn voor het kamp en
voor de huisdieren die hen op de
voet volgden. 10 Ten slotte zei
¨
de koning van Isra
el: „Wat jam_
mer dat Jehovah deze drie koningen geroepen heeft om hen
in de hand van Moab
te geven!”p
_
q „Is er hier
11 Daarop zei Josafat:
_

3
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2 KONINGEN 3:1-20
geen profeet van Jehovah? a Laten wĳ dan door bemiddeling van
hem Jehovah raadplegen.”b Een
van de dienaren
van de koning
¨
van Isra
el dan antwoordde en zei:
_
„Hier is El _isa,c de zoon van Safat,
_
die water uitgoot over de handen
d
12 Toen zei Josafat:
van El _ia.”
_
„Bĳ hem is het woord van Jehovah aanwezig.” Bĳgevolg
daalden
¨
de koning van Isra
el en Josafat
en
_
_
de koning van Edom
naar hem af.
_
13 El _isa
¨ dan zei tot de koning
van Isra
el: „Wat heb ik met u te
_
e Ga naar de profetenf van
maken?
uw vader en naar de profeten van
uw moeder.” Maar de koning van
¨
Isra
el zei tot hem: „Neen, want
_
Jehovah heeft deze drie koningen
geroepen om hen in de hand van
Moab
te geven.”g 14 Hierop zei
_
El _isa: „Zo waar Jehovah der legerscharen leeft,h ja, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik de persoon van Josafat,
de koning van
_
Juda,
niet in aanmerking nam,i
_
zou ik niet naar u kĳken noch
u zien.j 15 Nu dan, haalt mĳ
iemand die een snaarinstrument
kan bespelen.”k En het gebeurde
dat zodra de speler op het snaarinstrument speelde, de handl van
Jehovah op hem kwam. 16 Vervolgens zei hĳ: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Laat dit stroomdal
vol greppels m worden gemaakt;
17 want dit heeft Jehovah gezegd:
„GIJ zult geen wind zien, en GIJ
zult geen stortregen zien; toch zal
dit stroomdal gevuld worden met
water,n en GIJ zult stellig [daaruit] drinken,o GIJ en UW vee en
UW huisdieren.” ’ 18 En dit zal
inderdaad iets onbeduidends zĳn
in de ogen van Jehovah,p en hĳ
zal stellig Moab
in UW hand ge_
ven.q 19 En GIJ moet elke versterkte stadr en elke uitgelezen
stad slaan, en elke goede s boom
dient GIJ te vellen,t en alle waterbronnen dient GIJ dicht te stoppen, en elk goed stuk land dient
GIJ met stenen te bederven.”
20 Nu gebeurde het ’s morgens,u op de tĳd dat het graanoffer opstĳgt,v dat er, zie! water
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Moab verslagen. De olie van de weduwe

kwam uit de richting van Edom,
_
en het land werd gevuld met water.
21 Wat alle Moabieten betreft,
zĳ hoorden dat de koningen opgetrokken waren om tegen hen
te strĳden. Dientengevolge riepen zĳ [mannen] bĳeen uit zo
velen als er een riem aangorddena en daarboven, en zĳ stelden
zich vervolgens op aan de grens.
22 Toen zĳ ’s morgens vroeg opstonden, wierp de zon haar eerste stralen op het water, zodat
de Moabieten van de tegenovergestelde kant het water rood als
bloed zagen. 23 En zĳ zeiden
toen: „Dat is bloed! De koningen
zĳn ontegenzeglĳk over de kling
gejaagd en elkaar gaan neerslaan.
Nu dan, op naar de buit,b o Moab!”
_
24 Toen zĳ in het kamp van Is¨
¨ _
rael kwamen, stonden de Israeliec onmiddellĳk op en gingen de
ten
Moabieten neerslaan, zodat dezen
voor hen op de vlucht sloegen.d
Zĳ kwamen derhalve in Moab,
ter_
wĳl zĳ al voortgaande de Moabieten neersloegen. 25 En de steden maakten zĳ voorts met de
grond gelĳk,e en wat elk goed stuk
land betreft, zĳ wierpen ieder hun
steen en vulden het in feite; en
elke waterbron stoptenf zĳ dicht,
en elke goede boom velden zĳ,g
totdat zĳ alleen de stenen van Kirh
daarin overlieten; en de
Hareseth
_
slingeraars gingen het omsingelen
en slaan.
26 Toen de koning van Moab
_
zag dat de strĳd hem te machtig werd, nam hĳ terstond zevenhonderd mannen die het zwaard
konden trekken mee om door
te breken naar de koning van
i maar zĳ konden het niet.
Edom;
_
27 Ten slotte nam hĳ zĳn eerstgeboren zoon, die in zĳn plaats
zou gaan regeren, en offerde j hem
als brandoffer op de muur. Toen
ontstond er grote verontwaardi¨
ging tegen Isra
el, zodat zĳ van
_
hem wegtrokken en naar hun land
terugkeerden.
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Nu was er een zekere vrouw
uit de vrouwen van de profetenzonena die luid tot El _isa riep
en zei: „Uw knecht, mĳn man, is
gestorven; en gĳ weet zelf heel
goed dat uw eigen knecht voortdurend Jehovah heeft gevreesd,b
en de schuldeiser c zelf is gekomen
om mĳn beide kinderen voor zich
als slaven weg te halen.” 2 Hierop zei El _isa tot haar: „Wat zal
ik voor u doen? d Vertel mĳ; wat
hebt gĳ in huis?” Hierop zei zĳ:
„Uw dienstmaagd heeft helemaal
niets in huis behalve een getuite
kruik [die] olie [bevat].”e 3 Toen
zei hĳ: „Ga, vraag buitenshuis vaten voor u, van al uw buren, lege
vaten. Beperk u niet tot weinige.
4 En gĳ moet heengaan en de
deur achter u en uw zonen sluiten,
en gĳ moet in al die vaten gieten,
en de volle dient gĳ opzĳ te zetten.” 5 Daarop ging zĳ van hem
weg.
Toen zĳ de deur achter zich en
haar zonen sloot, brachten dezen steeds [de vaten] bĳ haar, en
zĳ bleef maar gieten.f 6 Nu geschiedde het dat zodra de vaten
vol waren, zĳ vervolgens tot haar
zoon zei: „Breng mĳ toch nog
een vat.”g Maar hĳ zei tot haar:
„Er is geen vat meer.” Toen hield
de olie op [met vloeien].h 7 Zĳ
dan ging het aan de man van de
[ware] God vertellen, en hĳ zei
nu: „Ga heen, verkoop de olie en
betaal uw schulden,i en gĳ [en]
uw zonen dienen te leven van
wat er nog over is.”j
8 Nu gebeurde het op zekere
dag dat El _isa voorts verder trok
k
naar Sunem,
waar een voorna_
me vrouw was, en zĳ noodzaakte l hem vervolgens om brood te
eten. Het geschiedde dan dat zo
vaak hĳ voorbĳkwam, hĳ daar
altĳd aanging om brood te eten.
9 Ten slotte zei zĳ tot haar man: m
„Zie toch, ik weet heel goed dat
het een heilige man Gods is n die
steeds bĳ ons langskomt. 10 Laten wĳ alstublieft een klein dakvertreko aan de muur maken en
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Elisa belooft zoon. Zoon geboren, sterft

daar voor hem een rustbed en
een tafel en een stoel en een lampenstandaarda neerzetten; en het
moet geschieden dat wanneer hĳ
dan bĳ ons komt, hĳ daar zĳn intrek kan nemen.”b
11 Nu gebeurde het op zekere
dag dat hĳ daar als gewoonlĳk
kwam en zĳn intrek nam in het
dakvertrek en zich daar neerlegde. 12 Hĳ dan zei tot zĳn bediende Gehazi:
_ c „Roep die Sunamitische d vrouw.” Daarop riep hĳ
haar opdat zĳ voor hem kon staan.
13 Toen zei hĳ tot hem: „Zeg alstublieft tot haar: ’Zie, gĳ hebt u
met al deze ontzegging [veel] voor
ons ontzegd.e Wat kan er voor u
worden gedaan? f Is er iets waarover voor u tot de koning g of tot
de legeroverste h gesproken kan
worden?’ ” Hierop zei zĳ: „Ik woon
te midden van mĳn eigen volk.”i
14 Vervolgens zei hĳ: „Wat kan er
dan voor haar worden gedaan?”
Gehazi
zei nu: „Voorwaar, een
_
zoon heeft zĳ niet,j en haar man
is oud.” 15 Onmiddellĳk zei hĳ:
„Roep haar.” Hĳ riep haar dus,
en zĳ bleef aan de ingang staan.
16 Toen zei hĳ: „Volgend jaar op
deze bestemde tĳd zult gĳ een
zoon omhelzen.”k Maar zĳ zei:
„Neen, mĳn meester, o man van
de [ware] God! Vertel geen leugens in verband met uw dienstmaagd.”
17 De vrouw werd echter zwanger en baarde in het volgende jaar
op deze bestemde tĳd een zoon,l
juist zoals El _isa tot haar gesproken had.m 18 En het kind groeide op, en voorts gebeurde het
op zekere dag dat hĳ als gewoonlĳk naar buiten, naar zĳn vader
ging bĳ de oogsters.n 19 En hĳ
zei aldoor tot zĳn vader: „Mĳn
hoofd, o mĳn hoofd!”o Ten slotte zei hĳ tot de bediende: „Draag
hem naar zĳn moeder.”p 20 Bĳgevolg droeg hĳ hem en bracht
hem naar zĳn moeder. En tot de
¨
middag bleef hĳ op haar knieen
zitten, en ten slotte stierf q hĳ.
21 Toen ging zĳ naar boven en
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legde hem op het rustbeda van
de man van de [ware] Godb en
sloot de deur achter hem en ging
naar buiten. 22 Nu riep zĳ haar
man en zei: „Stuur mĳ alstublieft
een van de bedienden en een van
de ezelinnen, en laat mĳ naar
de man van de [ware] God snellen en terugkeren.”c 23 Maar hĳ
zei: „Waarom gaat gĳ vandaag
naar hem toe? Het is geen nieuwe maand of sabbat.” Maar zĳ zei:
„Het is in orde.” 24 Derhalve zadelde zĳ de ezeline en zei tot haar
bediende: „Drĳf maar aan en ga
voort. Houd u ter wille van mĳ
niet in met rĳden, tenzĳ ik u zulks
zal hebben gezegd.”
25 Zĳ ging dan en kwam bĳ
de man van de [ware] God op
de berg Karmel.
Voorts geschied_
de het dat zodra de man van de
[ware] God haar in de verte zag
[aankomen], hĳ onmiddellĳk tot
zĳn bediende Gehazi
zei: f „Zie!
_
Daar is de Sunamitische vrouw.
26 Snel haar nu alstublieft tegemoet en zeg tot haar: ’Gaat
het goed met u? Maakt uw man
het goed? Gaat het goed met het
kind?’ ” Hierop zei zĳ: „Alles is
goed.” 27 Toen zĳ bĳ de man
van de [ware] God op de berg
kwam, greep zĳ dadelĳk zĳn voeten vast.g Hierop kwam Gehazi
_
naderbĳ om haar weg te duwen,h
maar de man van de [ware] Godi
zei: „Laat haar begaan,j want haar
ziel is bitter k in haar binnenste;
en Jehovah zelf heeft het voor
mĳ verborgen gehoudenl en het
mĳ niet meegedeeld.” 28 Zĳ zei
nu: „Heb ik door bemiddeling van
mĳn heer soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd: ’Gĳ
moet mĳ geen valse hoop doen
koesteren’?”m
29 Onmiddellĳk zei hĳ tot Gehazi:
_ n „Omgord uw lendeneno en
neem mĳn staf p in uw hand en
ga heen. Als gĳ iemand ontmoet,
moogt gĳ hem niet groeten; q
en als iemand u groet, moogt
gĳ hem niet antwoorden. En gĳ
moet mĳn staf op het gezicht van

2 KONINGEN 4:30–5:4

Elisa wekt zoon op. Andere wonderen

de jongen leggen.”a 30 Hierop
zei de moeder van de jongen: „Zo
waar Jehovah leeftb en zo waar
uw ziel leeft,c ik wil u niet verlaten.”d Daarom stond hĳ op en
ging met haar mee. 31 En Gehazi
_ zelf ging hun vooruit en legde
vervolgens de staf op het gezicht
van de jongen, maar er kwam
geen stem noch werd er aandacht
geschonken.e Hĳ keerde daarom
terug, hem tegemoet, en vertelde
het hem en zei: „De jongen is niet
wakker geworden.”f
32 Ten slotte kwam El _isa het
huis binnen, en zie, de jongen
was dood, op zĳn rustbed neergelegd.g 33 Toen ging hĳ naar
binnen en sloot de deur achter
hen beidenh en bad vervolgens tot
Jehovah.i 34 Ten slotte klom
hĳ op en ging op het kind liggenj en legde zĳn eigen mond op
diens mond en zĳn eigen ogen op
diens ogen en zĳn eigen handpalmen op diens handpalmen en zo
bleef hĳ over hem heen gebogen,
en langzamerhand werd het vlees
van het kind warm. 35 Vervolgens ging hĳ weer in het huis lopen, eenmaal op en eenmaal neer,
waarna hĳ naar boven ging en
zich over hem heen boog. Toen
niesde de jongen, tot zevenmaal
toe, waarna de jongen zĳn ogen
opendeed.k 36 Nu riep hĳ Gehazi
en zei: „Roep die Sunamiti_
sche l vrouw.” Hĳ riep haar dus
en zĳ kwam bĳ hem. Toen zei
hĳ: „Neem uw zoon op.”m 37 Zĳ
kwam nu binnen en viel aan zĳn
voeten en boog zich voor hem ter
aarde neer,n waarna zĳ haar zoon
opnam en heenging.o
38 En El _isa zelf keerde naar
G _ilgal terug,p en er was hongersnoodq in het land. Terwĳl de profetenzonenr voor hem zaten,s zei
hĳ na verloop van tĳd tot zĳn
bediende: t „Zet de grote kookpot
op en kook een gerecht voor de
profetenzonen.”u 39 Bĳgevolg
ging er een het veld in om maluwenv te plukken, en hĳ vond
toen een wilde wingerd en plukte
daarvan wilde pompoenen, zĳn
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kleed vol, waarna hĳ kwam en
ze in de etenspot sneed, want zĳ
kenden ze niet. 40 Later goten
zĳ het voor de mannen uit om
te eten. Nu gebeurde het dat zodra zĳ van het gerecht aten, zĳzelf het uitschreeuwden, waarop
zĳ zeiden: „De dood is in de pot,a
o man van de [ware] God.”b En zĳ
konden het niet eten. 41 Hĳ zei
derhalve: „Haalt dan meel.” Nadat hĳ het in de pot had geworpen, zei hĳ vervolgens: „Giet het
uit voor het volk, opdat zĳ kunnen eten.” En er bleek niets schadelĳks in de pot te zĳn.c
42¨ En er was een man die uit
Ba_ al-Sal _isad kwam, en hĳ kwam
de man van de [ware] God brood
brengene van de eerste rĳpe
vruchten,f twintig gerstebroden,g
en vers koren in zĳn broodtas.
Toen zei hĳ: „Geef het aan het
volk, opdat zĳ kunnen eten.”h
43 Zĳn dienaar zei echter: „Hoe
zal ik dit aan honderd man voorzetten?”i Hierop zei hĳ: „Geef het
aan het volk, opdat zĳ kunnen
eten, want dit heeft Jehovah gezegd: ’Men zal eten en overhouden.’ ”j 44 Daarop zette hĳ het
hun voor, en zĳ gingen eten, en
zĳ hielden over, naar het woord
van Jehovah.k
¨
l
Een zekere Naaman
nu, de
_
legeroverste
van
de koning
¨
van Syri
_ e, was een groot man geworden voor het aangezicht van
zĳn heer en stond in hoog aanzien, want
¨ door hem had Jehovah
m
aan Syri
_ e redding geschonken;
en de man zelf had zich doen
kennen als een dappere, sterke
man, ofschoon hĳ¨ melaats was.
2 En wat de Syriers betreft, zĳ
waren als roversbendenn uitgetrokken, en zĳ
¨ namen toen uit
het land Isra
el een klein meisje
_
gevangen,o en zĳ kwam
voor het
¨
aangezicht van Naamans
vrouw.
_
3 Na verloop van tĳd zeip zĳ tot
haar meesteres: „Was mĳn heer
maar voor het aangezicht van
de profeetq die in Samaria
is!
_
Dan zou die hem wel van zĳn mer
laatsheid genezen.” 4 Nadien

5
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¨
Elisa geneest Naaman van melaatsheid

kwam er iemand en meldde het
aan zĳn heer en zei: „Zus en zo
heeft het meisje gesprokena dat
¨
uit het land Isra
el is.”
_
¨
5 Toen zei de koning van Syri
_ e:
„Ga erheen! Kom, en laat ik een
¨
brief aan de koning van Isra
el zen_
den.” Hĳ ging dus heen en nam
in zĳn handb tien talenten zilver
en zesduizend stukken goudc en
tien wisselklederend mee. 6 En
hĳ kwam de brief e aan de koning
¨
van Isra
el brengen, waarin stond:
_
„Nu dan, terzelfder tĳd dat deze
brief u bereikt, zie, zend
ik waar¨
lĳk mĳn dienaar Naaman
tot u,
_
opdat gĳ hem van zĳn melaatsheid geneest.” 7 Nu gebeurde
het dat zodra de koning van Is_
¨
rael de brief las, hĳ onmiddellĳk zĳn klederen scheurde f en zei:
„Ben ik God,g dat ik ter dood kan
brengen en in het leven kan houden? h Want deze persoon zendt
mĳ een boodschap om een man
van zĳn melaatsheid te genezen;
want LET alstublieft maar eens
op en ziet hoe hĳ ruzie met mĳ
zoekt.”i
8 Nu gebeurde het dat zodra
El _isa, de man van de [ware] God,
¨
hoorde dat de koning van Isra
el
_
zĳn klederen gescheurd had,j hĳ
de koning terstond een boodschap zond en [hem] liet zeggen:
„Waarom hebt gĳ uw klederen
gescheurd? Laat hem alstublieft
bĳ mĳ komen, opdat hĳ weet dat
¨
er een¨ profeet in Isra
el bestaat.”k
_
9 Naaman
kwam dus met zĳn
_
paarden en zĳn strĳdwagens en
bleef staan aan de ingang van
het huis van El _isa. 10 Maar El _isa zond een bode tot hem en liet
zeggen: „Daarheen gaande, moet
gĳ u zevenmaall in de Jorda_ an
_ baden,m opdat uw vlees tot u terugkeert; n en wees rein.” 11 Hier¨
op werd Naaman
verontwaardigdo
_
en maakte aanstalten om heen te
gaan en zei: „Zie, ik had [bĳ mĳzelf] gezegd: p ’Hĳ zal helemaal
tot mĳ naar buiten komen en zal
stellig gaan staan en de naam
van Jehovah, zĳn God, aanroe-
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pen en zĳn hand over de plek
heen en weer bewegen en de melaatse werkelĳk genezing schenken.’ 12 Zĳn de Abana
en de
_
Parpar,
de rivieren van Damas_
_
kus,a niet¨ beter dan alle waterenb
van Isra
el? Kan ik mĳ niet daarin
_
baden en stellig rein zĳn?”c Daarop keerde hĳ zich om en ging in
woede heen.d
13 Zĳn dienaren traden nu naderbĳ en spraken tot hem en zeiden: „Mĳn vader,e had de profeet
zelf iets groots tot u gesproken,
zoudt gĳ dat dan niet doen? Hoeveel te meer dan, nu hĳ tot u
heeft gezegd: ’Baad u en wees
rein’?” 14 Daarop daalde hĳ af
en dompelde zich toen zevenmaal
onder in de Jorda_ an,
naar het
_
woord van de man van de [ware]
God,f waarna zĳn vlees terugkeerde als het vlees van een kleine jongen,g en hĳ werd rein.h
15 Toen ging hĳ terug naar de
man van de [ware] God,i hĳ met
heel zĳn kamp, en kwam en ging
voor hem staan en zei: „Zie toch,
ik weet stellig dat er op de gehele aarde geen God is behal¨
ve in Isra
el.j Nu dan, neem als_
tublieft een zegengeschenkk van
uw dienaar aan.” 16 Maar hĳ
zei: „Zo waar Jehovah leeft,l ja,
voor wiens aangezicht ik sta, ik
wil het niet aannemen.”m Toen
drong hĳ bĳ hem aan het aan
te nemen, maar hĳ bleef weige¨
ren. 17 Ten slotte zei Naaman:
_
„Zo niet, laat er dan alstublieft
aan uw dienaar wat aarden worden gegeven, [en wel] de vracht
van een paar muildieren; want
uw dienaar zal geen brandoffer
of slachtoffer meer opdragen aan
andere goden, welke ook, dan
aan Jehovah.o 18 In deze zaak
moge Jehovah uw dienaar vergeven: Wanneer mĳn heer in het
huis van R _immonp komt om zich
daar neer te buigen, en hĳ op
mĳn hand steunt,q en ik mĳ wel
moet neerbuigenr in het huis van
R _immon, moge Jehovah, wanneer ik mĳ neerbuig in het huis

2 KONINGEN 5:19–6:10
van R _immon, uw dienaar dan
alstublieft in dit opzicht vergeving schenken.”a 19 Hierop zei
hĳ tot hem: „Ga in vrede.”b Bĳgevolg ging hĳ een flinke uitgestrektheid van het land van hem
vandaan.
20 Toen zei Gehazi,
_ c de bediende van El _isa, de man van de [ware]
d
God: „Zie,
heeft
¨ mĳn¨ meester
e gespaard,
deze Syrier Naaman
_
door niets uit zĳn hand aan te nemen van wat hĳ meebracht. Zo
waar Jehovah leeft,f ik wil hem
achterna rennen en iets van hem
g
21 Gehazi
nemen.”
dan rende
_
¨
¨
Naaman
achterna. En toen Naa_
_
man zag dat iemand hem achterna rende, steeg hĳ terstond
van zĳn wagen om hem tegemoet
te gaan en zei toen: „Is alles in
orde?”h 22 Hierop zei hĳ: „Alles is in orde. Mĳn meester i zelf
heeft mĳ gezondenj en laat [u] zeggen: ’Zie! Zojuist
¨ zĳn uit het bergland van Efra
ım twee jonge man_
nen uit de profetenzonen bĳ mĳ
gekomen.k Geef hun toch alstublieft een talent zilver en twee
wisselklederen.’
”l 23 Daarop zei
¨
Naaman:
„Komaan, neem twee ta_
lenten.” En hĳ bleef bĳ hem aandringenm en ten slotte bond hĳ
twee talenten zilver in twee zakken, met twee wisselklederen, en
gaf die aan twee van zĳn bedienden, opdat die ze voor hem uit zouden dragen.
24 Toen hĳ te Ofel
kwam, nam
_
hĳ ze onmiddellĳk uit hun hand
en legde ze neer in het huis n en
zond de mannen weg. Zĳ gingen
dus heen. 25 En hĳzelf kwam
binnen en stond vervolgens bĳ
zĳn meester.o El _isa zei nu tot
hem: „Vanwaar [zĳt gĳ gekomen], Gehazi?”
Maar hĳ zei: „Uw
_
knecht is nergens heen geweest.”p
26 Daarop zei hĳ tot hem: „Is
mĳn hart zelf niet meegegaan,
juist toen de man zich omkeerde
[om] van zĳn wagen [af te stĳgen]
ten einde u tegemoet te gaan? Is
het wel een tĳd om zilver aan
te nemen of kleren aan te nemen of olĳfbosjes of wĳngaarden
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of schapen of runderen of dienstknechten of dienstmaagden? a
27 Daarom zal de melaatsheidb
¨
van Naaman
u en uw nageslacht
_
tot onbepaalde tĳd aankleven.”c
Onmiddellĳk ging hĳ van voor
zĳn aangezicht naar buiten, een
melaatse wit als sneeuw.d
e

De profetenzonen zeiden nu
tot El _isa: „Zie toch! De plaats
6
waar wĳ voor uw aangezicht wo-

f

nen, is te bekrompeng voor ons.
2 Laten wĳ alstublieft tot aan de
Jorda_ an
gaan en vandaar ieder
_
een balk halen en ons h daar een
plaats maken om er te wonen.”
Hĳ dan zei: „Gaat.” 3 En een
zei er vervolgens: „Komaan, alstublieft, en ga met uw knechten mee.” Daarop zei hĳ: „Ikzelf
zal meegaan.” 4 Bĳgevolg ging
hĳ met hen mee, en ten slotte
kwamen zĳ aan de Jorda_ an
_ en gingen de bomen omhakken.i 5 Het
gebeurde nu dat er een zĳn balk
velde, en het bĳlbladj zelf viel
in het water. Toen riep hĳ luid
en zei: „Ach, mĳn meester,k want
het was geleend!”l 6 De man
van de [ware] God zei toen: „Waar
is het gevallen?” Hĳ wees hem
dus de plaats aan. Onmiddellĳk
sneed hĳ een stuk hout af en
wierp het daarheen en deed het
bĳlblad drĳven.m 7 Hĳ zei nu:
„Haal het voor u op.” Terstond
stak hĳ zĳn hand uit en greep
het.
¨n
ge8 De koning van Syri
_ e nu
¨
raakte in oorlog met Isra
el. Bĳ_
gevolg beraadslaagde hĳ met zĳn
dienareno en zei: „Op die en die
plaats zult GIJ U met mĳ legeren.”p 9 Toen zond de man van
de [ware] Godq een boodschap aan
¨
de koning van Isra
el en liet [hem]
_
zeggen: „Wees op uw hoede, dat gĳ
niet langs die plaats trekt,¨ r want
daarheen trekken de Syriers af.”s
¨
10 De koning van Isra
el zond dus
_
[iemand] naar de plaats die de man
van de [ware] God hem gezegd
had.t En hĳ waarschuwde u hem,
en hĳ bleef daar uit de buurt, niet
[slechts] eenmaal of tweemaal.
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¨
Syriers verblind. Samaria belegerd

11 Dientengevolge werd¨ het
hart van de koning van Syri
_ e woedend over deze aangelegenheid,a
zodat hĳ zĳn dienaren riep en tot
hen zei: „Wilt GIJ mĳ niet vertellen
wie van degenen
die tot de onzen
´ ´
¨
behoren, voor de koning van Isra
el
_
is?”b 12 Toen zei een van zĳn
´ ´
dienaren: „Geen een, mĳn heer de
koning, maar de profeet El _isac die
¨
in Isra
el is, die deelt aan de koning
_
¨
van Isra
el mee d al wat gĳ in uw
_
binnenste slaapkamer spreekt.”e
13 Hĳ dan zei: „Gaat heen en ziet
waar hĳ is, opdat ik hem kan laten halen.”f Later berichtte men
g
hem en zei: „Zie, hĳ is te Dothan.”
_
14 Onmiddellĳk zond hĳ er paarden en strĳdwagens en een zware krĳgsmachth heen; zĳ kwamen
dan ’s nachts en omsingelden de
stad.
15 Toen de dienaar i van de man
van de [ware] God vroeg opstond
om zich gereed te maken, en naar
buiten ging, wel, daar omringde
een krĳgsmacht de stad met paarden en strĳdwagens. Terstond zei
zĳn bediende tot hem: „Ach, mĳn
meester! j Wat zullen wĳ doen?”
16 Maar hĳ zei: „Wees niet bevreesd,k want er zĳn er meer die
met ons zĳn dan die met hen zĳn.”l
17 Toen badm El _isa en zei: „O Jehovah, open alstublieft zĳn ogen,n
opdat hĳ moge zien.” Onmiddellĳk
opende Jehovah de ogen van de bediende, zodat hĳ zag; en zie! het
bergland was vol vurige paarden
en strĳdwagens o rondom El _isa.p
18 Toen zĳ nu tot hem afdaalden, bad El _isa vervolgens tot Jehovah en zei: „Sla deze natie alstublieft met blindheid.”q Hĳ dan
sloeg hen met blindheid naar het
woord van El _isa. 19 El _isa zei nu
tot hen: „Dit is de weg niet, en
dit is de stad niet. Volgt mĳ, en
laat ik U naar de man leiden die GIJ
zoekt.” Hĳ leidde hen echter naar
r
Samaria.
_
20 Het gebeurde nu dat zodra
zĳ in Samaria
aankwamen, El _isa
_
vervolgens zei: „O Jehovah, open
de ogen van dezen, opdat zĳ mo-
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2 KONINGEN 6:11-29

gen zien.”a Onmiddellĳk opende
Jehovah hun ogen, en toen zagen
zĳ; en zie, zĳ waren midden in
Samaria.
21 De koning van Is_
¨ _
rael zei nu tot El _isa, zodra hĳ hen
zag: „Zal ik [hen] neerslaan, zal
ik [hen] neerslaan,b mĳn vader?”c
22 Maar hĳ zei: „Gĳ moogt [hen]
niet neerslaan. Slaat gĳ soms hen
neer die gĳ met uw zwaard en
met uw boog gevangengenomen
hebt? d Zet hun brood en water
voor, opdat zĳ kunnen eten en
drinkene en kunnen heengaan
naar hun heer.” 23 Bĳgevolg
rechtte hĳ voor hen een groot
feestmaal aan; en zĳ gingen eten
en drinken, waarna hĳ hen wegzond en zĳ naar hun heer gingen. En geen enkele maal kwamen de roversbendenf van de
¨
Syriers meer in het land van Is_
¨
rael.
24 Naderhand nu geschiedde
het dat Ben-Hadad,
de koning van
_
¨
Syri
_ e, heel zĳn kamp bĳeenbracht
en optrok en Samaria
beleger_
de.g 25 Na verloop van tĳd ontstond er in Samaria
een grote
_
hongersnood,h en zie! zĳ belegerden het zo lang dat een ezelskop i tachtig zilverstukken waard
werd en een vierde kab-maat duivenmestj vĳf zilverstukken waard
was. 26 Nu gebeurde het toen
¨
de koning van Isra
el op de muur
_
voorbĳging, dat een zekere vrouw
luid tot hem riep en zei: „Red
toch, o mĳn heer de koning!”k
27 Hierop zei hĳ: „Indien Jehovah u niet redt, vanwaar zal ik u
dan redding verschaffen? l Soms
van de dorsvloer of van de wĳnof oliepers?” 28 Vervolgens zei
de koning tot haar: „Wat hebt
gĳ?” Zĳ dan zei: „Deze vrouw
hier zei tot mĳ: ’Geef uw zoon,
opdat wĳ hem vandaag opeten,
´´
en mıjn zoon zullen wĳ morgen
opeten.’m 29 Bĳgevolg hebben
wĳ mĳn zoon gekooktn en hem
opgegeten.o Toen zei ik de volgende dag tot haar: ’Geef uw zoon,
opdat wĳ hem opeten.’ Maar zĳ
verborg haar zoon.”

2 KONINGEN 6:30–7:9

¨
Honger zal eindigen. Syriers vluchten

30 Het geschiedde nu dat zodra de koning de woorden van
de vrouw hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn klederen scheurde; a en
terwĳl hĳ op de muur voorbĳging, zag het volk voorts, en zie!
hĳ had daaronder een zak op zĳn
vlees. 31 Vervolgens zei hĳ: „Zo
moge God met mĳ doen, en zo
moge hĳ daaraan toevoegen, indien het hoofd van El _isa, de zoon
van Safat,
vandaag nog op hem
_
blĳft!”b
32 En El _isa zat in zĳn eigen
huis, en de oudere mannen zaten bĳ hem,c toen hĳ een man
van voor zĳn aangezicht uitzond.
Voordat de bode bĳ hem kon komen, zei hĳzelf tot de oudere mannen: „Hebt GIJ gezien hoe deze
zoon van een moordenaar d iemand
heeft gezonden om mĳn hoofd
eraf te nemen? Let op: zodra de
bode komt, sluit dan de deur, en
GIJ moet hem met de deur terugdringen. Is niet het geluide
van de voeten van zĳn heer achter hem?” 33 Terwĳl hĳ nog met
hen sprak, zie, daar kwam de bode
tot hem af, en [de koning] zei vervolgens: „Zie, dit is de rampspoed
afkomstig van Jehovah.f Waarom zou ik nog langer op Jehovah
wachten?”g
El _isa zei nu: „Luistert naar het
7
woord van Jehovah. Dit heeft
Jehovah gezegd: ’Morgen om deze
h

tĳd zal in de poort van Samaria
_
een sea-maat meelbloem een sikkel waard zĳn, en twee sea-maten
gerst een sikkel.’ ”i 2 Daarop
antwoordde de adjudant op wiens
hand de koning steunde j de man
van de [ware] God en zei: „Al
maakte Jehovah sluizen in de hemel,k zou deze zaak kunnen geschieden?”l Hierop zei hĳ: „Zie,
gĳ ziet het met uw eigen ogen,m
maar gĳ zult er niet van eten.”n
3 En er waren vier mannen,
melaatsen, die zich aan de ingang van de poort bevonden; o
zĳ zeiden nu tot elkaar: „Waarom blĳven wĳ hier totdat wĳ gestorven zĳn? 4 Indien wĳ had-
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den gezegd: ’Laten wĳ de stad
ingaan’, terwĳl er in de stad hongersnood is, zouden wĳ daar ook
moeten sterven.a En indien wĳ in
feite hier blĳven, zullen wĳ ook
moeten sterven. Nu dan, komt en
laten wĳ het kamp van de Sy¨
riers binnenvallen. Indien zĳ ons
in leven laten, zullen wĳ leven;
maar indien zĳ ons ter dood brengen, dan zullen wĳ moeten sterven.”b 5 Bĳgevolg stonden zĳ
in de avondschemering op om het
¨
kamp van de Syriers binnen te
gaan; en zĳ kwamen ten slotte
aan de buitenrand van het kamp
¨
van de Syriers en zie! daar was
niemand.
6 En Jehovah
zelf had het kamp
¨
van de Syriers het geluid doen horenc van strĳdwagens, het geluid
van paarden, het geluid van een
grote krĳgsmacht,d zodat zĳ tot elkaar¨ zeiden: „Zie! De koning van
Isra
el heeft de koningen van de
_
Hethietene en de koningen van
f tegen ons gehuurd, om
Egypte
_
tegen ons op te trekken!” 7 Onmiddellĳk stonden zĳ op en sloegen in de avondschemering op de
vluchtg en lieten hun tenten en
hun paardenh en hun ezels — het
kamp net zoals het was — achter,
en zĳ bleven vluchten voor hun
ziel.i
8 Toen deze melaatsen nu aan
de buitenrand van het kamp kwamen, gingen zĳ vervolgens een
tent binnen en aten en dronken en
droegen er zilver en goud en kleren uit weg en gingen heen en verborgen het. Daarna keerden zĳ
terug en gingen een andere tent
binnen en droegen daar dingen uit
weg en gingen heen en verborgen
het.j
9 Ten slotte nu zeiden zĳ tot
elkaar: „Het is niet juist wat wĳ
doen. Deze dag is een dag van
goed nieuws! k Indien wĳ aarzelen en werkelĳk wachten tot
het morgenlicht, dan zal stellig
schuld ons achterhalen.l Nu dan,
komt en laten wĳ [de stad] binnengaan en het aan het huis van
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¨
Kamp van de Syriers geplunderd

de koning melden.” 10 Zĳ kwamen dus en riepen de poortwachters a van de stad toe en meldden het hun, door te zeggen: „Wĳ
kwamen in het kamp van de Sy¨
riers, en ziet! er was daar niemand, noch het geluid van een
mens, maar alleen de vastgebonden paarden en de vastgebonden
ezels en de tenten net zoals ze
waren.”b 11 Terstond riepen de
poortwachters het uit, en zĳ meldden het binnen in het huis van de
koning.
12 Onmiddellĳk stond de koning in de nacht op en zei tot zĳn
dienaren: c „Laat ik U alstublieft
¨
vertellen wat de Syriers ons hebben aangedaan.d Zĳ weten heel
goed dat wĳ hongerig zĳn; e en
daarom zĳn zĳ uit het kamp weggetrokken om zich te verbergen
in het veld,f zeggend: ’Zĳ zullen
de stad uit komen, en wĳ zullen hen levend vangen en de stad
binnentrekken.’ ” 13 Toen antwoordde een van zĳn dienaren en
zei: „Laat men alstublieft vĳf van
de overgebleven paarden nemen
die er in de stad zĳn overgebleven.g Zie! Ze staan gelĳk met heel
¨
de menigte van Isra
el die daarin
_
is overgebleven. Zie! Ze staan gelĳk met heel de menigte van Is_
¨
rael die is vergaan.h En laten wĳ
[die] uitzenden en zien.” 14 Bĳgevolg namen zĳ twee wagens
met paarden en de koning zond
die achter het kamp van de Sy¨
riers aan en zei: „Gaat en ziet.”
15 Daarop gingen zĳ hen achterna tot aan de Jorda_ an;
_ en zie! heel
de weg lag vol met kleren en ge¨
rei,i die de Syriers hadden weggeworpen toen zĳ zich weghaastten.j Daarop keerden de boden
terug en meldden het aan de koning.
16 Toen ging het volk naar buiten en plunderde k het kamp van
¨
de Syriers; en zo werd een seamaat meelbloem een sikkel waard,
en twee sea-maten gerst een sikkel, naar het woordl van Jehovah.
17 En de koning zelf had de adju-
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2 KONINGEN 7:10–8:4
dant op wiens hand hĳ steunde,a
belast met het toezicht over de
poort; en het volk bleef hem in de
poort onder de voet lopen,b zodat
hĳ stierf, juist zoals de man van de
[ware] God gesproken had,c toen
hĳ sprak ten tĳde dat de koning
tot hem afgekomen was. 18 Aldus geschiedde het juist zoals de
man van de [ware] God tot de koning gesproken had, toen hĳ zei:
„Twee sea-maten gerst ter waarde van een sikkel en een sea-maat
meelbloem ter waarde van een sikkel zal het worden, morgen om
deze tĳd in de poort van Sama_
ria.”d 19 Maar de adjudant antwoordde de man van de [ware]
God en zei: „Ook al maakte Jehovah sluizen in de hemel, zou het
naar dit woord kunnen geschieden?”e Hierop zei hĳ: „Zie, gĳ ziet
het met uw eigen ogen, maar gĳ
zult er niet van eten.”f 20 Zo is
het ook met hem gebeurd,g toen
het volk hem in de poort onder
de voet bleef lopen,h zodat hĳ
stierf.
En El _isa zelf had tot de vrouw
wier zoon hĳ weer levend ge8
maakt had, gesproken en gezegd:
i

„Sta op en ga heen, gĳ met uw
huisgezin, en vertoef als vreemdeling waar gĳ maar als vreemdeling
vertoeven kunt; j want Jehovah
heeft een hongersnood opgeroepen,k en bovendien moet die zeven jaar lang over het land komen.”l 2 De vrouw stond dus op
en deed naar het woord van de
man van de [ware] God en ging
heen,m zĳ met haar huisgezin,n
waarop zĳ zeven jaar als vreemdeling in het land van de Filistĳneno vertoefde.
3 Nu gebeurde het na verloop
van zeven jaar dat de vrouw
voorts terugkeerde uit het land
van de Filistĳnen en heenging
om luid tot de koning te roepenp
om haar huis en om haar veld.
4 De koning nu was juist in gesprek met Gehazi,
_ q de bediende van de man van de [ware] God,

2 KONINGEN 8:5-21

¨
Sunamitische krĳgt land terug. Hazael

en zei: „Verhaal mĳ toch alstublieft al de grote dingen die El _isa heeft gedaan.”a 5 Voorts gebeurde het dat terwĳl hĳ juist
bezig was de koning te verhalen hoe hĳ de dode weer levend
had gemaakt,b wel, daar riep de
vrouw wier zoon hĳ weer levend
had gemaakt, luid tot de koning
om haar huis en om haar veld.c
Terstond zei Gehazi:
„Mĳn heerd
_
de koning, dit is de vrouw, en dit
is haar zoon die door El _isa weer
levend gemaakt is.” 6 Daarop
ondervroeg de koning de vrouw,
en zĳ verhaalde hem vervolgens
de geschiedenis.e Toen gaf de koning haar een hofbeambte f en zei:
„Geef alles terug wat haar toebehoort en al de producten van het
veld, van de dag af dat zĳ het land
verliet tot nu toe.”g
7 Voorts kwam El _isa naar Dah en Ben-Hadad,i
de komaskus;
_
_
¨
ning van Syri
_ e, was ziek. Bĳgevolg berichtte men hem en zei:
„De man van de [ware] Godj is
hierheen gekomen.” ¨ 8 Daarop
zei de koning tot Haza
_ el: k „Neem
een geschenkl in uw hand en ga
de man van de [ware] God tegemoet, en gĳ moet door bemiddeling van hem Jehovah raadplegen,m door te zeggen: ’Zal ik van
deze
_
¨ ziekte herstellen?’ ” 9 Hazael ging hem dus tegemoet en
nam een geschenk in zĳn hand,
ja, allerlei goeds van Damaskus,
_
de vracht van veertig kamelen,
en hĳ kwam en ging voor hem
astaan en zei: „Uw zoon,n Ben-H
_
¨
dad, de koning van Syri
_ e, heeft
mĳ tot u gezonden en laat [u] zeggen: ’Zal ik van deze ziekte herstellen?’ ” 10 Toen zei El _isa tot
hem: „Ga, zeg tot hem: ’Gĳ zult
beslist herstellen’, en Jehovah
heeft mĳ getoondo dat hĳ beslist
zal sterven.”p 11 En hĳ zette
een strak gezicht en hield het zo
tot verlegen wordens toe. Daarna barstte de man van de [ware]
q uit.
12 Hierop
God in tranen
¨
zei Haza
_ el: „Waarom weent mĳn
heer?” Waarop hĳ zei: „Omdat ik
heel goed weet wat voor kwaadr
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¨
gĳ de zonen van Isra
el zult aan_
doen. Hun versterkte plaatsen
zult gĳ aan het vuur prĳsgeven,
en hun uitgelezen mannen zult
gĳ met het zwaard doden, en hun
kinderen zult gĳ verpletteren,a
en hun zwangere vrouwen zult
b
gĳ openrĳten.”
13 Daarop zei
¨
Haza
_ el: „Wat is uw knecht, [die
slechts een] hondc [is], dat hĳ zo
iets groots zou kunnen doen?”
Maar El _isa zei: „Jehovah heeft
mĳ
_
¨ u getoond als koning over Syrie.”d
14 Daarna ging hĳ van El _isa
heen en kwam bĳ zĳn eigen heer,
die toen tot hem zei: „Wat heeft
El _isa u gezegd?” Hierop zei hĳ:
„Hĳ heeft mĳ gezegd: ’Gĳ zult
beslist herstellen.’ ”e 15 Nu gebeurde het de volgende dag dat
hĳ voorts een dekkleed nam en
het in water doopte en het over
f zodat hĳ
zĳn gezicht uitspreidde,
¨
stierf.g En Haza
_ elh begon in zĳn
plaats te regeren.
16 En in het vĳfde jaar van Jo_
ram,i de zoon¨ van Achab,
de ko_
ning van Isra
el, terwĳl Josafat
ko_
_
j
ning van Juda
was, werd Joram,
_
_
de zoon van Josafat,
de koning
van
_
¨
Juda,
koning. 17 Tweeendertig
_
jaar oud was hĳ geworden toen
hĳ koning werd, en hĳ heeft acht
jaar lang te Jeruzalem
geregeerd.k
_
18 En hĳ ging de ¨ weg van de koningen van Isra
el bewandelen,l
_
net zoals degenen van het huis
van Achab
hadden gedaan; m want
_
Achabs
dochter werd zĳn vrouw,n
_
en hĳ bleef doen wat kwaad was
in Jehovah’s ogen. 19 En Jehovah wilde Juda
_ o niet in het verderf
storten ter wille van zĳn knecht
p
David,
juist zoals hĳ hem beloofd
_
had hem [en] zĳn zonen voor altĳd
een lamp te geven.q
r
20 In zĳn dagen kwam Edom
_
in opstand en onttrok zich aan de
hand van Juda,
en zĳ lieten zich
_
vervolgens door een koning s regeren. 21 Dientengevolge
trok
¨
Joram
over naar Za_ ır, alsook alle
_
q 1Kon 11:36; Ps 132:17; Lu 1:69; Han 15:16; r Ge
27:40; 2Sa 8:14; 2Kon 3:9; 2Kr 21:8; s 2Sa 8:14;
1Kon 22:47.

505

Joram en Ahazia koning. Jehu gezalfd

wagens met hem. Nu gebeurde
het dat hĳzelf ’s nachts opstond
en ten slotte de Edomieten die
hem en de wagenoversten omsingelden, versloeg; en het volk
vluchtte toen naar zĳn tenten.
22 Maar Edom
heeft zĳn opstand
_
volgehouden en heeft zich aan de
hand van Juda
onttrokken tot op
_
deze dag. Het was toen dat L _ibnaa voorts in opstand kwam, in die
tĳd.
23 En de rest van de aangelegenheden van Joram
en alles wat
_
hĳ gedaan heeft, is dat niet beb
schreven in het boek van de aangelegenheden van de dagen der
koningen van Juda?
24 Ten slot_
te legde Joram
zich neer bĳ zĳn
_
c
voorvaders en werd bĳ zĳn voorvaders begraven in de Stad van
d En zĳn zoon Ahaziae beDavid.
_
_
gon in zĳn plaats te regeren.
25 In het twaalfde jaar van Jo_
ram, de zoon
van Achab,
de koning
_
¨
van Isra
el, werd Ahazia,
de zoon
_
_
van Joram,
de koning
van Juda,
_
_
¨
koning.f 26 Tweeentwintig jaar
oud was Ahazia
toen´ hĳ
begon
te
_
´
regeren, en hĳ heeft een jaar te Jeg En de naam
ruzalem
geregeerd.
_
h de
van zĳn moeder was Athalia,
_
i de koning
kleindochter
van Omri,
_
¨
van Isra
el. 27 En hĳ ging de weg
_
van het huis van Achab
bewan_
j
delen en bleef doen wat kwaad
k gelĳk
was in Jehovah’s ogen,
het huis van Achab,
want hĳ was
_
door huwelĳk met het huis van
Achab
verwant.l 28 Bĳgevolg
_
ging hĳ met Joram,
de zoon van
_
¨
Achab,
ten strĳde tegen
Haza
_
_ el,m
¨
de koning van Syri
e,
bĳ
Ramoth_
_
¨
G _ilead,n maar de Syriers versloegeno Joram.
29 Daarom keerde
_
p terug om in J
koning
Joram
_iz_
¨ q
reel genezing te zoeken van de
¨
wonden die de Syriers hem ten
slotte bĳ Rama
hadden toege_
bracht toen hĳ streed tegen
Haza_
¨
el, de koning van Syri
_
_ e. Wat Ahar betreft, de zoon van Joram,
zia
_
de koning van Juda,
hĳ daalde af
_
om Joram,
de zoon van Achab,
te
_¨
_
J _izreel te bezoeken, want hĳ was
ziek.
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2 KONINGEN 8:22–9:10

En de profeet El _isa riep van
zĳn kant een van de profetenzonena en zei vervolgens tot
hem: „Omgord uw lendenenb en
neem deze pulc met olie in uw
hand en ga naar Ramoth-G
_
_ilead.d
2 Wanneer gĳ daar aangekomen
e
zĳt, zie daar dan uit naar Jehu,
_
de zoon van Josafat,
de zoon
_
van N _imsi; en gĳ moet naar binnen gaan en hem uit het midden van zĳn broeders doen opstaan en hem in het binnenste
vertrekf brengen. 3 En gĳ moet
de pul met olie nemen en die over
zĳn hoofd uitgieteng en zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: „Voorh
i
waar,
¨ ik zalf u tot koning over
Isra
el.” ’ En gĳ moet de deur ope_
nen en vluchten en niet wachten.”
4 En de bediende, de bediende van de profeet, ging op weg
naar Ramoth-G
_
_ilead. 5 Toen hĳ
daar kwam, zie, daar zaten de
oversten van de krĳgsmacht. Hĳ
zei nu: „Ik heb een woord voor u,j
o overste.” Hierop zei Jehu:
„Voor
_
wie van ons allen?” Toen zei hĳ:
„Voor u, o overste.” 6 Derhalve
stond hĳ op en ging het huis binnen; voorts goot hĳ de olie over
zĳn hoofd uit en zei tot hem: „Dit
heeft
Jehovah, de God van Is_
¨
rael, gezegd: ’Voorwaar, ik zalf u
k
volk,l
tot koning over Jehovah’s
¨
dat wil zeggen over Isra
el. 7 En
_
gĳ moet het huis van Achab,
uw
_
heer, neerslaan, en ik moet het
bloed van mĳn knechten, de profeten, en het bloed van alle knechten van Jehovah wrekenm van de
n
8 En het gehehand van Izebel.
_
le huis van Achab
moet vergaan;
_
en ik moet van Achab
afsnĳdeno
_
al wie tegen een muur watertp en
iedere ¨hulpeloze en waardeloze q
in Isra
el. 9 En ik moet het huis
_
van Achab
maken gelĳk het huis
_
r
de zoon van Nevan Jerobeam,
_
¨_
bat, en gelĳk het huis van Bae_
s
sa, de zoon van Ah _ia. 10 En
Izebel
zullen de honden ¨ opetent
_
op het stuk land te J _izreel, en er

9

r 1Kon 15:29; s 1Kon 16:11; t 1Kon 21:23.

2 KONINGEN 9:11-25

Jehu’s rit; zĳn samenzwering tegen Joram

zal niemand zĳn die haar begraaft.’ ” Daarop opende hĳ de
deur en vluchtte weg.a
11 Wat Jehu
betreft, hĳ ging
_
naar buiten naar de dienaren van
zĳn heer, en zĳ zeiden toen tot
hem: „Is alles in orde? b Waarom
is deze waanzinnige c bĳ u gekomen?” Maar hĳ zei tot hen: „GIJZELF kent de man en zĳn gepraat
heel goed.” 12 Maar zĳ zeiden:
„Dat is niet waar! Vertel het ons
alstublieft.” Toen zei hĳ: „Zus
en zo heeft hĳ tot mĳ gesproken en gezegd: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Voorwaar, ik zalf u tot
¨
koning over Isra
el.” ’ ”d 13 Hier_
op namen zĳ haastig ieder hun
kleede en legden dat onder hem
op de kale treden, waarop zĳ op
de hoorn bliezenf en zeiden: „Jehu
_
is koning geworden!” g 14 En
h de zoon van Josafat, de
Jehu,
_
_
zoon van N _imsi,i zette een samenzwering op touwj tegen Joram.
_
En Joram
zelf had juist de wacht
_
gehouden bĳ Ramoth-G
_ilead,k hĳ
¨ _
¨
met heel Isra
el, wegens Haza
_
_ el,l
¨
de koning van Syri
_ e. 15 Later
m terug om
keerde koning Joram
_
¨
in J _izreeln genezing te zoeken van
¨
de wonden die de Syriers hem ten
slotte hadden toegebracht toen hĳ
¨
streed tegen Haza
_ el, de koning
¨ o
van Syri
_ e.
Jehu
zei nu: „Indien UW ziel
_
ermee instemt,p laat dan niemand uit de stad ontsnappen om
¨
het in J _izreel te gaan berichten.”
16 Toen reed Jehu
weg en ging
_
¨
naar J _izreel; want Joram
lag daar,
_
q
de koning van Juda,
en Ahazia,
_
_
was in eigen persoon afgekomen
om Joram
te bezoeken. 17 En de
_
wachter r stond op de torens in J _iz¨
reel,t en hĳ zag ten slotte de deinende massa van Jehu’s
[mannen],
_
toen hĳ er aankwam, en hĳ zei terstond: „Ik zie een deinende massa [mannen].” Daarop zei Joram:
_
„Neem een ruiter en zend hun die
tegemoet, en laat hem zeggen: ’Is
het vrede?’ ”u 18 Bĳgevolg ging
hem een paardrĳder tegemoet en
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zei: „Dit heeft de koning gezegd:
’Is het vrede?’ ” Maar Jehu
zei:
_
„Wat hebt gĳ met ’vrede’ te maa Keer om [en kom] achter
ken?
mĳ!”
Vervolgens meldde de wachter b
en zei: „De bode is tot bĳ hen gekomen, maar hĳ is niet teruggekeerd.” 19 Hĳ stuurde er derhalve een tweede paardrĳder op uit,
die, toen hĳ bĳ hen kwam, vervolgens zei: „Dit heeft de koning gezegd: ’Is het vrede?’ ” Maar Jehu
_
zei: „Wat hebt gĳ met ’vrede’ te
maken? c Keer om [en kom] achter
mĳ!”
20 Vervolgens meldde de wachter en zei: „Hĳ is tot bĳ hen gekomen, maar hĳ is niet teruggekeerd; en de manier van rĳden is
d
als de manier van rĳden van Jehu,
_
de kleinzoon van N _imsi,e want
hĳ rĳdt als een waanzinnige.”f
21 Daarop zei Joram:
„Span in!”g
_
Zĳn strĳdwagen werd dus ingespannen en Joram,
de koning van
_
¨
h
de koning van
Isra
el, en Ahazia,
_
_
Juda,
trokken uit, ieder op zĳn
_
eigen strĳdwagen. Terwĳl zĳ uittrokken, Jehu
tegemoet, troffen
_
zĳ hem ten slotte op het stuk
¨
i
land van de Jizreeliet Naboth.
_
22 Nu gebeurde het dat zodra
Joram
Jehu
zag, hĳ onmiddellĳk
_
_
zei: „Is het vrede, Jehu?”
Maar
_
hĳ zei: „Hoe zou het vrede j kunnen zĳn zolang de hoererĳen van
k
en haar vele
uw moeder Izebel
_
toverĳen er nog zĳn?”l 23 Terstond maakte Joram
een wen_
ding met zĳn handen, om te kunnen vluchten, en zei tot Ahazia:
_
„Er is bedrog in het spel,m Aha_
zia!” 24 En Jehu
zelf vulde zĳn
_
n
hand met een boog en schoot Jo_
ram vervolgens tussen de armen,
zodat de pĳl er bĳ zĳn hart uit
kwam, en hĳ zakte in zĳn strĳdwagen ineen.o 25 Nu zei hĳ tot
B _idkar, zĳn adjudant: p „Neem
hem op; werp hem op het stuk
¨
q
veld van de Jizreeliet Naboth;
_
want denk nog eens terug: Ik en
gĳ reden spannen [paarden] achter zĳn vader Achab
aan, en Jeho_
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Jehu doodt Joram, Ahazia en Izebel

vah zelf heeft deze formele uitspraaka tegen hem aangeheven:
26 ’„Voorzeker, het bloedb van Na_
both en het bloed van zĳn zonenc
heb ik gisteren gezien”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal het
u stellig vergeldend op dit stuk
land”, is de uitspraak van Jehovah.’ Nu dan, neem hem op; werp
hem op het stuk land, naar het
woord van Jehovah.”e
f
27 En Ahazia,
de koning van
_
Juda,
zag het zelf en nam de
_
vlucht langs de weg van het tuinhem achhuis.g (Later zette Jehu
_
terna en zei: „Hem ook! Slaat hem
neer!” Zĳ sloegen hem dus in de
wagen neer op de weg die omhoogvoert naar Gur, dat bĳ J _ibleamh
ligt. En hĳ zette zĳn vlucht voort
naar Meg _iddo i en stierf daar ten
slotte.j 28 Toen vervoerden zĳn
dienaren hem op een wagen naar
Jeruzalem,
en zo begroeven zĳ
_
hem in zĳn graf bĳ zĳn voorvaders
k
in de Stad van David.
29 En het
_
l
was in het elfde jaar van Joram,
_
m
de zoon van Achab,
dat Ahazia
_
_
koning over Juda
was geworden.)
_
30 Ten slotte kwam Jehu
naar
_
¨ n
o zelf vernam
J _izreel, en Izebel
_
p
het. Zĳ beschilderde toen haar
ogen met zwarte verf en maakte haar hoofd mooiq en ging door
het venster naar beneden kĳken.r
31 En Jehu
zelf kwam de poort
_
binnen. Zĳ zei nu: „Is het goed gegaan met Z _imri,s de doder van zĳn
heer?” 32 Daarop hief hĳ zĳn
gezicht op naar het venster en zei:
„Wie is met mĳ? Wie?”t Onmiddellĳk keken twee of drie hofbeambtenu naar beneden, naar hem.
33 Hĳ dan zei: „Laat haar vallen!”v Toen lieten zĳ haar vallen,
waarop er wat van haar bloed tegen de muur en tegen de paarden
opspatte; en hĳ vertrapte w haar
nu. 34 Daarna ging hĳ naar binnen en at en dronk en zei toen:
„Ziet alstublieft om naar deze vervloekte x en begraaft haar, want
zĳ is de dochter van een koning.”y
35 Toen zĳ heengingen om haar
te begraven, vonden zĳ niets meer
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2 KONINGEN 9:26–10:6

van haar dan de schedel en de voeten en de handpalmen.a 36 Toen
zĳ terugkwamen en het hem vertelden, zei hĳ vervolgens: „Het
is het woord van Jehovah dat hĳ
door bemiddeling b van zĳn knecht
El _ia, de Tisbiet, gesproken heeft,
toen hĳ zei: ’Op het stuk land van
¨
J _izreel zullen de honden het vlees
van Izebel
eten.c 37 En het dode
_
lichaam van Izebel
zal stellig tot
_
mest wordend op de oppervlakte
van het veld, op het stuk land van
¨
J _izreel, opdat men niet kan zeggen: „Dit is Izebel.”
’ ”e
_
f

Achab
nu had zeventig zo_
nen in Samaria.
Daarom
10
_
schreef Jehu
brieven en stuurde
_
g

die naar Sam
aria
aan de vorstenh
_
¨
van J _izreel, de oudere manneni en
de verzorgers van Achabs
[kinde_
ren], waarin stond: 2 „Nu dan,
terzelfder tĳd dat deze brief U bereikt, zĳn bĳ U de zonen van UW
heer, en bĳ U zĳn de strĳdwagens
en de paardenj en een versterkte
stad en het wapentuig. 3 En GIJ
moet zien wie de beste en meest
oprechte is onder de zonen van UW
heer en hem op de troon van zĳn
vader plaatsen.k Strĳdt vervolgens voor het huis van UW heer.”
4 En zĳ werden ten zeerste bevreesd en zeiden voorts: „Zie!
Zelfs twee koningenl hebben voor
hem geen stand´ ´ kunnen houden,
en hoe zullen wıj dan stand kunnen houden?”m 5 Dientengevolge zonden degene die over het
huis ging en degene die over de
stad ging en de oudere mannen
en de verzorgers n een boodschap
aan Jehu
en lieten zeggen: „Wĳ
_
zĳn uw knechten, en al wat gĳ ons
zegt, zullen wĳ doen. Wĳ zullen
niemand koning maken. Doe wat
goed is in uw eigen ogen.”
6 Daarop schreef hĳ hun een
tweede brief, waarin stond: „Indien GIJ mĳ toebehoorto en mĳn
stem gehoorzaamt, neemt dan de
hoofden van de mannen die zonenp van UW heer zĳn en komt
morgen om deze tĳd bĳ mĳ te J _iz¨
reel.”q

2 KONINGEN 10:7-22

Achabs 70 zonen. Jonadab en Jehu

De zonen van de koning nu,
zeventig man, waren bĳ de aanzienlĳken van de stad, die hen
grootbrachten. 7 Nu gebeurde
het dat zodra de brief hen bereikte, zĳ daarop de zonen van de
koning namen en [hen] afslachtten, zeventig man,a waarna zĳ hun
hoofden in manden deden en ze
¨
naar hem toe zonden te J _izreel.
8 Toen kwam de bode b en berichtte het hem en zei: „Men heeft de
hoofdenc van de zonen van de koning gebracht.” Hĳ dan zei: „Legt
ze tot de morgend in twee hopen aan de ingang van de poort.”
9 Nu gebeurde het ’s morgens
dat hĳ voorts naar buiten ging.
Toen bleef hĳ staan en zei tot al
het volk: „GIJ zĳt rechtvaardig.e
Ziet, ikzelf heb een samenzwering gesmeedf tegen mĳn heer en
heb hem ten slotte gedood; g maar
wie heeft al dezen neergeslagen?
10 Weet dan dat van het woord
van Jehovah, dat Jehovah tegen
het huis van Achab
heeft gespro_
ken,h niets [onvervuld] ter aarde
i
zal vallen; en Jehovah zelf heeft
gedaan wat hĳ door bemiddeling
van zĳn knecht El _ia gesproken
heeft.”j 11 Bovendien ging Jehu
_
voort allen neer te slaan die te
¨
J _izreel van het huis van Achab
_
waren overgebleven en al zĳn
k
aanzienlĳken en zĳn kennissen
en zĳn priesters,l totdat hĳ niemand van hem in leven had gelaten.m
12 Toen stond hĳ op en ging
naar binnen, waarna hĳ zich op
weg naar Samaria
begaf. Onder_
weg was het [schapen-]bindhuis
van de herders. 13 En Jehu
zelf
_
o de
trof de broeders n van Ahazia,
_
koning van Juda,
aan. Toen hĳ
_
tot hen zei: „Wie zĳt GIJ?”, zeiden
zĳ vervolgens: „Wĳ zĳn de broeders van Ahazia,
en wĳ trekken
_
af om te vragen of alles goed is
met de zonen van de koning en de
zonen van de Vrouwe.” 14 Onmiddellĳk zei hĳ: „Grĳpt hen levend!”p Zĳ grepen hen dus levend
en slachtten hen af bĳ de regen-
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¨
put van het bindhuis, twee´ enveer´
tig man, en hĳ liet niet een van
hen overblĳven.a
15 Toen hĳ vandaar verder
b de
ging, trof hĳ voorts Jonadab,
_
c
zoon van Rechab
aan, die hem
_
tegemoet [kwam]. Toen hĳ hem
zegende,d zei hĳ bĳgevolg tot hem:
„Is uw hart oprecht met mĳ, net
´´
zoals mıjn hart met uw hart is?”e
Hierop zei Jonadab:
„Ja.”
_
„Indien het zo is, geef mĳ dan
werkelĳk uw hand.”
Hĳ gaf hem dus zĳn hand. Daarop liet hĳ hem bĳ zich op de wagen klimmen.f 16 Toen zei hĳ:
„Ga toch met mĳ mee en zie hoe
ik geen mededinging ten opzichte van Jehovah duld.”g En zĳ lieten hem op zĳn strĳdwagen meerĳden. 17 Ten slotte kwam hĳ te
Samaria.
Nu sloeg hĳ allen neer
_
die van Achabs
[huis] te Sama_
_
ria overgebleven waren, totdat hĳ
h naar het woord
hen verdelgd had,
van Jehovah dat hĳ tot El _ia gesproken had.i
18 Voorts bracht Jehu
heel het
_
volk bĳeen
_
¨ en zei tot hen: „Achab
heeft Ba_ al enerzĳds weinig aanj Jehu zal hem anderzĳds
beden. _
zeer veel aanbidden. 19 Nu ¨ dan,
roept alle profetenk van Ba_ al, al
zĳn aanbidders l en al zĳn pries´ ´
ters m bĳ mĳ. Laat er niet een
gemist worden, want ik heb een
¨
groot slachtoffer voor Ba_ al. Al
wie gemist wordt, zal niet in leven blĳven.” Wat Jehu
betreft, hĳ
_
handelde sluw,n met de
¨ bedoeling
de aanbidders van Ba_ al te verdelgen.
20 Vervolgens zei Jehu:
„Heiligt
_
een¨ plechtige vergadering voor
Ba_ al.” Bĳgevolg kondigden zĳ die
af. 21 Daarna¨ zond Jehu
[boden]
_
o zodat alle aandoor heel Isra
el,
_
¨
bidders van Ba_ al kwamen. En niet
´ ´
een bleef er over die niet kwam.
¨
En zĳ bleven in het huis van ¨ Ba_ alp
komen, en het huis van Ba_ al liep
vol, van het ene einde tot het andere. 22 Nu zei hĳ tot degene
die over de garderobe ging: „Haal
¨
voor alle aanbidders van Ba_ al kle-
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¨
Baalsaanbidders verdelgd. Athalia

ren te voorschĳn.” Hĳ haalde dus
de kledĳ voor hen te voorschĳn.
a
23 Toen ging Jehu
met Jonadab,
_
_
de zoon van Rechab,
het huis van
_
¨
Ba_ al binnen. Hĳ zei nu tot de
¨
aanbidders van Ba_ al: „Onderzoekt
zorgvuldig en ziet toe dat niet
misschien een van de aanbidders
van Jehovah hier bĳ U is, maar
¨
alleen de aanbidders van Ba_ al.”b
24 Ten slotte gingen zĳ naar binnen om slachtoffers en brandoffers op te dragen, en Jehu
zelf
_
stelde buiten tachtig man op over
wie hĳ kon beschikken en zei vervolgens: „Wat de man betreft die
ontsnapt van de mannen die ik in
UW handen lever, de ziel van de
een zal voor de ziel van de ander in
de plaats gesteld worden.”c
25 Nu gebeurde het dat zodra
hĳ klaar was met het opdragen
van het brandoffer, Jehu
onmid_
dellĳk tot de hardlopers en de adjudanten zei: „Komt binnen, slaat
´ ´
hen neer! Laat er niet een uitgaan.”d Toen sloegen de hardlopers en de adjudantene hen met
de scherpte van het zwaard en
wierpen hen eruit, en zĳ drongen door tot aan de stad van
¨
het huis van Ba_ al. 26 Vervolgens brachten zĳ de heilige
zui¨
lenf van het huis van Ba_ al naar
g
buiten en verbrandden elk [daarvan]. 27 Voorts braken
zĳ de
¨
heilige zuil van Ba_ al afh en bra¨
ken het huis van Ba_ ali af, en zĳ
hielden het voor privatenj afgezonderd tot op deze dag.
¨
28 Zo verdelgde Jehu
Ba_ al uit
_
¨
Isra
el. 29 Alleen van het navol_
k
gen van de zonden van Jerobeam,
_
de zoon
van
N
ebat,
waarmee
hĳ
_
¨
Isra
el had doen zondigen,l week
_
Jehu
niet af, [dat wil zeggen] de
_
´ ´
gouden kalverenm waarvan er een
´ ´
te Bethel
stond en een te Dan.n
_
30 Dientengevolge zei Jehovah
tot Jehu:
„Omdat gĳ goed gehan_
deld hebt, door te doen wat recht
is in mĳn ogen,o [en] met het huis
van Achab
gedaan hebt naar alles
_
wat in mĳn hart was,p zullen zelfs
zonen tot in het vierde geslacht
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2 KONINGEN 10:23–11:3
¨
voor u op de troon van Isra
el zit_
ten.”a 31 En Jehu
zelf zorgde er
_
niet voor met geheel zĳn hart in
de wet
van Jehovah, de God van Is_
¨
rael, te wandelen.b Hĳ week niet
af van de zonden¨ van Jerobeam,
_
waarmee hĳ Isra
el had doen zon_
digen.c
32 In die
dagen begon Jeho¨
vah Isra
el stukje bĳ
_
¨ beetje af
te snĳden; en Haza
_ eld bleef hen
slaan
in
heel
het
gebied
van Is_
¨
rael, 33 vanaf de Jorda_ an
_ in de
richting van de opgang der zon,
heel het land G _ilead,e de Gadietenf
en de Rubenieteng¨ en de Manassieten,h vanaf Aro
_ er,i dat aan het
stroomdal van de Arnon
ligt, ja,
_
j
G _ilead en Basan.
_
34 En de rest van de aangelegenheden van Jehu
en alles wat
_
hĳ gedaan heeft en al zĳn machtsbetoon, is dat niet beschreven in
het boekk van de aangelegenheden van ¨ de dagen der koningen
van Isra
el? 35 Ten slotte legde
_
Jehu
zich neer bĳ zĳn voorvaders,l
_
en men begroef hem in Samaria;
_
m begon in zĳn
en zĳn zoon Joahaz
_
plaats te regeren. 36 En de dagen¨ dat Jehu
te Samaria
over Is_
_
_
rael had geregeerd, waren achtentwintig jaar.
n

Wat nu Athalia
betreft,
_
de moeder van Ahazia,
zĳ
11
_
zag dat haar zoon gestorven was.
o

Derhalve stond zĳ op en verdelgde heel het nageslacht van het
q
koninkrĳk.p 2 Maar Joseba,
de
_
dochter van koning Joram,
de zus_
r de zoon
ter van Ahazia,
nam Joas,
_
_
van Ahazia,
en stal hem uit het
_
midden van de koningszonen die
ter dood gebracht moesten worden, ja, hem en zĳn voedster, [en
verborg hem] in de binnenkamer
voor de rustbedden, en zĳ hielden hem voor het aangezicht van
Athalia
verborgen,s en hĳ werd
_
niet ter dood gebracht. 3 En hĳ
bleef zes jaar lang bĳ haar verborgen in het huis van Jehovah,
terwĳl Athalia
over het land re_
geerde.t
t 2Kr 22:12; Ps 12:8; Jes 3:12; Mal 3:15; 1Ti 2:12.

2 KONINGEN 11:4-19

Joas tot koning gemaakt. Athalia gedood

4 En in het zevende jaar onta de oversten van honbood Jojada
_
derd van de Karische b lĳfwacht en
van de hardlopers c en nam [hen]
vervolgens en bracht hen bĳ zich
in het huis van Jehovah en sloot
een verbondd met hen en liet hen
zwerene in het huis van Jehovah,
waarna hĳ hun de zoon van de
koning toonde. 5 Voorts gebood
hĳ hun en zei: „Dit is het wat GIJ
zult doen: Een derde van U komt
binnen op de sabbat en houdt
streng de wacht bĳ het huis van
de koning; f 6 en een derde zal bĳ
de Fundamentpoortg zĳn, en een
derde zal bĳ de poort achter de
hardlopers zĳn; en GIJ moet om
beurten streng de wacht houden
bĳ het huis.h 7 En er zĳn twee
afdelingen onder U waarvan allen
op de sabbat uitgaan, en zĳ moeten streng de wacht houden bĳ het
huis van Jehovah ten behoeve van
de koning. 8 En GIJ moet een
kring vormen om de koning, ieder
met zĳn wapens in zĳn hand; en
iedereen die binnen de rĳen komt,
zal ter dood worden gebracht. En
blĳft bĳ de koning, wanneer hĳ
uitgaat en wanneer hĳ binnenkomt.”
9 De oversten over honderdi deden voorts naar al wat de priester Jojada
geboden had. Zĳ na_
men dus ieder hun mannen die op
de sabbat binnenkwamen,j te zamen met degenen die op de sabbat uitgingen, en kwamen toen bĳ
de priester Jojada.
10 De pries_
ter gaf de oversten van honderd
nu de speren en de ronde schilden die aan koning David
behoord
_
hadden, die in het huis van Jehovah waren.k 11 En de hardlopers l bleven staan, ieder met zĳn
wapens in de hand, van de rechterzĳde van het huis helemaal tot
de linkerzĳde van het huis, bĳ het
altaar m en bĳ het huis, rondom
nabĳ de koning. 12 Toen bracht
hĳ de zoonn van de koning naar
buiten en zette hem de diadeemo
en de Getuigenis p op; en zo maakten zĳ hem koning q en zalfden
hem.r En zĳ klapten daarbĳ in de
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handena en zeiden: „Leve de koning!”b
13 Toen Ath alia
het geluid
_
van het toelopende volk hoorde, kwam zĳ terstond naar het
volk in het huis van Jehovah.c
14 Toen zag zĳ, en zie, daar stond
de koning bĳ de zuil,d volgens
het gebruik, en de oversten en
de trompettene bĳ de koning, en
al het volk van het land verheugde zichf en blies op de trompetten. Onmiddellĳk scheurde Atha_
liag haar klederen en riep toen:
„Een samenzwering! Een samenzwering!”h 15 Maar de priester
Jojada
gebood de oversten van
_
honderd, de aangestelden van
de krĳgsmacht,i en zei tot hen:
„Haalt haar weg uit het midden
der rĳen, en wat een ieder betreft die haar nagaat, die worde met het zwaard ter dood gebracht!”j Want de priester had
gezegd: „Laat haar niet in het
huis van Jehovah ter dood gebracht worden.” 16 Zĳ sloegen
dus de hand aan haar, en zĳ kwam
via de paardeningang k van het
huis van de koning,l en daar werd
zĳ ter dood gebracht.m
17 Toen sloot Jojada
het ver_
bondn tussen Jehovaho en de koning p en het volk, dat zĳ zich het
volk van Jehovah zouden betonen; en ook tussen de koning en
het volk.q 18 Daarna ging al het
volk van
¨ het land naar het huis
van Ba_ al en brak zĳn altaren af; r
en zĳn beelden braken zĳ volko¨
men aan stukken,s en de Baals´ ´
t doodden zĳ voor
priester Mattan
_
de altaren.u
En de priester stelde nu opzieners aan over het huis van Jehovah.v 19 Voorts nam hĳ de
oversten van honderd en de Karische w lĳfwacht en de hardlopers x en al het volk van het land,
opdat zĳ de koning uit het huis
van Jehovah afwaarts zouden
brengen; en zĳ kwamen ten slotte via de poorty der hardlopers
in het huis van de koning; en
hĳ nam plaats op de troonz van
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Joas herstelt tempel. Geldinzameling

de koningen. 20 En al het volk
van het land bleef zich verheugen; a en wat de stad betreft, die
had rust, en Athalia
zelf had_
den zĳ bĳ het huis van de koning met het zwaard ter dood gebracht.b
21 Zeven jaar oud was Joas
_ c
toen hĳ begon te regeren.d
In het zevende jaar van
e werd Joas f koning, en
Jehu
_
_
hĳ heeft veertig jaar lang te Jeru_
zalem geregeerd. En de naam van
zĳn moeder was Z _ibja, uit Berseba.
2 En Joas
bleef doen wat
_
_
recht was in Jehovah’s ogen gedurende al zĳn dagen waarin de
priester Jojada
hem onderricht_
te.g 3 Alleen de hoge plaatsen
h
verdwenen niet. Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.
4 En Joas
zei nu tot de pries_
ters: i „Al het geld voor de heilige
j
offergaven dat naar het huis van
Jehovah wordt gebracht,k het geld
dat voor ieder is vastgesteld,l het
geld voor de zielen naar ieders
schatting,m al het geld dat in
ieders hart opkomt om het naar
het huis van Jehovah te brengen,n 5 laten de priesters het
voor zich nemen, ieder van zĳn
bekende; o en laten zĳ van hun
kant de scheuren van het huis
herstellen, overal waar een scheur
gevonden wordt.”p
6 Nu gebeurde
het dat tegen
¨
het drieentwintigste jaar van koning Joas
de
priesters
de scheu_
ren van het huis nog niet hadden hersteld.q 7 Daarom riep
r
en
koning Joas
de priester Jojada
_
_
de priesters en zei tot hen: „Waarom herstelt GIJ de scheuren van
het huis niet? Nu dan, neemt
van UW bekenden geen geld meer
aan, maar voor de scheuren van
het huis dient GIJ het te geven.”s
8 Daarop stemden de priesters
ermee in geen geld meer van het
volk aan te nemen en de scheuren van het huis niet te herstellen.
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HFDST. 11
a Sp 11:10
Sp 29:2
b 2Kr 23:21
c 2Kon 11:2
d 2Kr 24:1

HFDST. 12
e 1Kon 19:16
2Kon 10:30
f 2Kon 11:2
1Kr 3:11
2Kr 24:1
g 2Kon 14:3
2Kr 24:2
h Nu 33:52
Jer 2:20
i Ex 28:1
2Kr 35:2
j 1Kr 18:11
2Kr 31:12
k 1Kon 7:51
l Ex 30:13
2Kr 24:9
m Le 27:2
Le 27:12
n Ex 25:2
Ex 35:21
Ne 10:39
2Kor 9:11
o Nu 18:8
Nu 18:28
p 2Kr 24:7
q 2Kr 24:5
Ro 12:11
Kol 3:23
r 2Kon 11:4
2Kr 23:1
2Kr 24:15
s 2Kr 24:6

2e kolom
a 2Kr 24:8
Mr 12:41
Lu 21:1
b 2Kon 11:6
Ps 84:10
c 2Kr 24:10
Mt 6:4
2Kor 9:7
d 2Sa 20:25
2Kon 18:18
e 2Kr 24:11
f 2Kon 22:5
2Kr 24:12
2Kr 34:10
g 1Kon 5:17
Ezr 5:8
h 1Kon 7:50
i 2Kr 4:22
j Nu 10:2
2Kr 5:12
k 2Kr 24:14
l 2Kr 24:13
m 2Kon 22:7
n 2Kr 34:12
o 1Kor 4:2
p Le 5:15
Le 7:7
q Nu 18:8
r 1Kon 19:15
2Kon 8:13
2Kon 10:32
Am 1:4

2 KONINGEN 11:20–12:17
9 De priester Jojada
nam nu
_
een kista en boorde een gat in het
deksel ervan en plaatste die naast
het altaar, rechts als men het huis
van Jehovah binnenkomt, en daarin deden de priesters, de deurwachters,b al het geldc dat in het
huis van Jehovah gebracht werd.
10 Nu gebeurde het dat zodra zĳ
zagen dat er veel geld in de kist
was, de secretaris d van de koning en de hogepriester altĳd opkwamen, en zĳ bonden het dan
te zamen en telden het geld dat
in het huis van Jehovah gevonden
werd.e 11 En zĳ stelden het afgetelde geld ter hand aan degenen
die het werk verrichttenf [en] die
[over] het huis van Jehovah waren
aangesteld. Dezen betaalden het
op hun beurt uit aan de houtbewerkers en aan de bouwlieden die
aan het huis van Jehovah werkten, 12 en aan de metselaars en
aan de steenhouwers,g en om balken en gehouwen stenen te kopen
om de scheuren van het huis van
Jehovah te herstellen, en voor alles wat uitgegeven werd voor het
herstel van het huis.
13 Alleen werden er met betrekking tot het huis van Jehovah
geen zilveren bekkens, lichtdovers,h schalen,i trompetten,j generlei gouden voorwerpen en zilveren voorwerpen gemaakt van
het geld dat naar het huis van Jehovah gebracht werd; k 14 want
aan degenen die het werk verrichtten, placht men het te geven, en daarmee herstelden zĳ
het huis van Jehovah.l 15 En
men vroeg doorgaans geen rekenschap m aan de mannen aan
wie men het geld gewoonlĳk ter
hand stelde om het te geven aan
degenen die het werk verrichtten,n want zĳ handelden in getrouwheid.o 16 Wat het geld betreft voor schuldoffers p en het
geld voor zondeoffers, dat werd
niet naar het huis van Jehovah
gebracht. Dat kwam dus aan de
priesters.q
¨
17 In die tĳd nu ¨ trok Haza
_ el,r
de koning van Syri
_ e, voorts op en

2 KONINGEN 12:18–13:13
streed tegen Gatha en nam het
¨
in, waarna Haza
_ el zĳn aangezicht
erop richtte b om tegen Jeruzalem
_
op te trekken.c 18 Daarop nam
Joas,
de koning van Juda,
al de
_
_
en
heilige offergavend die Josafat
_
Joram
en
Ah
azia,
zĳn
voorvaders,
_
_
de koningen van Juda,
geheiligd
_
hadden, alsmede zĳn eigen heilige offergaven en al het goud dat
in de schatten van het huis van
Jehovah en het huis van de koning te vinden was en zonde het
¨
naar Haza
_ el, de koning van Sy_
¨
rie. Derhalve trok hĳ weg van
Jeruzalem.
_
19 Wat de rest van de aangelegenheden van Joas
betreft en alles
_
wat hĳ gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boekf van de aangelegenheden van de dagen der
koningen van Juda?
20 Zĳn die_
nareng stonden echter op en verbonden zich in een samenzwering h
en sloegen Joas
neer in het huis i
_
van de Wal,j [op de weg] die afdaalt naar S _illa. 21 En Jozakar,
_
k
de zoon van S _imeath, en Jozabad,
_
de zoon van Somer,
zĳn
dienaren,
_
waren degenen die hem neersloegen, zodat hĳ stierf. Bĳgevolg begroeven zĳ hem bĳ zĳn voorvaders in de Stad van David;
en zĳn
_
l begon in zĳn plaats
zoon Amazia
_
te regeren.
¨
In het drie entwintigste
m
jaar van Joas,
de zoon van
_
n
de koning van Juda,
werd
Ahazia,
_
_
o
p koning
Joahaz,
de zoon van Jehu,
_
_
¨
over Isra
el te Samaria,
voor zeven_
_
tien jaar. 2 En hĳ bleef doen wat
kwaad was in Jehovah’s ogenq en
ging de zonde navolgen van Jero_
waarbeam,r de zoon van Nebat,
_
¨
mee hĳ Isra
el had doen zondigen.s
_
Daarvan week hĳ niet af. 3 En
Jehovah’s toornt ontbrandde te¨
gen Isra
el, zodat hĳ hen geduren_
de al hun dagen in de hand van
¨
¨ u
Haza
_ el, de koning van Syri
_ e, gaf
v
en in de hand van Ben-Hadad,
de
_
¨
zoon van Haza
_ el.
4 Na verloop van tĳd vermurwhet aangezicht van Jede w Joahaz
_

13

Joahaz en Joas regeren
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hovah, zodat Jehovah naar hem
luisterde; a want hĳ had de ver¨
drukking over Isra
el gezien,b om_
¨
dat de koning van Syri
_ e hen verdrukt had.c 5 Dientengevolge
¨
gaf Jehovah Isra
el een redder,d
_
zodat zĳ onder de hand van Sy_
¨
rie vandaan kwamen, en de zonen
¨
van Isra
el woonden weer in hun
_
huizen zoals voorheen.e 6 (Alleen weken zĳ niet af van de zonde
van het huis van Jerobeam,
waar_
¨
mee hĳ Isra
el had doen zondigen.f
_
g
Daarin wandelde hĳ; en ook de
heilige paalh zelf stond te Sama_
ria.) 7 Want hĳ had Joahaz
niet
_
meer volk overgelaten dan vĳftig
ruiters en tien wagens en tienduizend man voetvolk,i want de ko¨
j
ning van Syri
_ e had hen verdelgd,
om hen te maken als het stof bĳ
het dorsen.k
8 Wat de rest van de aangelegenheden van Joahaz
betreft en
_
alles wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon, is dat niet beschreven in het boekl van de aangelegenheden van de dagen der ko¨
ningen van Isra
el? 9 Ten slotte
_
legde Joahaz
zich neer bĳ zĳn
_
voorvaders, en men begroef hem
m en zĳn zoon J
in Samaria;
oas
_
_ n
begon in zĳn plaats te regeren.
10 In het zevenendertigste jaar
van Joas,
de koning van Juda,
_
_
o
werd Joas,
de zoon van Joahaz,
_
_
¨
koning over Isra
el te Samaria,
_
_
voor zestien jaar. 11 En hĳ bleef
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen.p Hĳ week niet af van alle
zonden van Jerobeam,
de zoon
_
¨
van Nebat,
waarmee hĳ Isra
el had
_
_
doen zondigen.q Daarin wandelde hĳ.
12 Wat de rest van de aangelegenheden van Joas
betreft en al_
les wat hĳ gedaan heeft en zĳn
machtsbetoon [en] hoe hĳ gede
streden heeftr tegen Amazia,
_
is dat niet bekoning van Juda,
_
schreven in het boeks van de aangelegenheden van de dagen der
¨
koningen van Isra
el? 13 Ten
_
slotte legde Joas
zich neer bĳ zĳn
_
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Elisa ziek, sterft; man herleeft. Amazia

a
voorvaders, en Jerobeam
zelf zet_
te zich op zĳn troon. Op zĳn beurt
werd Joas
begraven te¨ Samaria
bĳ
_
_
de koningen van Isra
el.b
_
c
14 Wat El _isa betreft, hĳ was
ziek geworden aan de ziekte
waaraan hĳ sterven zou.d Daarom kwam Joas,
de koning van
_
¨
Isra
el, tot hem af, en hĳ ween_
de toen over zĳn aangezicht en
zei: „Mĳn vader,e mĳn vader, de
¨
strĳdwagen van Isra
el en zĳn rui_
ters!”f 15 El _isa zei nu tot hem:
„Neem een boog en pĳlen.” Hĳ
nam zich dus een boog en pĳlen. 16 Vervolgens
zei hĳ tot de
¨
koning van Isra
el: „Leg uw hand
_
aan de boog.” Bĳgevolg legde hĳ
zĳn hand eraan, waarna El _isa
zĳn handen op de handeng van de
koning legde. 17 Toen zei hĳ:
„Open het venster naar het oosten.” Hĳ opende het dus. Ten slotte zei El _isa: „Schiet!” Hĳ schoot
dus. Nu zei hĳ: „Jehovah’s pĳl
van redding, ja, de pĳl van red¨
h tegen Syrie! En gĳ zult Syding
_
_
¨
i stellig geheel en al
rie bĳ Afek
_
verslaan.”
18 Vervolgens zei hĳ: „Neem de
pĳlen.” Daarop nam hĳ [ze]. Toen
¨
zei hĳ tot de koning van Isra
el:
_
„Sla op de aarde.” Hĳ sloeg derhalve driemaal en hield op.j 19 En
de man van de [ware] Godk werd
verontwaardigd op hem; daarom
zei hĳ: „Het was de bedoeling vĳfof zesmaal te slaan! In dat geval
¨
zoudt gĳ Syri
_ e stellig geheel en¨
al verslaan, maar nu zult gĳ Syri
_ e
driemaal verslaan.”l
20 Daarna stierf El _isa en men
begroef hem.m En er waren roversbendenn van de Moabieteno die bĳ
de intrede van het jaar geregeld
in het land kwamen. 21 Nu gebeurde het dat toen men bezig was
een man te begraven, wel, daar zagen zĳ de roversbende. Terstond
wierpen zĳ de man in de grafstede
van El _isa en gingen heen. Toen de
man in aanraking kwam met het
gebeente van El _isa, kwam hĳ onmiddellĳk tot levenp en stond op
zĳn voeten.q
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¨ a
22 Wat Haza
_ el
¨ betreft, de ko-b
ning van Syri
e,
hĳ verdrukte
_
¨
Isra
el al de dagen van Joahaz.
_
_
23 Maar Jehovah betoonde hun
c
gunst en was hun barmhartig d
en keerde zich tot hen ter wille
f
van¨ zĳn verbonde met Abraham,
_
h
Isa
en hĳ wilde hen
_ akg en Jakob;
_
i
niet in het verderf storten, en
hĳ heeft hen tot nu toe nog niet
van voor zĳn aangezicht weggeworpen. 24 Ten slotte stierf Ha_
¨
¨
zael, de koning van Syri
_ e, en zĳn
zoon Ben-Hadad
begon in zĳn
_
plaats te regeren. 25 En Joas,
_
de zoon van Joahaz,
nam voorts
_
uit de hand van
de
_
¨ Ben-Hadad,
zoon van Haza
_ el, de steden weer
terug die hĳ in de oorlog uit de
hand van zĳn vader Joahaz
geno_
men had. Driemaal versloeg Joas
_
hem, en hĳ heroverde
¨ j ten slotte
de steden van Isra
el.
_
In het tweede jaar van
Joas,
de zoon¨ van Joahaz,
14
_
_
de koning van Isra
el, werd Ama_
_
k

l

zia, de zoon van Joas,
de koning
_
van Juda,
koning. 2 Vĳfentwin_
tig jaar oud was hĳ geworden toen
hĳ begon te regeren, en hĳ heeft
negenentwintig jaar lang te Jeruzalem
geregeerd. En de naam
_
m
van zĳn moeder was Joaddin,
_
uit Jeruzalem.
3 En hĳ bleef
_
doen wat recht was in Jehovah’s
ogen,n alleen niet zoals zĳn vooro Hĳ deed naar alvader David.
_
les wat zĳn vader Joas
gedaan
_
had.p 4 Alleen de hoge plaatsen
verdwenen niet.q Nog steeds ging
het volk door met het brengen
van slachtoffers en offerrook op
de hoge plaatsen.r 5 Nu gebeurde het dat zodra het koninkrĳk
sterk geworden was in zĳn hand,
hĳ voorts zĳn dienaren neersloeg s
die de koning, zĳn vader, neergeslagen hadden.t 6 En de zonen
van de doodslagers bracht hĳ niet
ter dood, overeenkomstig hetgeen
geschreven staat in het boek van
de wet van Mozes,
waarin Jeho_
vah het volgende geboden heeft: u
„Vaders dienen niet ter dood gebracht te worden wegens zonen,

2 KONINGEN 14:7-24
en zonen op hun beurt dienen niet
ter dood gebracht te worden wegens vaders; maar ieder dient om
zĳn eigen zonde ter dood gebracht
te worden.”a 7 Hĳzelf sloeg de
Edomietenb neer in het Zoutdal,c
tienduizend man, en veroverde
ten slotte Sela
in de oorlog, en
_
¨
het kreeg de naam Jokte
el, tot op
_
deze dag.
8 Het was toen dat Amazia
bo_
den zond naar Joas,
de zoon van
_
Joahaz,
de zoon van Jehu,
de ko_
_
¨
ning van Isra
el, en [aan hem] liet
_
zeggen: „Kom toch. Laten wĳ elkaar in het aangezicht zien.”d
9 Daarop
liet Joas,
de koning van
_
¨
Isra
el, aan Amazia,
de koning van
_
_
Juda,
zeggen: „Het doornige on_
kruid zelf dat op de L _ibanon was,
liet aan de ceder e die op de L _ibanon was zeggen: ’Geef uw dochter toch als vrouw aan mĳn zoon.’
Maar een wild dier van het veld
dat op de L _ibanon was, kwam
voorbĳ en vertrapte het doornige
onkruid.f 10 Gĳ hebt onmiskenbaar Edom
verslagen,g en uw hart
_
heeft u verheven.h Geniet van uw
i
eer en woon in uw eigen huis.
Waarom zoudt gĳ dan de strĳd
aanbindenj onder ongunstige omstandighedenk en ten val moeten komen, gĳ en Juda
met u?”
_
11 En Amazia
luisterde niet.l
_
¨
Joas,
de koning van Isra
el, trok
_
_
dus op, en zĳ zagen elkaar vervolgens in het aangezicht,m hĳ
en Amazia,
de koning van Juda,
_
_
n dat tot Juda bebĳ Beth-Semes,
_
_
hoort. 12 En Juda
leed ten slot_
¨
te de nederlaag voor Isra
el,o zodat
_
zĳ op de vlucht sloegen, ieder naar
zĳn tent. 13 En het was Ama_
zia, de koning van Juda,
de zoon
_
van Joas,
de zoon van Ahazia,
die
_
_
¨
door Joas,
de koning van Isra
el,
_
_
bĳ Beth-Semes
gevangen werd
_
genomen, waarna zĳ naar Jeru_
zalem kwamen en hĳ een bres in
de muur van Jeruzalem
maakte
_
¨
bĳ de Efraımpoort,p helemaal tot
aan de Hoekpoort,q vierhonderd
el. 14 En hĳ nam al het goud
en zilver en alle voorwerpen die

¨
Israel verslaat Juda. Jerobeam II
HFDST. 14
a De 24:16
Ez 18:20
b 2Kon 8:20
2Kr 25:11
c 2Sa 8:13
1Kr 18:12
Ps 60, Ops.
d 2Sa 2:14
2Kr 25:17
Sp 13:10
Sp 18:6
e Re 9:15
f 2Kr 25:18
g 2Kon 14:7
h 2Kr 26:16
Sp 16:18
Hab 2:4
Ga 6:3
Jak 4:6
i 1Sa 18:8
j 2Kr 35:21
Sp 3:30
Sp 20:3
k Lu 14:31
l 2Kr 25:16
2Kr 25:20
m 2Kr 25:21
n Joz 15:10
Joz 21:16
1Sa 6:9
1Kr 6:59
o 2Kr 25:22
Sp 16:18
p 2Kr 25:23
Ne 8:16
Ne 12:39
q Jer 31:38
Za 14:10

2e kolom
a 2Kon 12:13
b 1Kon 14:19
2Kon 13:12
c 2Kon 10:35
d 2Kon 13:9
e 2Kon 13:13
Ho 1:1
Am 1:1
Am 7:10
f 2Kon 14:1
g 2Kon 13:10
h 2Kr 25:25
i 1Kon 14:29
2Kon 12:19
2Kon 20:20
j 2Kr 25:26
k 2Kon 12:20
l Joz 10:31
Mi 1:13
m 2Kr 25:27
n 2Kr 25:28
o 1Kon 2:10
2Kon 12:21
p 2Kr 26:1
Mt 1:8
q 2Kon 15:2
r 1Kr 3:12
s De 2:8
1Kon 9:26
2Kon 16:6
2Kr 26:2
t Ho 1:1
Am 1:1

514

in het huis van Jehovaha en in de
schatten van het huis van de koning te vinden waren, en de gĳzelaars, en keerde toen naar Sama_
ria terug.
15 Wat de rest van de aangelegenheden van Joas
betreft, wat
_
hĳ gedaan heeft en zĳn machtsbetoon en hoe hĳ gestreden heeft
tegen Amazia,
de koning van
_
Juda,
is dat niet beschreven in
_
b
het boek van de aangelegenheden van de
¨ dagen der koningen
van Isra
el? 16 Ten slotte leg_
de Joas
zich neer bĳ zĳn voorva_
ders c en werd begraven te Sam
_
¨ ael, en
riad bĳ de koningen van Isra
_
e
zĳn zoon Jerobeam
begon in zĳn
_
plaats te regeren.
f
de zoon van
17 En Amazia,
_
Joas,
de koning van Juda,
leef_
_
g
de na de dood van Joas,
de zoon
_
van Joahaz,
de koning van Is_
_
¨
rael, nog vĳftien jaar.h 18 Wat
de rest van de aangelegenheden
van Amazia
betreft, is dat niet
_
beschreven in het boeki van de
aangelegenheden van de dagen
j
der koningen van Juda?
19 Ten
_
slotte verbond men zich te Jeru_
zalem in een samenzwering k tegen hem, en hĳ vluchtte toen naar
l maar zĳ lieten hem achLachis;
_
ternazetten naar Lachis
en brach_
ten hem daar ter dood.m 20 Zĳ
vervoerden hem derhalve op paarden en hĳ werd te Jeruzalem
be_
gravenn bĳ zĳn voorvaders in de
o
Stad van David.
21 Toen nam
_
p
het gehele volk van Juda
Azarja,
_
_
die destĳds zestien jaar oud was,q
en zĳ maakten hem koning in
r
de plaats van zĳn vader Amazia.
_
s bouwde
22 Hĳ was het die Elath
_
en het ten slotte aan Juda
terug_
bracht, nadat de koning zich bĳ
zĳn voorvaders had neergelegd.
23 In het vĳftiende jaar van
Amazia,
de zoon van Joas,
de ko_
_
t
ning van Juda,
werd Jerobeam,
_
_
de zoon van Joas,
de koning van
_
¨
Isra
el, koning te Samaria,
voor
_
_
eenenveertig jaar. 24 En hĳ
bleef doen wat kwaad was in Jehovah’s ogen. Hĳ week niet af van
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Azarja (Uzzia), Zacharia, Sallum

alle zonden van Jerobeam,
de zoon
_
¨
van Nebat,
waarmee hĳ Isra
el
_
_
a
had doen zondigen. 25 Hĳ was
¨
het die de grens van Isra
el her_
stelde, vanaf de toegang van Ha_
mathb helemaal tot aan de zee van
c naar het woord van Jede Araba,
_
¨
hovah, de God van Isra
el, die ge_
sproken had door bemiddeling van
d de zoon van
zĳn knecht Jona,
_
Am _ittai, de profeet die afkomstig
e
was uit Gath-Hefer.
26 Want
_
Jehovah had de
el¨ zeer bittere
lende van Isra
el gezien.f Er was
_
geen hulpeloze noch waardeloze,
¨
en er was geen helper voor Isra
el.g
_
27 En Jehovah
¨ had beloofd de
naam van Isra
el niet van onder de
_
hemel uit te wissen.h Dientengevolge redde hĳi hen door de hand
van Jerobeam,
de zoon van Joas.
_
_
28 Wat de rest van de aangelegenheden van Jerobeam
betreft
_
en alles wat hĳ gedaan heeft en
zĳn machtsbetoon, hoe hĳ gestreden heeft en hoe hĳ Damas_
k aan Juda in Iskus j en Hamath
_
_
_
¨
rael teruggebracht heeft, is dat
niet beschreven in het boek van
de aangelegenheden van
¨ de dagen
der koningen van Isra
el? 29 Ten
_
slotte legde Jerobeam
zich neer bĳ
_
zĳn voorvaders,
bĳ de koningen
¨
van Isra
el, en zĳn zoon Zachar _ial
_
begon in zĳn plaats te regeren.
In het zevenentwintigste
jaar van
de ko15
_
¨ Jerobeam,
ning van Isra
el, werd Azarja,
de
_
_
m

n
de koning van
zoon van Amazia,
_
Juda,
koning. 2 Zestien jaar oud
_
was hĳ geworden toen hĳ begon te
¨
regeren, en hĳ heeft tweeenvĳftig
jaar lang te Jeruzalem
geregeerd.o
_
En de naam van zĳn moeder was
Jecholia,
uit Jeruzalem.
3 En hĳ
_
_
bleef doen wat recht was in Jehovah’s ogen, naar alles wat zĳn vader Amazia
gedaan had.p 4 Al_
leen de hoge plaatsen verdwenen
q
niet. Nog steeds ging het volk
door met het brengen van slachtoffers en offerrook op de hoge
plaatsen.r 5 Ten slotte sloeg Jehovah de koning met een plaag,s
en hĳ bleef een melaatse t tot op de
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2 KONINGEN 14:25–15:14
dag van zĳn dood, en hĳ bleef vrĳgesteld van plichtena in zĳn huis
b
de zoon
wonen, terwĳl Jotham,
_
van de koning, over het huis ging
en het volk van het land richtte.c
6 Wat de rest van de aangelegenheden van Azarja
betreft en alles
_
wat hĳ gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boekd van de aangelegenheden van de dagen der
koningen van Juda?
7 Ten slot_
te legde Azarja
zich neer bĳ zĳn
_
e
voorvaders, en men begroef hem
bĳ zĳn voorvaders in de Stad van
David;
en zĳn zoon Jotham
be_
_
gon in zĳn plaats te regeren.f
8 In het achtendertigste jaar
g de koning van J
van Azarja,
uda,
_
_
werd Zachar _ia,h de zoon van Je¨
robeam,
koning over Isra
el te Sa_
_
maria,
voor zes maanden. 9 En
_
hĳ ging voort te doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen, net als
zĳn voorvaders gedaan hadden.i
Hĳ week niet af van de zonden
j de zoon van Nevan Jerobeam,
_
_
¨
bat, waarmee hĳ Isra
el had doen
_
k
zondigen.
10 Toen smeedde Sal_
lum, de zoon van Jabes,
een sa_
menzwering l tegen hem en sloeg m
hem neer te J _ibleamn en bracht
hem ter dood en begon in zĳn
plaats te regeren. 11 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Zachar _ia betreft, zie, dat is beschreven in het boeko van de aangelegenheden van de dagen der
¨
koningen van Isra
el. 12 Dat was
_
Jehovah’s woordp dat hĳ gesproken had tot Jehu,
toen hĳ zei: q
_
„Zelfs zonenr tot in het vierde geslacht zullen voor u op de troon
¨
van Isra
el zitten.” En zo geschied_
de het ook.s
13 Wat Sallum
betreft, de zoon
_
van Jabes,
hĳ werd koning in het
_
negenendertigste jaar van Uzen hĳ
z _ia,t de koning van Juda,
_
bleef een volle maanmaand te Sau
14 Toen trok
maria
regeren.
_
v de zoon van Gadi, uit
Menahem,
_
_
r 2Kon 13:1; 2Kon 13:10; 2Kon 14:23; 2Kon 14:29;
s Nu 23:19; t 2Kr 26:1; Mt 1:8; u Ho 5:7; v 2Kon
15:17.

2 KONINGEN 15:15-31
T _irzaa op en kwam naar Sama_
b de zoon van
ria en sloeg Sallum,
_
Jabes,
te Samaria
neer en bracht
_
_
hem ter dood; en hĳ begon in
zĳn plaats te regeren. 15 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Sallum
betreft en zĳn samenzwe_
ring c waarmee hĳ samengezworen
heeft, zie, dat is beschreven in het
boek van de aangelegenheden van
¨
de dagen der koningen van Isra
el.
_
16 Het was toen dat Menahem
er_
toe overging T _ifsah te slaan met al
wat erin was en het daarbĳ behorend gebied, van T _irza uit, omdat
het niet geopend had, en hĳ sloeg
het nu. Al zĳn zwangere vrouwen
reet hĳ open.d
17 In het negenendertigste e
jaar van Azarja,
de koning van
_
Juda,
werd Menahem,
de zoon
_
_
¨
van Gadi,
koning over Isra
el, voor
_
_
tien jaar, te Samaria.
18 En hĳ
_
bleef doen wat kwaad was in Jehovah’s ogen.f Hĳ week al zĳn dagen
niet af van al de zonden van Jero_
beam,g de zoon van Nebat,
waar_
¨
mee hĳ Isra
el had doen zondigen.¨ h
_
j
19 Pul,i de koning van Assyri
_ e,
kwam in het land. Dientengevolge gaf k Menahem
aan Pul duizend
_
talenten zilver,l opdat zĳn handen
met hem zouden blĳken te zĳn
om het koninkrĳk in zĳn eigen
hand te bevestigen.m 20 Mena_
hem dan bracht het zilver op ten
¨
koste van Isra
el, ten koste van
_
n
alle dappere, sterke mannen,
¨ om
aan de koning van Assyri
_ e vĳftig sikkelen zilver per man te geven. Daarop keerde de koning van
¨
Assyri
_ e terug, en hĳ bleef daar
niet in het land. 21 Wat de rest
van de aangelegenheden van Meo betreft en alles wat hĳ genahem
_
daan heeft, is dat niet beschreven
in het boekp van de aangelegenheden van
¨ de dagen der koningen
van Isra
el? 22 Ten slotte legde
_
Menahem
zich neer bĳ zĳn voor_
q bevaders, en zĳn zoon Pekahia
_
gon in zĳn plaats te regeren.
23 In het vĳftigste jaar van
Azarja,
de koning van Juda,
werd
_
_
Pekahia,
de zoon van Menahem,
_
_

Menahem, Pekahia, Pekah, Hosea
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¨
koning over Isra
el te Samaria,
_
_
voor twee a jaar. 24 En hĳ bleef
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen.b Hĳ week niet af van de
c
zonden van Jerobeam,
de zoon
_
¨
van Nebat,
waarmee hĳ Isra
el had
_
_
doen zondigen.d 25 Toen smeede de zoon van Remade Pekah,
_
_
lia, zĳn adjudant,f een samenzweg
ring tegen hem en sloeg hem
neer te Samaria
in de woonto_
ren van het huis van de koning,h
met Argob
en Arje,
en met hem
_
_
waren vĳftig man van de zonen
van G _ilead. Hĳ bracht hem dus
ter dood en begon in zĳn plaats
te regeren. 26 Wat de rest van
de aangelegenheden van Pekahia
_
betreft en alles wat hĳ gedaan
heeft, zie, dat is beschreven in
het boeki van de aangelegenheden van de dagen der koningen
¨
van Isra
el.
_
¨
27 In het tweeenvĳftigste jaar
van Azarja,
de koning van Juda,
_
_
j de zoon van Remawerd Pekah,
_
_
¨
lia,k koning over Isra
el te Sama_
_
ria, voor twintig jaar. 28 En hĳ
bleef doen wat kwaad was in Jehovah’s ogen.l Hĳ week niet af
m
van de zonden van Jerobeam,
de
_
zoon van Nebat,
waarmee hĳ Is_
_
¨
rael had doen zondigen.n 29 In
de dagen van Pekah,
de koning
_
¨
van Isra
el, kwam T _iglath-Pile_
¨ p _
ser,o de koning van Assyri
_ e, en
q
hĳ veroverde voorts Ijon
en Abel_
_
¨
Beth-Ma_ achar en Janoah
en Ke_
_
t
u
des s en Hazor
en
G
en
Gali_
_ilead
w
lea,
_ v het gehele land van Naftali,
_
en voerde [de bewoners] in bal¨ x
lingschap naar Assyri
30 Ten
_ e.
slotte smeedde Hosea,
_ y de zoon
van Ela,
een samenzwering z te_
gen Pekah,
de zoon van Rema_
_
lia, en sloeg hem neer a en bracht
hem ter dood; en hĳ begon in zĳn
plaats te regeren in het twintigste
b
jaar van Jotham,
de zoon van Uz_
z _ia. 31 Wat de rest van de aangelegenheden van Pekah
betreft
_
en alles wat hĳ gedaan heeft, zie,
dat is beschreven in het boekc van
de aangelegenheden van de dagen
¨
der koningen van Isra
el.
_
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Jotham. Rezin. Tiglath-Pileser. Achaz

32 In het tweede jaar van Pe_
kah, de zoon van Remalia,
de ko_
¨
a
ning van Isra
el, werd Jotham,
_
_
de zoon van Uzz _ia,b de koning van
Juda,
koning. 33 Vĳfentwintig
_
jaar oud was hĳ geworden toen hĳ
begon te regeren, en hĳ heeft zestien jaar lang te Jeruzalem
gere_
geerd. En de naam van zĳn moeder was Jerusa,
de dochter van
_
c
34 En hĳ bleef doen wat
Zadok.
_
recht was in Jehovah’s ogen.d Hĳ
deed naar alles wat zĳn vader Uzz _ia gedaan had.e 35 Alleen de
hoge plaatsen verdwenen niet.
Nog steeds ging het volk door
met het brengen van slachtoffers
en offerrook op de hoge plaatsen.f Hĳ was het die de bovenpoort
van het huis van Jehovah bouwde.g 36 Wat de rest van de aangelegenheden van Jotham
betreft,
_
wat hĳ gedaan heeft, is dat niet beschreven in het boek van de aangelegenheden van de dagen der
h
37 In die
koningen van Juda?
_
i de
dagen begon Jehovah Rezin,
_
¨
j de
koning van Syri
_
_ e, en Pekah,
zoon van Remalia,
tegen Juda
_
_
te zenden.k 38 Ten slotte legde Jotham
zich neer bĳ zĳn voor_
vaders en werd bĳ zĳn voorvaders begraven in de Stad van
David,
zĳn voorvader,l en zĳn
_
m
begon in zĳn plaats
zoon Achaz
_
te regeren.
In het zeventiende jaar van
Pekah,
de zoon van Rema_
_
n
de zoon van Jolia, werd Achaz,
_
_
tham, de koning van Juda,
koning.
_
2 Twintig jaar oud was Achaz
_
toen hĳ begon te regeren, en hĳ
heeft zestien jaar lang te Jeruza_
lem geregeerd; en hĳ deed niet
wat recht was in de ogen van Jehovah, zĳn God, zoals zĳn voorvao
3 En hĳ ging de weg
der David.
_
bewandelen
van de koningen van
¨ p
Isra
el, en hĳ liet zelfs zĳn eigen
_
zoon door het vuur gaan,q overeenkomstig de verfoeilĳkhedenr
¨
van de natien die Jehovah
wegens
¨
de zonen van Isra
el verdreven
_
had. 4 En hĳ ging door met het
brengen van slachtoffers en offer-
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2 KONINGEN 15:32–16:12
rook op de hoge plaatsena en op de
heuvels b en onder elke lommerrĳke boom.c
d de
5 Het was toen dat Rezin,
_
¨
e de
koning van Syri
_
_ e, en Pekah,
zoon van Remalia,
de koning van
_
¨
Isra
el, voorts tegen Jeruzalem
_
_
ten strĳde trokken en Achaz
be_
legerden, maar zĳ waren niet in
staat te strĳden.f 6 In die tĳd
bracht Rezin,
de koning van Sy_
_
¨
g aan
rie, Elath
Edom
terug, waar_
_
na hĳ de joden uit Elath
ver_
dreef; en de Edomieten, van hun
kant, kwamen naar Elath
en zĳn
_
daar blĳven wonen tot op deze
dag. 7 Daarom zond Achaz
bo_
h de koden naar T _iglath-Pileser,
_
¨
ning van Assyri
_ e, om te zeggen:
„Ik ben uw knechti en uw zoon.
Trek op en redj mĳ uit de hand¨
palm van de koning van Syri
_ e
en uit de handpalm van de ko¨
ning van Isra
el, die tegen mĳ op_
staan.” 8 Bĳgevolg nam Achaz
_
het zilver en het goud dat in het
huis van Jehovah en in de schatten van het huis van de koning
te vinden was k en zond de ko¨
ning van Assyri
_ e een omkoopgeschenk.l 9 Daarop luisterde de
¨
koning van Assyri
hem en
_ e naar
¨
de koning van Assyri
_ e trok op
m en nam het inn
naar Damaskus
_
en voerde [de bevolking] ervan in
p
ballingschap naar Kir,o en Rezin
_
bracht hĳ ter dood.
q
10 Toen ging koning Achaz
_
naar Damaskus
om T _iglath-Pile_
_
¨
ser,r de koning van Assyri
_ e, te
ontmoeten, en hĳ kreeg het altaar te ziens dat in Damaskus
was.
_
Koning Achaz
dan zond aan de
_
priester Ur _ia de tekening van het
altaar en het model ervan met betrekking tot heel de uitvoering
ervan.t 11 En de priester Ur _iau
bouwde voorts het altaar.v Naar
alles wat koning Achaz
uit Da_
maskus
gezonden had, zo maakte
_
de priester Ur _ia het, in afwachting
van de tĳd dat koning Achaz
uit
_
Damaskus
kwam. 12 Toen de
_
t Ps 106:39; u Jes 8:2; v Jer 23:11; Ez 22:26.

2 KONINGEN 16:13–17:9
koning uit Damaskus
kwam, zag
_
de koning ten slotte het altaar;
en de koning trad toen nader
tot het altaar a en offerde daarop.b 13 En vervolgens liet hĳ
zĳn brandoffer c en zĳn graanoffer d in rook opgaane en goot zĳn
drankoffer f uit en sprenkelde het
bloed van de gemeenschapsoffers
die van hem waren, op het altaar.
14 En het koperen altaar g dat
voor het aangezicht van Jehovah
stond,
bracht hĳ nu naderbĳ van
´ ´
voor het huis, van [de plaats] tussen zĳn altaar en het huis van Jehovah,h en zette het aan de noordkant van zĳn altaar. 15 Voorts
gebood koning Achaz
hem, ja, de
_
priester Ur _ia,i en zei: „Laat op
het grote altaar het morgenbrandoffer in rook opgaan,j alsmede het
avondgraanoffer k en het brandoffer van de koning l en zĳn graanoffer en het brandoffer van al het
volk van het land en hun graanoffer en hun drankoffers; en al
het bloed van [het] brandoffer en
al het bloed van een slachtoffer
dient gĳ erop te sprenkelen. Wat
het koperen altaar betreft, dat
zal voor mĳ nog iets worden wat
ik in overweging moet nemen.”
16 Toen deed de priester Ur _iam
naar alles wat koning Achaz
ge_
boden had.n
o
17 Verder sneed koning Achaz
_
de zĳwandenp van de wagentjes q
in stukken en nam er de bekkens r
af; en de zee s lichtte hĳ van de koperen stierent af die eronder waren en zette haar toen op een
stenen plaveisel. 18 En de overdekte constructie voor de sabbat
die men in het huis had gebouwd,
en de buitenste toegang voor de
koning verplaatste hĳ uit het huis
van Jehovah
¨ wegens de koning
van Assyri
_ e.
19 Wat de rest van de aangelegenheden van Achaz
betreft, wat
_
hĳ gedaan heeft, is dat niet beu
schreven in het boek van de aangelegenheden van de dagen der
koningen van Juda?
20 Ten slot_
te legde Achaz
zich neer bĳ zĳn
_
voorvaders en werd bĳ zĳn voor-
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vaders begraven in de Stad van
a en zĳn zoon Hizk b
David;
_
_ia begon
in zĳn plaats te regeren.
In het twaalfde jaar van
Achaz,
de koning van Juda,
17
_
_
werd Hosea,
de zoon van Ela,
te
_
_
c

¨
d koning over Israel, voor
Samaria
_
_
negen jaar. 2 En hĳ bleef doen
wat kwaad was in Jehovah’s ogen,
alleen niet zoals´ ´ de koningen van
¨
Isra
el die er voor hem bleken te
_
zĳn.e 3 Tegen hem trok Salma¨
f de koning van Assyrie,g
neser,
op,
_
_
en Hosea
_ werd zĳn knecht en ging
h
4 Maar
hem schatting betalen.¨
de koning van Assyri
_ e ontdekte
ten slotte een samenzwering i in
Hosea’s
geval, omdat hĳ boden
_
had gezonden naar So, de koning
j
en aan de koning van
van Egypte,
¨_
Assyri
_ e geen schatting meer opbracht zoals in voorgaande jaren.
Daarom
sloot de koning van As¨
syri
_ e hem op en hield hem geboeid
in het huis van bewaring.k
5 Toen trok de koning van As¨
syri
_ e op tegen het gehele land en
trok op naar Samaria
en beleger_
de l het drie jaar lang. 6 In het
negende jaar van Hosea
_ nam de
¨
koning van Assyri
in,m
_
¨_ e Samaria
waarna hĳ Isra
el in ballingschap
_
¨
voerde n naar Assyri
_ e en hen liet
o
wonen in Halah
en in Habor
aan
_
_
p en in de stede rivier de Gozan
_
q
den van de Meden.
7 Dit nu gebeurde omdat de zo¨
nen van Isra
el gezondigd haddenr
_
tegen Jehovah, hun God, die hen
uit het land Egypte
van onder de
_
hand van Farao, de koning van
Egypte,
had opgevoerd,s en zĳ an_
dere goden waren gaan vrezen; t
8 en zĳ bleven wandelen
¨ in de inzettingenu van de natien die Jehovah van voor het aangezicht
¨
van de zonen van Isra
el verdre_
ven had, en [in de inzettingen
van]
¨
de koningen van Isra
el, die de_
zen gemaakt hadden; 9 en de zo¨
nen van Isra
el gingen de dingen
_
navorsen die tegenover Jehovah,
s Ex 20:2; t Ex 20:5; 2Kon 17:35; Jer 10:5; u Ps
89:31.
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¨
Israel in ballingschap wegens afval

hun God, niet recht warena en bleven zich hoge plaatsenb bouwen
in al hun steden, vanaf de torenc
van de wachters helemaal tot aan
de versterkte stad; 10 en zĳ bleven zich heilige zuilend en heilige palene oprichten op elke hoge
heuvelf en onder elke lommerrĳke
boom; g 11 en daar, op alle hoge
plaatsen, gingen zĳ ermee voort
offerrook te brengen, evenals de
¨
natienh die Jehovah wegens hen in
ballingschap had gevoerd, en zĳ
bleven slechte dingen doen om Jehovah te krenken; i
12 en zĳ gingen ermee voort
drekgoden te dienen,j waarvan Jehovah hun had gezegd: „GIJ moogt
deze zaak niet doen”; k 13 en Je¨
hovah bleef Isra
ell en Juda
_
_ m waarschuwenn door bemiddeling van
al zĳn profeteno [en] iedere visionair,p door te zeggen: „Keert van
UW slechte wegen terug q en onderhoudt mĳn geboden,r mĳn inzettingen,s overeenkomstig heel
de wett die ik UW voorvaders heb
gebodenu en die ik tot U heb gezonden door bemiddeling van mĳn
knechten, de profeten”; v 14 en
zĳ luisterden niet maar bleven
hun nek verhardenw gelĳk de nek
van hun voorvaders, die geen
geloof hadden geoefendx in Jehovah, hun God; 15 en zĳ verwierpen voortdurend zĳn voorschriften en zĳn verbondy dat
hĳ met hun voorvaders gesloten
had, en zĳn vermaningenz waarmee hĳ hen gewaarschuwd had,
en zĳ gingen ĳdele afgodena achternalopen en werden zelf tot
ĳdelheid,b ja, in nabootsing van
¨
de natien die rondom hen waren,
met betrekking waartoe Jehovah
hun geboden had niet te doen
zoals deze; c
16 en zĳ bleven al de gebodend van Jehovah, hun God, verlaten en maakten zich voorts gegoten beelden,e twee kalveren,f
en zĳ gingen een heilige paal makeng en zich voor heel het heerleger van de hemel neerbuigenh en
¨
Ba_ al dienen; i 17 en zĳ gingen
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2 KONINGEN 17:10-24

ermee voort hun zonen en hun
dochters door het vuur te laten
gaana en waarzeggerĳ te beoefenenb en voortekens te zoeken,c en
zĳ bleven zich verkopend om te
doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah, om hem te krenken; e
18 daarom werd Jehovah zeer
¨
vertoorndf op Isra
el, zodat hĳ hen
_
van voor zĳn aangezicht verwĳderde.g Hĳ liet niets overblĳven
h
dan alleen de stam Juda.
_
19 Ook Juda
zelf onderhield
_
niet de geboden van Jehovah, hun
God,i maar zĳ gingen wandelen in
¨
de inzettingen van Isra
el,j die zĳ
_
gemaakt hadden. 20 Dientengevolge verwierp Jehovah heel het
¨
el, en hĳ bleef hen
zaadk van Isra
_
kwellen en hen in de hand van
plunderaars geven, totdat hĳ hen
van voor zĳn aangezicht had weggeworpen.l 21 Want hĳ scheur¨
de Isra
el van het huis van David
_
_
af, waarop zĳ Jerobeam,
de zoon
_
van Nebat,
koning maakten; en
_
¨
m trok Israel voorts van
Jerobeam
_
_
het volgen van Jehovah af, en hĳ
deed hen zondigen met een grote
zonde.n 22 En de zonen van Is_
¨
rael gingen wandelen in al de
zonden van Jerobeam,
die hĳ ge_
daan had.o Zĳ weken daarvan
niet af, 23 totdat Jehovah Is_
¨
rael van voor zĳn aangezicht verp juist zoals hĳ gesprowĳderde,
ken had door bemiddeling van al
zĳn knechten, de profeten.q Zo
¨
ging Isra
el van zĳn eigen grond
_
¨
in ballingschap naar Assyri
_ e, tot
op deze dag.r
24 Nadien bracht de koning
¨
van Assyri
_
_ e [mensen] uit Babyt
lons en Kutha
en Avva
en Ha_
_
¨ _
mathu en Sefarva_ ımv en liet hen
d 1Kon 21:20; e Ex 34:14; 1Kon 15:30; f De
9:8; De 29:20; 1Kon 8:46; g Joz 23:13; Jes 42:24;
Jer 15:1; h 1Kon 11:32; 1Kon 12:20; i 1Kon 14:22;
2Kr 21:10; Jer 3:8; j Ez 23:11; k 2Kr 20:7; Jer
6:30; l 2Kon 13:3; m 1Kon 11:31; 1Kon 12:20; n Ex
32:31; 1Sa 2:17; 1Kon 14:16; o 1Kon 12:28; 1Kon
13:33; p De 32:26; 2Kon 13:23; 2Kon 23:27; q De
28:63; 1Kon 14:16; Ho 1:4; Am 5:27; Mi 1:6;
r 2Kon 18:11; s 2Kon 17:30; t 2Kon 17:31; Jes
37:13; u 2Kon 19:13; Jes 10:9; v 2Kon 18:34; Jes
36:19.

2 KONINGEN 17:25-41
in de
_
¨ plaats van de zonen van Isa
rael in de steden van Samaria
_
wonen; en zĳ namen voorts Samaria
in bezit en gingen in de ste_
den daarvan wonen. 25 Nu gebeurde het in het begin dat zĳ
daar woonden, dat zĳ Jehovah niet
vreesden.b Daarom zond Jehovah
leeuwenc onder hen, en die doodden ten slotte [sommigen] onder
hen. 26 Zĳ lieten dus aan de ko¨
ning van Assyri
_ e zeggen: „De na¨
tien die gĳ in ballingschap hebt
gevoerd en vervolgens in de steden van Samaria
hebt doen wo_
nen, hebben de religie van de God
van het land niet gekend, zodat hĳ
voortdurend leeuwen onder hen
zendt; d en zie! die brengen hen ter
dood, aangezien er niemand is die
de religie van de God van het land
kent.”
27 Daarop gebood de koning
¨
van Assyri
_ e en zei: „Laat een
van de priesters e die GIJ vandaar
in ballingschap hebt gevoerd, erheen gaan, opdat hĳ er kan gaan
wonen en hen in de religie van
de God van het land onderwĳst.”
28 Bĳgevolg kwam er een van
de priesters die men in ballingschap uit Samaria
had gevoerd,
_
f
wonen,
en hĳ ging te Bethel
_
en hĳ werd een onderwĳzer van
hen met betrekking tot de wĳze
waarop zĳ Jehovah moesten vrezen.g
29 Maar elke onderscheiden natie maakte ten slotte haar eigen
god,h die zĳ vervolgens neerzetten in het huis van de hoge plaatsen die de Samaritanen gemaakt
hadden, elke onderscheiden natie, in hun steden waar zĳ woonden. 30 En de mannen van Ba_
bylon, van hun kant, maakten
Sukkoth-B
enoth,
en de mannen
_
_
van Kuth,i van hun kant, maakten Nergal,
en de mannen van
_
Hamath,
van hun kant, maakten
_
As _ima. 31 Wat de Avvietenj betreft, zĳ maakten N _ibhaz en Tar_
tak; en de Sefarvietenk verbrandden hun zonen in het vuur l voor
Adrammelech
en Anammelech,
_
_
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¨
de goden van Sefarva_ ım. 32 En
zĳ werden mensen die Jehovah
vreesden en gingen zich priesters
der hoge plaatsen maken uit het
volk in het algemeen,a en dezen
werden functionarissen voor hen
in het huis van de hoge plaatsen.
33 Zĳ werden mensen die wel Jehovah vreesdenb maar hun eigen
goden bleken te aanbidden,c naar
¨
de religie van de natien waaruit
men hen in ballingschap had gevoerd.d
34 Tot op deze dag doen zĳ
naar hun vroegere religies.e Er
waren er geen die Jehovah vreesdenf en geen die deden naar zĳn
inzettingen en zĳn rechterlĳke
beslissingeng en de weth en het
gebodi dat Jehovah geboden had
j
aan de zonen van Jakob,
die hĳ
_
¨
de naam Isra
el gaf,k 35 toen Je_
hovah een verbondl met hen sloot
en hun het volgende gebood: „GIJ
moogt geen andere goden vrezen,m en GIJ moogt U voor die
niet neerbuigen, noch ze dienen
noch er slachtoffers aan brengen.n 36 Maar Jehovah, die U
met grote kracht en uitgestrekte arm uit het land Egypte
heeft
_
opgevoerd,o hem dient GIJ te vrep
zen, en voor hem dient GIJ U neer
te buigenq en aan hem dient GIJ
slachtoffers te brengen.r 37 En
de voorschriftens en de rechterlĳke beslissingent en de wet en
het gebod dat hĳ voor U heeft
opgeschreven,u dient GIJ altĳd
zorgvuldig te betrachten; v en GIJ
moogt geen andere goden vrezen.
38 En het verbond dat ik met U
heb gesloten, moogt GIJ niet vergeten; w en GIJ moogt geen andere
goden vrezen.x 39 Maar Jehovah,y UW God, dient GIJ te vrezen,
daar hĳ U uit de hand van al UW
vĳanden zal bevrĳden.”z
40 En zĳ gehoorzaamden niet,
maar zĳ deden naar hun vroegere
¨
religie.a 41 En deze natien wer¨
den [natien] die Jehovah vreesx De 5:9; y Jes 42:8; z Ne 9:27; a De 4:28; 2Kon
17:34.
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Hizkia’s goede regering. Sanherib

den,a maar ze bleken hun eigen
gehouwen beelden te dienen. Wat
zowel hun zonen als hun kleinzonen betreft, net zoals hun voorvaders hadden gedaan, doen ook
zĳ tot op deze dag.
Het geschiedde nu in het
derde jaar van Hosea,
de
18
_
zoon van Ela,
de koning van Is_
_
b

¨
rael, dat Hizk _ia,c de zoon van
d
Achaz,
de koning van Juda,
ko_
_
ning werd. 2 Vĳfentwintig jaar
oud was hĳ geworden toen hĳ begon te regeren, en hĳ heeft negenentwintig jaar lang te Jeruza_
lem geregeerd. En de naam van
zĳn moeder was Abi,
de dochter
_
van Zachar _ia.e 3 En hĳ bleef
doen wat recht was in Jehovah’s
ogen,f naar alles wat zĳn voorvader David
gedaan had.g 4 Hĳ
_
was het die de hoge plaatsen verwĳderde h en de heilige zuilen aan
stukken braki en de heilige j paal
omhakte en de koperen slang k
die door Mozes
gemaakt was,l aan
_
stukken sloeg; want tot in die da¨
gen hadden de zonen van Isra
el
_
er voortdurend offerrookm voor
gebracht, en men placht haar de
koperen slang-afgodn te noemen.
¨
5 Op Jehovah, de God van Isra
el,
_
vertrouwde hĳ; o en na hem bleek
er niemand te zĳn als hĳ onder al
p
zelfs niet
de koningen van Juda,
´_ ´
onder hen die er voor hem bleken
q
6 En hĳ bleef aan Jete zĳn.
hovah gehecht.r Hĳ week er niet
van af hem te volgen, maar onderhield voortdurend zĳn geboden, die Jehovah aan Mozes
ge_
boden had.s 7 En Jehovah bleek
t
met hem te zĳn. Waarheen hĳ
ook uittrok, hĳ handelde altĳd behoedzaam; u en hĳ ¨ ging tegen de
koning van Assyri
_ e rebelleren en
diende hem niet.v 8 Hĳ was het
die de Filistĳnenw sloeg helemaal
tot aan Gaza
_ x en ook de gebieden
ervan, van de toreny van de wachters af helemaal tot aan de versterkte stad.
9 Het geschiedde nu in het vierde jaar van koning Hizk _ia, dat is
het zevende jaar van Hosea,
_ z de
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2 KONINGEN 18:1-17

zoon van Ela,
de koning van Is_
_
¨
a
rael, dat Salmaneser,
de koning
_
¨
van Assyri
op_
_ e, tegen Samaria
trok en er vervolgens het beleg
b
voor sloeg.
10 En na verloop
van drie jaar namen zĳ het ten
slotte in; c in het zesde jaar van
Hizk _ia, dat is het negende jaar van
¨
Hosea,
el, werd
_ de koning van Isra
_
Samaria
ingenomen.d 11 Daar_
¨e
na voerde de koning van Assyri
_ e
¨
Isra
_ ¨ el in ballingschap f naar Assy_
g
rie en plaatste hen in Halah
en
_
h
in Habor,
aan de rivier de Gozan,
_
_
en in de steden van de Meden,i
12 wegens het feit dat zĳ niet geluisterd haddenj naar de stem van
Jehovah, hun God, maar zĳn verbond bleven overtreden,k ja, al wat
l
Mozes,
de knecht van Jehovah,
_
geboden had.m Zĳ luisterden [er]
niet [naar] en handelden [er] niet
[naar].
13 En in het veertiende jaar
van koning Hizk _ia trok Sanhe¨_ o
rib,n de koning van Assyri
_ e, op
tegen alle versterkte steden van
Juda
en veroverde ze vervolgens.
_
14 Daarom zond Hizk _ia, de koning van Juda,
een boodschap
_
¨
naar de koning van Assyri
_ e te
Lachis,
om te zeggen: „Ik heb ge_
zondigd. Trek van mĳ weg. Wat
gĳ mĳ ook oplegt, zal ik dragen.”p
Bĳgevolg legde de koning van
¨
Assyri
_ e Hizk _ia, de koning van
Juda,
driehonderd talenten zil_
ver q en dertig talenten goud op.
15 Daarom gaf Hizk _ia al het zilver dat in het huis van Jehovahr
en in de schatten van het huis van
de koning te vinden was.s 16 In
die tĳd heeft Hizk _ia de deuren
van de tempel van Jehovaht en de
deurposten, die Hizk _ia, de koning
van Juda,
had overtrokken,u afge_
sneden en ze vervolgens aan de
¨
koning van Assyri
_ e gegeven.
17 Voorts zond de koning van
¨v
w en Rabsaris en
Assyri
_
_
_ e Tartan
l Ex 19:3; Ex 24:12; m De 5:1; n 2Kr
36:1; o Jes 10:5; p 2Kon 18:7; Sp 29:25;
q 1Kon 16:24; r 2Kon 16:8; s 2Kon 12:18;
t 1Kon 6:33; 1Kon 6:35; u 2Kr 29:3; v
w Jes 20:1.

32:1; Jes
Lu 14:32;
2Kr 16:2;
2Kr 32:9;

2 KONINGEN 18:18-32

´
Rabsake hoont Jehovah, bespot Hizkia

´
b
Rabsak
ea vanuit Lachis
met een
_
_
zware krĳgsmacht naar koning
Hizk _ia te Jeruzalem,
opdat zĳ zou_
den optrekken en naar Jeruzalem
_
zouden komen. Zĳ trokken dus op
en kwamen er en bleven staan bĳ
de waterleiding c van de bovenvĳver,d die aan de grote weg van het
veld van de wasman is.e 18 Nu
riepen zĳ tot de koning, maar wie
tot hen uitkwamen, waren Elja_
kim,f de zoon van Hilk _ia, die over
g de
de huishouding ging, en Sebna,
_
secretaris, en Joah,
de zoon van
_
Asaf,
de geschiedschrĳver.
_
´
19 Bĳgevolg zei Rabsak
eh tot
_
hen: „Zegt alstublieft tegen Hizk _ia: ’Dit heeft de grote koning,i
¨
de koning van Assyri
_ e, gezegd:
„Wat is dit voor een vertrouwen
dat gĳ hebt gekoesterd? j 20 Gĳ
hebt gezegd (doch het is [louter] het woord van de lippen):
’Er is raadk en macht tot de oorlog.’ Op wie hebt gĳ nu uw vertrouwen gesteld, dat gĳ tegen mĳ
hebt gerebelleerd? l 21 Nu dan,
zie! gĳ hebt uw vertrouwen gesteld in de steun van die geknakn
te rietstengel,m Egypte,
die, in_
dien een man daarop zou steunen,
stellig in zĳn handpalm zou dringen en die zou doorboren. Zo is Farao,o de koning van Egypte,
voor
_
allen die hun vertrouwen op hem
stellen. 22 En ingeval GIJ tot mĳ
zegt: ’Op Jehovah,p onze God,
hebben wĳ ons vertrouwen gesteld’,q is hĳ het niet wiens hoge
plaatsenr en wiens altaren Hizk _ias
heeft verwĳderd, terwĳl hĳ tot
Juda
en Jeruzalem
zegt: ’Voor dit
_
_
altaar dient GIJ U neer te buigen
t
in Jeruzalem’?”
’ 23 Nu dan, ga
_
alstublieft een weddenschap aanu
met mĳn heer, de koning van As¨
syri
_ e, en laat ik u tweeduizend
paarden geven [om te zien] of gĳ,
van uw kant, in staat zĳt daar berĳders voor te leveren.v 24 Hoe
zoudt gĳ dan het aangezicht van
´ ´
een stadhouder uit de geringste
knechten van mĳn heer kunnen
afkeren,w terwĳl gĳ, van uw kant,
uw vertrouwen stelt in Egypte
_
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voor wagens a en voor ruiters? b
25 Welnu, ben ik soms zonder
machtiging van Jehovah tegen
deze plaats opgetrokken om ze in
het verderf te storten? Jehovah
zelf heeft tot mĳ gezegd: c ’Trek
op tegen dit land, en gĳ moet het
in het verderf storten.’ ”
d
26 Hierop zeiden Eljakim,
de
_
e
zoon van Hilk _ia, en Sebna
en
_
´ g
f
Joah
tot Rabsak
e: „Spreek als_
_
tublieft in de Syrische taalh met
uw knechten, want wĳ kunnen
luisteren; en spreek met ons niet
in de taal van de jodeni ten aanhoren van het volk dat op de
´
muur is.” 27 Maar Rabsak
e zei
_
tot hen: „Heeft mĳn heer mĳ
soms tot uw heer en tot u gezonden om deze woorden te spreken?
Is het niet tot de mannen die op
de muur zitten, opdat zĳ met U
hun eigen uitwerpselen etenj en
hun eigen urine drinken?”k
´
28 En Rabsak
e bleef staan en
_
met luider stem in de taal van
de joden roepen; l en hĳ sprak en
zei vervolgens: „Hoort het woord
van de grote koning,m de koning
¨
van Assyri
_ e. 29 Dit heeft de koning gezegd: ’Laat Hizk _ia U niet
bedriegen, want hĳ is niet bĳ
machte U te bevrĳden uit mĳn
hand.n 30 En laat Hizk _ia U niet
op Jehovah doen vertrouwen,o
door te zeggen: „Jehovah zal ons
zonder mankeren bevrĳden,p en
deze stad zal niet in de hand van
¨
de koning van Assyri
_ e worden gegeven.”q 31 Luistert niet naar
Hizk _ia; want dit heeft de koning
¨
van Assyri
_ e gezegd: „Geeft U aan
mĳ over, en komt uit tot mĳ, en
eet ieder van zĳn eigen wĳnstok
en ieder van zĳn eigen vĳgenboomr en drinkt ieder het water
van zĳn eigen regenput,s 32 totdat ik kom en U werkelĳk breng
naar een land gelĳk UW eigen
land,t een land van koren en nieuwe wĳn, een land van broodu en
wĳngaarden,v een land van olierĳke olĳfbomen en honing; w en blĳft
v De 8:8; Jes 36:17; w Sp 24:13.
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Eljakim. Sebna. Jesaja

leven opdat GIJ niet sterft. En
luistert niet naar Hizk _ia, want
hĳ verlokt U, door te zeggen: ’Jehovah zelf zal ons bevrĳden.’a
33 Hebben
soms de goden van de
¨
natien ieder hun eigen land uit
de hand
van
de koning van As¨b
c
34 Waar zĳn de
syri
_ e bevrĳd?
d en Arpad? e
goden van Hamath
_
_
Waar zĳn de goden van Sefarva_
f
g
h
en Ivva?
Hebben ze
im, Hena
_
_
soms Samaria
uit mĳn hand be_
vrĳd? i 35 Wie zĳn er onder al
de goden van de landen die hun
land uit mĳn hand hebben bevrĳd,j zodat Jehovah Jeruzalem
_
uit mĳn hand zou bevrĳden?” ’ ”k
36 En het volk bleef zwĳgenl
en antwoordde hem met geen
woord,m want het gebod van de koning luidde aldus: „GIJ moogt hem
niet antwoorden.”n 37 Maar El_
jakim,o de zoon van Hilk _ia, die
over de huishouding ging, en Seb_
q de
na,p de secretaris, en Joah,
_
zoon van Asaf,
de geschiedschrĳ_
ver, kwamen met gescheurde klerenr bĳ Hizk _ia en meldden hem de
´
woorden van Rabsak
e.
_
Nu geschiedde het dat zodra koning Hizk _ia [het]
19
hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn kles

t

deren scheurde en zich met een
zak bedekte u en het huis van Jehovahv binnenging. 2 Voorts zond
w
hĳ Eljakim,
die over de huis_
x
houding ging, en Sebna,
de se_
cretaris, en de oudere mannen
van de priesters, bedekt met zakken, naar de profeet Jesaja,
_ y de
z
3 Zĳ dan zeizoon van Amoz.
_
den tot hem: „Dit heeft Hizk _ia
gezegd: ’Deze dag is een dag van
benauwdheida en van bestraffing b
en van smadelĳke onbeschaamdheid; c want de zonen zĳn tot aan
de baarmoedermond gekomen,d en
er is geen kracht om te baren.e
4 Misschien zal Jehovah, uw God,
´
al de woorden van Rabsak
e,
_
¨ die
door de koning van Assyri
_ e, zĳn
heer, gezonden is om de levende God te honen,f horeng en zal
hĳ hem werkelĳk ter verantwoording roepen voor de woorden die
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2 KONINGEN 18:33–19:13
Jehovah, uw God, gehoord heeft.a
En gĳ moet een gebedb opheffen
ten behoeve van het overblĳfselc
dat er nog te vinden is.’ ”
5 Zo kwamen dan de dienaren
d
van koning Hizk _ia bĳ Jesaja.
_
6 Toen zei Jesaja
tot hen: „Dit
_
dient GIJ tot UW heer te zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: e „Wees
niet bevreesdf wegens de woorden die gĳ hebt gehoord, waarmee de bedienden van de koning
¨
van Assyri
_ e schimpend over mĳ
gesproken hebben.g 7 Zie, ik leg
een geesth in hem, en hĳ moet een
bericht horeni en naar zĳn eigen
land terugkeren; en ik zal hem
stellig in zĳn eigen land door het
zwaard doen vallen.” ’ ”j
´
8 Daarna keerde Rabsak
ek te_
rug en vond de koning van Assy_
¨
rie strĳdend tegen L _ibna; l want
hĳ had gehoord dat hĳ van La_
chis m opgebroken was. 9 Hĳ
hoorde aangaande Tirhaka,
de ko_
¨
ning van Ethiopi
_ e, zeggen: „Zie,
hĳ is uitgetrokken om tegen u
te strĳden.” Daarom zond hĳ opnieuw bodenn naar Hizk _ia en liet
zeggen: 10 „Dit dient GIJ tot Hizk _ia, de koning van Juda,
te zeg_
gen: ’Laat uw God, op wie gĳ vertrouwt, u niet bedriegen,o door
p
te zeggen: „Jeruzalem
zal niet in
_
de hand van de koning van Assy_
¨
rie worden gegeven.”q 11 Zie!
Gĳ hebt zelf gehoord wat de konin¨
gen van Assyri
_ e met alle landen
gedaan hebben door ze aan de vernietiging prĳs te geven; r en zult
´´
gıj dan worden bevrĳd? s 12 Heb¨
ben de godent van de natien die
door mĳn voorvaders in het verderf zĳn gestort, ze bevrĳd, ja,
u
v en Rezef en
Gozan
en Haran
_
_
_
w die in Telde zonen van Eden
_
x
Assar
waren?
13
Waar
is hĳ
_
y en de
— de koning van Hamath
_
i Job 15:21; Sp 21:1; Ob 1; j 2Kr 32:21; Jes 37:38;
k 2Kon 18:17; l Joz 10:29; 2Kon 8:22; Jes 37:8;
m 2Kon 18:14; Mi 1:13; n 2Kon 18:17; o 2Kon
18:5; 2Kon 18:30; 2Kr 32:15; p 2Kr 32:2; q Jes
37:10; r 2Kon 17:5; 2Kr 32:13; Jes 10:11; s Jes
37:11; t 1Kr 16:26; 1Kor 8:4; u Jes 37:12; v Ge
11:31; Ge 29:4; w Ez 27:23; x Jes 37:12; y 2Kon
17:24.

2 KONINGEN 19:14-27
a
koning van Arpad
en¨ de koning
_
van de steden Sefarva_ ım, Hena
en
_
b
Ivva?’
”
_
14 Toen nam Hizk _ia de brieven uit de hand van de boden
en las ze,c waarna Hizk _ia opging
naar het huis van Jehovah en
die voor het aangezicht van Jehovah uitspreidde.d 15 En Hizk _ia ging voor het aangezicht van
Jehovah biddene en zei:¨ „O Jehovah, de God van Isra
el,f die op
_
de cherubs zit,g gĳ alleen zĳt de
[ware] God van ´ alle
koninkrĳ´
kenh der aarde.i Gıj hebt de hemelj
en de aarde gemaakt.k 16 Neig
uw oor, o Jehovah, en hoor.l Open
uw ogen,m o Jehovah, en zie, en
hoor de woorden van Sanherib,
_
die hĳ gezonden heeft om de levende God te honen.n 17 Het is
een feit, o Jehovah,
de koningen
¨
¨
van Assyri
_ e hebben de natien en
o
18 En zĳ
hun land verwoest.
hebben hun goden aan het vuur
prĳsgegeven, omdat het geen goden waren,p maar het werk van
mensenhanden,q hout en steen,
zodat zĳ ze vernietigd hebben.
19 En nu, o Jehovah, onze God,r
red ons s alstublieft uit zĳn hand,
opdat alle koninkrĳken van de
aarde mogen
´ ´ weten dat gĳ, o Jehovah, alleen God zĳt.”t
20 Toen liet Jesaja,
de zoon van
_
Amoz,
aan Hizk _ia zeggen: „Dit
_
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: u ’Het gebedv dat gĳ betreffende
de koning van
_
¨ Sanherib,
Assyri
_ e, tot mĳ hebt gericht, heb
w
21 Dit is het woord
ik gehoord.
dat Jehovah tegen hem gesproken
heeft:
„De maagdelĳke dochter van
S _ion heeft u veracht,x zĳ
heeft u bespot.y
z
De dochter van Jeruzalem
_
heeft achter u het hoofd
geschud.a
22 Wie hebt gĳ gehoondb en beschimpt? c
En tegen wie hebt gĳ [uw]
stem verhevend
En slaat gĳ uw ogen omhoog? e
¨
Tegen de Heilige Isra
els! f
_

Hizkia’s gebed. Gods antwoord
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23 Door bemiddeling van uw bodena hebt gĳ Jehovah gehoond en gĳ zegt: b
’Met het grote aantal van
mĳn strĳdwagens [zal] ikzelf c —
Ik zal stellig de hoogte van
berglandschappen bestĳgen,d
De meest afgelegen streken
van de L _ibanon; e
En ik zal zĳn hoog oprĳzende
ceders,f de keur van zĳn jeneverbomen, omhakken.g
En ik wil doordringen tot
zĳn laatste nachtkwartier, het woud van zĳn
boomgaard.h
24 Ikzelf zal stellig graven en
vreemde wateren drinken,
En ik zal met mĳn voetzolen
alle Nĳlkanalen van Egyp_
te droogleggen.’i
25 Hebt gĳ [het] niet gehoord? j
Sinds lang vervlogen tĳden wil ik dit doen.k
Sinds voorbĳgegane dagen
heb ik het zelfs vorm gegeven.l
Nu wil ik het doen komen.m
En gĳ zult ertoe dienen versterkte steden woest en
verlaten te maken als hopen puin.n
26 En hun inwoners zullen slappe handen hebben; o
Zĳ zullen eenvoudig door
schrik bevangen zĳn en
zullen beschaamd staan.p
Zĳ moeten worden als plantengroei op het veld en als
groen, mals gras,q
Als gras op de daken,r wanneer er verzenging is voor
de oostenwind.s
27 En uw rustige zitten en uw uitgaant en uw ingaan ken ik
heel goed,u
Alsmede uw opgewonden
zĳn tegen mĳ,v
g Jes 14:8; Jes 37:24; Jes 60:13; Ez 31:8; h Jes
37:24; i Jes 37:25; j Ex 9:14; Joz 9:9; 1Sa 4:8; Jes
37:26; k Jes 14:24; l Le 26:33; Ps 33:11; Jes 46:11;
m Jes 46:10; n Le 26:32; Jes 10:5; Jes 37:26; o Ps
48:6; Jer 51:30; p Ps 48:5; q Ps 92:7; Jes 40:7; Jak
1:11; r Ps 129:6; s Ps 102:11; Jes 37:27; t De 28:6;
Ps 121:8; Sp 5:21; u 2Kr 16:9; Jer 23:24; Heb 4:13;
1Pe 3:12; v Jes 37:28.
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185.000 doden. Hizkia genezen

28 Want uw opgewonden zĳn tegen mĳa en uw tieren, zĳn
in mĳn oren opgestegen.b
En ik zal stellig mĳn haak
in uw neus slaan en mĳn
toom tussen uw lippen
[leggen],c
En ik zal u werkelĳk terugvoeren langs de weg die
gĳ gekomen zĳt.”d
29 En dit zal voor u het teken
zĳn: e Dit jaar zal men eten wat
uit gevallen korrels opschiet,f en
in het tweede jaar koren dat vanzelf opkomt; maar zaaitg en oogst
in het derde jaar, en plant wĳngaarden en eet de vrucht ervan.h
30 En wie er van het huis van
Juda
ontkomen, wie er overblĳ_
ven,i zullen stellig wortel schieten
naar beneden en vrucht voortbrengen naar boven.j 31 Want
van Jeruzalem
zal een overblĳfsel
_
uitgaan,k en wie ontkomen, van
l
de berg S _ion. Ja, de ĳver m van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.
32 Daarom heeft Jehovah aan-¨
gaande de koning van Assyri
_ e
het volgende gezegd: n „Hĳ zal
o
deze stad niet binnenkomen en
p
en er
er geen pĳl in schieten
´ ´
met geen schild voor komen en
er geen belegeringsdam tegen opwerpen.q 33 Langs de weg die
hĳ aanvankelĳk gekomen is, zal
hĳ terugkeren, en deze stad zal
hĳ niet binnenkomen, is de uitspraak van Jehovah.r 34 En ik
zal deze stad stellig verdedigens
om haar te redden, ter wille van
mĳt en ter wille van mĳn knecht
David.”
’ ”u
_
35 Het gebeurde nu in die
nacht, dat de engel van Jehovah voorts uittrok en in¨ de legerplaats v van de Assyriers honderd vĳfentachtig duizend [man]
neersloeg.w Toen men ’s morgens
vroeg opstond, wel, zie, zĳ allen
waren dood, lĳken.x 36 Daarom
y de koning van Asbrak¨ Sanherib,
_
syri
_ e, op en aanvaardde de te´
rugtocht,z en hĳ ging in N _inevea
wonen. 37 Nu gebeurde het dat
toen hĳ zich neerboog in het huis
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2 KONINGEN 19:28–20:7
van N _isroch,a zĳn god,b Adrammelech
en Sarezer,
zĳn zonen,
_
_
ja zĳzelf, hem neersloegen met
c en zĳzelf ontkwahet zwaard,
d
men naar het land Ararat.
En
_
e
zĳn zoon Esar-H
begon in
addon
_
_
zĳn plaats te regeren.
In die dagen werd Hizk _ia
ziek tot stervens toe. Bĳ20
de zoon van
gevolg kwam Jesaja,
_
f

g

Amoz,
de profeet, bĳ hem en zei
_
tot hem: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Geef bevelen aan uw huisgezin,h want gĳzelf zult inderdaad sterven en zult niet leven.’ ”i
2 Daarop keerde hĳ zĳn gezicht
naar de muur j en ging tot Jehovah biddenk en zei: 3 „Ik smeek
u, o Jehovah, gedenkl alstublieft
hoe ik in waarachtigheidm en met
een onverdeeld hartn voor uw aangezicht heb gewandeldo en dat
wat goed was in uw ogen heb gedaan.”p En Hizk _ia barstte uit in
een stroom van tranen.q
4 Nu gebeurde het dat Jesa_
ja zelf nog niet tot het middelste voorhof was uitgegaan of Jehovah’s woord kwam tot hem,r
dat luidde: 5 „Keer terug, en gĳ
moet tot Hizk _ia, de leider s van
mĳn volk, zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de Godt van uw voorvader
David,
gezegd: „Ik heb uw gebedu
_
gehoord.v Ik heb uw tranenw gezien. Zie, ik genees u.x Op de derde
dag zult gĳ opgaan naar het huis
van Jehovah.y 6 En ik zal stellig vĳftien jaar aan uw dagen toevoegen, en uit de handpalm
van
¨
de koning van Assyri
_ e zal ik u en
deze stad bevrĳden, en ik wil deze
stad verdedigenz ter wille van mĳ
en ter wille van mĳn knecht Da_
vid.” ’ ”a
7 Vervolgens zei Jesaja:
„Haalt
_
een koek van samengeperste b
m Ps 145:18; Jo 4:24; n 2Kr 31:21; Ps 119:4; o Ge
17:1; 1Kon 2:4; 1Kon 3:6; Lu 1:6; p 2Kr 31:20;
q 2Sa 12:22; Jes 38:3; r Jes 38:4; s 1Sa 9:16; 1Sa
10:1; 2Sa 5:2; t Mt 22:32; u 2Kon 20:2; v Ps 65:2;
Ps 66:19; w Job 16:16; Ps 39:12; Ps 126:5; x De
32:39; 2Kr 7:14; Ps 41:3; Ps 103:3; Ps 147:3; y Ps
66:13; Ps 116:14; Ps 121:1; z 2Kr 32:22; Jes 10:24;
Jes 38:6; a 2Kon 19:34; Jes 37:35; b 1Sa 25:18; 1Sa
30:12; 1Kr 12:40.

2 KONINGEN 20:8–21:4
gedroogde vĳgen.” Zĳ haalden die
dus en legden hem op de zweer,a
waarna hĳ geleidelĳk weer opleefde.b
8 Intussen zei Hizk _ia tot Jesa_
ja: „Wat is het tekenc dat Jehovah mĳ zal genezen en ik stellig
op de derde dag zal opgaan naar
het huis van Jehovah?” 9 Hierop zei Jesaja:
„Dit is voor u het te_
kend vanwege Jehovah, dat Jehovah het woord dat hĳ gesproken
heeft, ten uitvoer zal brengen: Zal
de schaduw werkelĳk tien treden
[van de trap] vooruitgaan of dient
ze tien treden terug te gaan?”
10 Toen zei Hizk _ia: „Het is voor
de schaduw gemakkelĳk om zich
tien treden verder uit te strekken,
maar niet dat de schaduw tien treden terug zou gaan.”e 11 Daarop riep de profeet Jesaja
_ tot Jehovah; en hĳ deed de schaduw die
gedaald was, geleidelĳk teruggaan
op de treden, dat wil zeggen op de
treden [van de trap] van Achaz,
_
tien treden achteruit.f
12 In die tĳd zond Berodach_
g de zoon van Baladan, de
Baladan,
_
_
h
koning van Babylon,
brieveni en
_
een geschenk aan Hizk _ia; want hĳ
had gehoord dat Hizk _ia ziek was
geweest. 13 Hizk _ia dan luisterde naar hen en liet hun heel zĳn
schathuis zien,j het zilver en het
goudk en de balsemolie l en de goede olie en zĳn tuighuis en al wat er
onder zĳn schatten te vinden was.
Er bleek niets te zĳn wat Hizk _ia
hun niet liet zien in zĳn eigen huis
en in heel zĳn rĳk.m
14 Daarna kwam de profeet Jesaja
bĳ koning Hizk _ia en zei tot
_
hem: n „Wat hebben deze mannen
gezegd en vanwaar zĳn zĳ voorts
naar u toe gekomen?”o Hizk _ia dan
zei: „Uit een ver land zĳn zĳ gekomen, uit Babylon.”
15 Vervol_
gens zei hĳ: „Wat hebben zĳ in
uw huis gezien?” Hierop zei Hizk _ia: „Alles wat in mĳn huis is, hebben zĳ gezien. Er bleek onder mĳn
schatten niets te zĳn wat ik hun
niet heb laten zien.”p
16 Nu zei Jesaja
tot Hizk _ia:
_
„Hoor het woord van Jehovah: q

¨
Hizkia krĳgt teken. Babyloniers
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17 ’„Zie! Er komen dagen, en alles wat er in uw eigen huis a is en
wat uw voorvaders tot op deze
dag hebben opgehoopt, zal werkelĳk naar Babylon
worden ge_
voerd.b Niets zal er worden overc
gelaten”, heeft Jehovah gezegd.
18 „En sommigen van uw eigen
zonen, die uit u zullen voortkomen, van wie gĳ vader zult worden, zĳzelf zullen genomen wordend en inderdaad hofbeambtene
worden in het paleis van de koning van Babylon.”
’ ”f
_
19 Daarop zei Hizk _ia tot Jesa_
ja: „Het woord van Jehovah dat gĳ
g
gesproken hebt, is goed.” Vervolgens zei hĳ: „Is het niet zo, indien
in mĳn eigen dagen maar vrede en
waarheidh zullen voortduren?”i
20 Wat de rest van de aangelegenheden van Hizk _ia betreft en
al zĳn machtsbetoon en hoe hĳ
de vĳver j en de waterleiding k gemaakt heeft en vervolgens het
water in de stad heeft gebracht, is
dat niet beschreven in het boekl
van de aangelegenheden van de
dagen der koningen van Juda?
_
21 Ten slotte legde Hizk _ia zich
neer bĳ zĳn voorvaders; m en zĳn
n
begon in zĳn plaats
zoon Manasse
_
te regeren.
Twaalf jaar oud was Manas_
se toen hĳ begon te rege21
ren, en hĳ heeft vĳfenvĳftig jaar
o

lang te Jeruzalem
geregeerd. En
_
de naam van zĳn moeder was Hef_
sibah. 2 En hĳ deed voorts wat
kwaad was in Jehovah’s ogen,p
overeenkomstig de
¨ verfoeilĳkheden van de natienq die Jehovah
van voor het
aangezicht
der zonen
¨
van Isra
el verdreven had. 3 Zo
_
bouwde hĳ opnieuw de hoge plaatsen die zĳn vader Hizk _ia had verr
en richtte altaren op voor
nield,
¨
Ba_ al en maakte een heilige paal,
s de koning van Isnet¨ zoals Achab,
_
_
rael, had gedaan; voorts boog hĳ
zich neer t voor heel het heerleger van de hemelu en diende ze.v
4 En hĳ bouwde altaren in het
r 2Kon 18:4; 2Kon 18:22; 2Kr 32:12; s 1Kon 16:32;
t De 4:19; De 17:3; u 2Kon 23:4; Job 31:26; v 2Kr
33:3.
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Manasses slechte regering, bloedvergieting

huis van Jehovah,a ten aanzien
waarvan Jehovah gezegd had: „Te
Jeruzalem
zal ik mĳn naam vesti_
gen.”b 5 Hĳ bouwde vervolgens
altaren voor heel het heerleger
van de hemelc in twee voorhoven
van het huis van Jehovah.d 6 En
hĳ liet zĳn eigen zoon door het
vuur gaan,e en hĳ beoefende magie f en zocht voortekens en stelde geestenmediums g en beroepsvoorzeggers h van gebeurtenissen
aan. Hĳ deed op grote schaal wat
kwaad was in Jehovah’s ogen, om
hem te krenken.
7 Verder plaatste hĳ het gesneden beeldi van de heilige paal dat
hĳ gemaakt had, in het huis j waarvan Jehovah tot David
en tot zĳn
_
zoon Salomo
gezegd had: „In dit
_
huis en te Jeruzalem,
dat ik uit
_
¨
alle stammen van Isra
el heb uit_
gekozen, zal ik tot onbepaalde tĳd
mĳn naam vestigen.k 8 En ik zal
¨
de voet van Isra
el niet meer doen
_
dolen ver weg van de grond die ik
hun voorvaders gegeven heb,l mits
zĳ slechts zorgvuldig doen naar
alles wat ik hun geboden heb,m ja,
betreffende heel de wet die mĳn
knecht Mozes
hun geboden heeft.”
_
9 En zĳ luisterden niet,n maar
Manasse
bleef hen verleiden om
_
nog meer kwaad te doeno dan de
¨
natienp die Jehovah van voor het
aangezicht van de zonen van Is_
¨
rael verdelgd had.
10 En Jehovah bleef door bemiddeling van zĳn knechten, de
profeten, sprekenq en liet zeggen:
r
11 „Omdat Manasse,
de koning
_
van Juda,
deze verfoeilĳkhedens
_
heeft gedaan, heeft hĳ goddelozer gehandeld dan al wat de Amo´ ´
rietent gedaan hebben die er voor
hem geweest zĳn, en hĳ heeft
voorts zelfs Juda
met zĳn drekgo_
den doen zondigen.u 12 Daarom heeft
Jehovah, de God van
¨
Isra
el, dit gezegd: ’Zie, ik breng
_
v
een rampspoed over Jeruzalem
_
en Juda,
waarvan ieder die het
_
hoort, de beide oren zullen tuiten.w 13 En ik zal stellig over
Jeruzalem
het meetsnoer trek_
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2 KONINGEN 21:5-21

kena dat aan Samaria
is aange_
legdb en ook het waterpasinstrument dat aan het huis van Achab
_
is aangelegd; c en ik zal Jeruza_
lem eenvoudig schoonvegend net
zoals men de schotel zonder handvat schoonveegt, die men schoonveegt en ondersteboven keert.e
14 En ik zal het overblĳfself van
mĳn erfdeelg waarlĳk verstoten
en hen in de hand van hun vĳanden geven, en zĳ zullen eenvoudig tot roofgoed en plundering
worden voor al hun vĳanden,h
15 omdat zĳ gedaan hebben wat
kwaad was in mĳn ogen en mĳ
voortdurend krenkten van de dag
af dat hun voorvaders uit Egypte
_
trokken tot op deze dag.’ ”i
16 Ook heeft Manasse
zeer veel
_
onschuldig bloed vergoten,j totdat
hĳ Jeruzalem
ermee gevuld had
_
van het ene einde tot het andere, afgezien van zĳn zonde waarmee hĳ Juda
deed zondigen door
_
te doen wat kwaad was in de ogen
van Jehovah.k 17 Wat de rest
van de aangelegenheden van Manasse
betreft en alles wat hĳ ge_
daan heeft en zĳn zonde waarmee hĳ gezondigd heeft, is dat
niet beschreven in het boekl van
de aangelegenheden van de dagen
der koningen van Juda?
18 Ten
_
slotte legde Manasse
zich neer
_
bĳ zĳn voorvaders m en werd begraven in de tuin van zĳn huis, in
n en zĳn zoon
de tuin van Uzza;
_
Amon
begon in zĳn plaats te rege_
ren.
¨
19 Tweeentwintig jaar oud was
o
Amon
toen hĳ begon te rege_
ren, en hĳ heeft twee jaar p lang
te Jeruzalem
geregeerd. En de
_
naam van zĳn moeder was Mesullemeth,
de dochter van Haruz,
_
_
uit Jotba.
20 En hĳ bleef doen
_
wat kwaad was in Jehovah’s ogen,
net zoals zĳn vader Manasse
ge_
daan had.q 21 En hĳ bleef heel
de weg bewandelen die zĳn vader bewandeld had,r en hĳ ging
m 1Kon 2:10; 2Kon 20:21; n 2Kon 21:26; o 1Kr
3:14; Mt 1:10; p 2Kr 33:21; q Nu 32:14; 2Kr 33:22;
Han 7:51; r 2Kon 21:3.

2 KONINGEN 21:22–22:14

Josia koning. Wetboek gevonden

ermee voort de drekgodena te
dienen die zĳn vader gediend had
en zich voor die neer te buigen.
22 Aldus verliet hĳ Jehovah,b de
God van zĳn voorvaders, en hĳ
bewandelde de weg van Jehovah
niet.c 23 Uiteindelĳk smeedden
dienaren van Amon
een samen_
zwering tegen hem en brachten
de koning ter doodd in zĳn eigen
huis. 24 Maar het volk van het
land sloeg allen die tegen koning Amon
hadden samengezwo_
ren neer.e Toen maakte het volk
van het land zĳn zoon Jos _iaf koning in zĳn plaats. 25 Wat de
rest van de aangelegenheden van
Amon
betreft, wat hĳ gedaan
_
heeft, is dat niet beschreven in
het boekg van de aangelegenheden van de dagen der koningen
van Juda?
26 Zo begroeven zĳ
_
hem in zĳn graf in de tuin van
h en zĳn zoon Jos
Uzza;
_
_iai begon
in zĳn plaats te regeren.
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Acht jaar oud was Jos _ia
22
toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft eenendertig jaar lang
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te Jeruzalem
geregeerd. En de
_
naam van zĳn moeder was Jed _ida, de dochter van Adaja,
uit
_
k
2 En hĳ deed voorts
Bozkath.
_
wat recht was in Jehovah’s ogenl
en bewandelde heel de weg van
m en hĳ
zĳn voorvader D avid,
_
week noch naar rechts noch naar
links af.n
3 Het gebeurde nu in het achttiende jaar van koning Jos _ia, dat
o
de zoon van
de koning Safan,
_
Azalja,
de zoon van Mesullam,
_
_
de secretaris, naar het huis van
Jehovah zond en zei: 4 „Ga op
naar de hogepriester p Hilk _ia,q en
laat hem het volledige bedrag aan
geldr verzamelen dat in het huis
van Jehovah wordt gebracht,s dat
de deurwachters t hebben ingezameld van het volk; 5 en laat
men het ter hand stellen aan degenen die het werk verrichten,u
de aangestelden, in het huis van
Jehovah, opdat zĳ het kunnen geven aan degenen die het werk
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verrichten, die in het huis van Jehovah zĳn om de scheuren van
het huis te herstellen,a 6 aan de
handwerkslieden en de bouwlieden en de metselaars, en om balken en gehouwen stenen te kopen
om het huis te herstellen.b 7 Alleen dient er geen afrekening van
het geld te worden gehouden met
hen aan wie het ter hand wordt
gesteld,c want zĳ werken in getrouwheid.”d
8 Later zei de hogepriester Hilf
k _iae tot Safan,
de secretaris: g
_
„Het wetboekh heb ik in het huis
van Jehovah gevonden.” Hilk _ia
dan gaf het boek aan Safan,
en
_
hĳ ging het lezen. 9 Toen kwam
Safan,
de secretaris, bĳ de ko_
ning en antwoordde de koning
en zei: „Uw dienaren hebben het
geld dat in het huis te vinden
was, uitgestort, en men blĳft het
ter hand stellen aan degenen die
het werk verrichten, de aangestelden, in het huis van Jehovah.”i
10 Voorts vertelde Safan,
de se_
cretaris, de koning en zei: „Er is
j dat de priester Hilk
een boek
_ia
mĳ heeft gegeven.” En Safan
ging
_
het de koning voorlezen.
11 Nu gebeurde het dat zodra
de koning de woorden van het wetboek hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn
klederen scheurde.k 12 Toen gebood de koning de priester Hilk _ia
en Ah _ikam,l de zoon van Safan,
_
en Achbor,
de zoon van Michaja,
_
_
en Safan,
de secretaris, en Asaja,
_
_ m
de dienaar van de koning, en zei:
13 „Gaat ten behoeve van mĳ en
ten behoeve van het volk en ten
behoeve van heel Juda
Jehovah
_
raadplegenn betreffende de woorden van dit boek dat gevonden
is; want groot is Jehovah’s woede o
die tegen ons ontbrand is wegens
het feit dat onze voorvaders p niet
geluisterd hebben naar de woorden van dit boek, door te doen
naar alles wat betreffende ons geschreven is.”q
14 Bĳgevolg gingen de priester Hilk _ia en Ah _ikam en Achbor
_
en Safan
en Asaja
naar de pro_
_
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Josia gebiedt tempelreiniging

fetes a Hulda,
de vrouw van Sal_
_
lum, de zoon van T _ikva, de zoon
van Harhas,
de klerenbewaarder b
_
— zĳ nu woonde in Jeruzalem,
in
_
het tweede stadsgedeelte — en zĳ
spraken voorts tot haar.c 15 Zĳ
zei op haar beurt tot hen: „Dit
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: d ’Zegt tot de man die U
tot mĳ gezonden heeft: 16 „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik
breng rampspoede over deze plaats
en over haar inwoners,f ja, al de
woordeng van het boek dat de
koning van Juda
gelezen heeft,h
_
17 ten gevolge van het feit dat
zĳ mĳ verlaten hebben en offerrook zĳn gaan brengen aan andere goden,i ten einde mĳ te krenken met al het werk van hun
handen,j en mĳn woede is ontbrand tegen deze plaats en zal
niet worden geblust.’ ” ’k 18 En
wat de koning van Juda
aangaat,
_
die U zendt om Jehovah te raadplegen, dit dient GIJ tot hem te
zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de
¨
God van Isra
el, gezegd: „Wat de
_
woorden betreft die gĳ gehoord
hebt,l 19 omdat uw hartm week
was, zodat gĳ u wegens Jehovah
verootmoedigdn hebt op het horen van wat ik tegen deze plaats
en haar inwoners gesproken heb,
[dat ze] een voorwerp van ontzetting en een vervloeking o zal
worden, en gĳ daarop uw klederen hebt gescheurdp en voor mĳn
aangezicht zĳt gaan wenen, heb
ik, ja ik, gehoord”, is de uitspraak
van Jehovah.q 20 „Daarom, zie,
vergader r ik u tot uw voorvaders, en gĳ zult stellig in vrede
tot uw eigen begraafplaats vergaderd worden,s en uw ogen zullen al de rampspoed niet aanschouwen die ik over deze plaats
breng.” ’ ” Zĳ dan brachten de koning het antwoord over.
Toen liet de koning alle
oudere mannen van Juda
23
_
en Jeruzalem
bĳ zich bĳeenko_
men.t 2 Daarna ging de koning
op naar het huis van Jehovah,
en ook alle mannen van Juda
en
_
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2 KONINGEN 22:15–23:6
alle inwoners van Jeruzalem
met
_
hem, en ook de priesters a en de
profeten en al het volk, van klein
tot groot; b en hĳ las c toen ten
aanhoren van hen al de woorden van het boekd van het verbonde dat in het huis van Jehovah
gevonden was.f 3 En de koning
bleef bĳ de zuil staang en sloot nu
het verbondh voor het aangezicht
van Jehovah, om Jehovah te volgeni en met geheel het hartj en
met geheel de zielk zĳn gebodenl
en zĳn getuigenissenm en zĳn inzettingenn te onderhouden door
de woorden van dit verbond, die
in dit boek geschreven stonden,
ten uitvoer te brengen.o Bĳgevolg trad het gehele volk tot het
verbond toe.p
4 Vervolgens gebood de koning
de hogepriester Hilk _iaq en de
priesters van de tweede rang en
de deurwachters r om al het ge¨
rei dat gemaakt was voor Ba_ als
en voor de heilige paalt en voor
heel het heerleger van de hemel, uit de tempel van Jehovah
naar buiten te brengen.u Toen verbrandde hĳ het buiten Jeruza_
lem op de Kidronterrassen,v en hĳ
bracht het stof ervan naar Beth_
el.w 5 En hĳ ontsloeg de priesters van buitenlandse goden, die
door de koningen van Juda
waren
_
aangesteld om offerrook te brengen op de hoge plaatsen in de steden van Juda
en in de omgeving
_
van Jeruzalem,
en ook degenen
_
¨
die offerrook brachten aan Ba_ al,x
aan de zon en aan de maan en
aan de sterrenbeelden van de dierenriem en aan heel het heerleger van de hemel.y 6 Bovendien
bracht hĳ de heilige paalz uit het
huis van Jehovah weg naar de
buitenwĳken van Jeruzalem,
naar
_
het stroomdal van de K _idron, en
verbrandde hema in het stroomdal van de K _idron en verpulverde
hem tot stof en wierp het stof ervan op de begraafplaats b van de
r 2Kon 12:9; s 2Kon 21:7; t 2Kr 33:3; 2Kr 34:4;
u 2Kr 34:33; v Jo 18:1; w 1Kon 12:29; x 2Kon
17:16; y 2Kon 21:3; Job 31:26; Jer 8:2; z Re 3:7;
2Kon 21:7; a De 7:25; De 9:21; b 2Kr 34:4.

2 KONINGEN 23:7-20

Tofeth ontwĳd. Gebeente op altaar verbrand

zonen van het volk. 7 Voorts
brak hĳ de huizen van de manne´
lĳke tempelprostitues a af, die in
het huis van Jehovah waren, waar
de vrouwen tentschrĳnen weefden voor de heilige paal.
8 Toen liet hĳ alle priesters uit
de steden van Juda
komen om
_
de hoge plaatsen waar de priesters offerrook hadden gebracht,
c
onvan Geba
_
_ b tot aan Berseba,
geschikt voor aanbidding te maken; en hĳ slechtte de hoge plaatsen der poorten die bĳ de ingang
van de poort van de stadsoverste
Jozua
waren, welke aan de linker_
kant was als men de stadspoort
binnenkwam. 9 Alleen waren de
priesters d der hoge plaatsen niet
gewoon op te gaan tot het altaar van Jehovah te Jeruzalem,
_
maar zĳ aten ongezuurde e broden te midden van hun broeders.
f dat in
10 En hĳ maakte Tofeth,
_
het dal van de zonen van H _innomg
ligt, ongeschikt voor aanbidding,
opdat niemand zĳn zoon of zĳn
h door het
dochter voor Molech
_
vuur zou doen gaan.i 11 Voorts
liet hĳ de paarden die de koningen van Juda
aan de zon hadden
_
gegeven, niet meer bĳ het eetvertrekj van de hofbeambte Na_
than-Melech,
dat zich in de over_
dekte zuilengangen bevond, het
huis van Jehovah binnengaan;
en de zonnewagens k verbrandde
hĳ in het vuur. 12 En de altaren die op het dak van het dakvertrekl van Achaz
waren, die de
_
koningen van Juda
hadden ge_
maakt, en de altarenm die Manasse
in twee voorhoven van het
_
huis van Jehovah had gemaakt,
brak de koning af, waarna hĳ
ze daar stuksloeg, en hĳ wierp
het stof ervan in het stroomdal
van de K _idron.
´ ´ 13 En de hoge
plaatsen die voor n Jeruzalem
wa_
ren, die rechts van de Berg van
o
het Verderf waren, die Salomo,
_
¨
de koning van Isra
el, gebouwd
_
p het walgelĳhad voor Astoreth,
_
¨
ke ding van de Sidoniers, en voor
q
Kamos,
het walgelĳke ding van
_
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Moab,
en voor M _ilkom,a het wal_
gelĳke ding van de zonen van
Ammon,
maakte de koning onge_
schikt voor aanbidding. 14 En
b
hĳ brak de heilige zuilen aan
stukken en hakte voorts de heilige palen om en vulde de plaatsen daarvan op met mensenbeenderen. 15 En ook het altaar dat
te Bethel
was,c de hoge plaats die
_
d de zoon van Nedoor Jerobeam,
_
_
¨
bat, die Isra
el had doen zondigen,e
_
was gemaakt, zelfs dat altaar en
de hoge plaats slechtte hĳ. Toen
verbrandde hĳ de hoge plaats; hĳ
verpulverde [ze] tot stof en verbrandde de heilige paal.
16 Toen Jos _ia zich omkeerde,
kreeg hĳ de grafsteden te zien
die daar op de berg waren. Hĳ
dan liet de beenderen uit de grafsteden halen en verbrandde f ze
op het altaar, om het ongeschikt
voor aanbidding te maken, naar
Jehovah’s woordg dat door de man
van de [ware] God verkondigd
was,h die deze dingen verkondigd
had. 17 Toen zei hĳ: „Wat is dat
voor een grafsteen die ik daarginds zie?” Hierop zeiden de mannen van de stad tot hem: „Het
is de grafstede i van de man van
de [ware] God die uit Juda
ge_
komen was j en voorts deze dingen heeft verkondigd die gĳ tek hebt
gen het altaar van Bethel
_
gedaan.” 18 Hĳ dan zei: „Laat
hem met rust.l Laat niemand zĳn
gebeente storen.” Dientengevolge liet men zĳn gebeente ongemoeid, samen met het gebeente
van de profeetm die uit Samaria
_
was gekomen.
n
19 En ook alle huizen van de
hoge plaatsen die in de stedeno
van Samaria
waren, die door de
_
¨
koningenp van Isra
el waren ge_
bouwd om [Hem] te krenken,q
verwĳderde Jos _ia, en hĳ deed er
vervolgens mee naar al de dar
gedaan
den die hĳ te Bethel
_
had. 20 Bĳgevolg slachtte hĳ
alle priesters s der hoge plaatsen
die daar waren op de altaren en
verbrandde er mensenbeenderen
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Necho doodt Josia. Joahaz. Jojakim

op.a Daarna keerde hĳ naar Jeru_
zalem terug.
21 De koning gebood nu het
gehele volk en zei: „Viert voor
Jehovah, UW God, een Pascha,b
naar hetgeen geschreven staat
in dit boek van het verbond.”c
22 Want zo’n Pascha had men
niet meer gevierd sinds de da¨
gen van de rechters die Isra
el ge_
richt hadden,d noch gedurende al
de dagen van de koningen van Is_
¨
e
rael en de koningen van Juda.
_
23 Maar in het achttiende jaar
van koning Jos _ia werd dit Pascha
voor Jehovah te Jeruzalem
ge_
vierd.f
24 En ook de geestenmediums g
en de beroepsvoorzeggers h van
gebeurtenissen en de terafimi en
de drekgodenj en al de walgelĳkhedenk die in het land Juda
_
en in Jeruzalem
verschenen wa_
ren, ruimde Jos _ia op, ten einde de
woorden van de wet die geschreven waren in het boekl dat de
priester Hilk _ia in het huis van
Jehovah gevonden had,m mettern
daad ten uitvoer te brengen.
´ ´
25 En zoals hĳ bleek er voor hem
geen koning geweest te zĳn die
met geheel zĳn hart en met geheel zĳn zielo en met geheel zĳn
levenskracht, naar de gehele wet
van Mozes,
tot Jehovah is terug_
gekeerd; p en ook na hem is er
geen opgestaan zoals hĳ.
26 Toch keerde Jehovah zich
niet af van de grote hitte van zĳn
toorn, waarmee zĳn toorn ontbrand was tegen Juda
_ q vanwege al
de krenkingen waarmee Manasse
_
hen ertoe gebracht had [hem] te
r
krenken. 27 Maar Jehovah zei:
„Ook Juda
_ s zal ik van voor mĳn
aangezicht verwĳderen,t net zoals
¨
ik Isra
el verwĳderd heb; u en ik zal
_
deze stad die ik uitgekozen heb, ja,
Jeruzalem,
en het huis waarvan ik
_
gezegd heb: ’Mĳn naam zal daar
blĳven’,v stellig verwerpen.”
28 Wat de rest van de aangelegenheden van Jos _ia betreft en alles wat hĳ gedaan heeft, is dat
niet beschreven in het boekw van
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2 KONINGEN 23:21-36

de aangelegenheden van de dagen
der koningen van Juda?
29 In
_
a
zĳn dagen trok farao Necho,
de
_
koning van Egypte,
naar de ko_ ¨
ning van Assyri
_ e bĳ de rivier de
b op, en koning Jos
E_ ufraat
_ia ging
_
hem voorts tegemoet; c maar hĳ
d te Meg
bracht hem ter dood
_iddo,e zodra hĳ hem zag. 30 Zĳn
dienaren vervoerden hem daarom
dood op een wagen van Meg _iddo
f
en brachten hem naar Jeruzalem
_
en begroeven hem in zĳn graf.
Toen nam het volk van het land
g de zoon van Jos
Joahaz,
_ia, en zalf_
de hem en maakte hem koning in
de plaats van zĳn vader.
¨
31 Drieentwintig jaar oud was
h toen hĳ begon te regeJoahaz
_
ren, en hĳ heeft drie maanden
lang te Jeruzalem
geregeerd. En
_
de naam van zĳn moeder was Hai de dochter van Jerem
mutal,
_
_ia,
uit L _ibna. 32 En hĳ ging doen
wat kwaad was in Jehovah’s ogen,
naar alles wat zĳn voorvaders gedaan hadden.j 33 En farao Ne_
cho k sloot hem ten slotte te R _iin
bla,l in het land van Hamath,
_
boeien,m opdat hĳ niet te Jeru_
zalem zou regeren, en legde het
n van honland toen een boete op
derd talenten zilver o en een talent goud.p 34 Bovendien maakq de zoon
te farao Necho
Eljakim,
_
_
van Jos _ia, koning in de plaats van
zĳn vader Jos _ia en veranderde zĳn
naam in Jojakim;
en Joahaz
nam
_
_
hĳ mee en bracht hem vervolgens
naar Egypte,
waar
hĳ
ten
slotte
_
stierf.r 35 En het zilver s en het
goud gaf Jojakim
aan Farao. Al_
leen legde hĳ het land belasting
t
op, om het zilver naar het bevel
van Farao te geven. Van een ieder
naar dat hĳ aangeslagen was,u vorderde hĳ het zilver en het goud
van het volk van het land, om het
aan farao Necho
te geven.
_
36 Vĳfentwintig jaar oud was
v toen hĳ begon te reJojakim
_
geren, en hĳ heeft elf jaar lang
te Jeruzalem
geregeerd.w En de
_
s 2Kon 23:33; t 2Kon 15:20; u Ro 13:1; Ro 13:7;
v 1Kr 3:15; Jer 1:3; Jer 22:19; w 2Kr 36:5.

2 KONINGEN 23:37–24:16

Nebukadnezar. Jojachin in ballingschap

naam van zĳn moeder was Zebudda,
de dochter van Pedaja,
uit
_
_
Ruma.
37 En hĳ bleef doen wat
_
a in Jehovah’s ogen,
kwaad was
naar alles wat zĳn voorvaders gedaan hadden.b
In zĳn dagen trok Nebuc de koning van
kadnezar,
_
Babylon,
op, en zo werd Jojakim
_
_
d
zĳn knecht, drie jaar lang. Maar
hĳ keerde zich om en rebelleerde
tegen hem. 2 En Jehovah zond
nu tegen hem roversbenden van
¨
Chaldeeene en roversbenden van
¨
Syriers en roversbenden van Moabietenf en roversbenden van de zonen van Ammon,
en hĳ bleef ze
_
tegen Juda
zenden om het te ver_
delgen, naar Jehovah’s woordg dat
hĳ gesproken had door bemiddeling van zĳn knechten, de profeten. 3 Het was slechts op bevel van Jehovah dat dit tegen
Juda
geschiedde, om het uit zĳn
_
ogen weg te doenh wegens de zoni naar alles wat
den van Manasse,
_
hĳ gedaan had; 4 en ook [wegens] het onschuldige bloedj dat
hĳ vergoten had, zodat hĳ Jeru_
zalem met onschuldig bloed gevuld had, en Jehovah wilde geen
vergeving schenken.k
5 Wat de rest van de aangel betreft
legenheden van Jojakim
_
en alles wat hĳ gedaan heeft, is
dat niet beschreven in het boekm
van de aangelegenheden van de
dagen der koningen van Juda?
_
6 Ten slotte legde Jojakim
zich
_
n
neer bĳ zĳn voorvaders, en zĳn
zoon Jojachin
begon in zĳn plaats
_
te regeren.
7 En nooit meer o trok de koning van Egypte
uit zĳn land,p
_
want de koning van Babylon
had
_
alles veroverd wat aan de koning
q
van Egypte
had toebehoord, van_
af het stroomdalr van [de beek
van] Egypte
tot aan de rivier de
_
s
E_ ufraat.
_
8 Achttien jaar oud was Joja_
chint toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft drie maanden lang
te Jeruzalem
geregeerd.u En de
_
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naam van zĳn moeder was Nehusta,
de dochter van Elnathan,
_
_
uit Jeruzalem.
9 En hĳ bleef
_
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen, naar alles wat zĳn vader
gedaan had.a 10 Gedurende die
tĳd trokken de dienaren van Nebukadnezar,
de koning van Ba_
_
bylon, op naar Jeruzalem,
zodat
_
de stad onder belegering kwam.b
11 Voorts kwam Nebukadnezar,
_
de koning van Babylon,
tegen de
_
stad, terwĳl zĳn dienaren haar
belegerden.c
12 Uiteindelĳk ging Jojachin,
de
_
koning van Juda,
uit tot de koning
_
d
hĳ met zĳn moevan Babylon,
_
der e en zĳn dienaren en zĳn vorsten en zĳn hofbeambten; en de
koning van Babylon
nam hem ten
_
slotte [gevangen] in het achtste f
jaar dat hĳ koning was. 13 Toen
voerde hĳ vandaar alle schatten
van het huis van Jehovah en de
schatten van het huis van de koning weg g en sloeg vervolgens
al het gouden gereih dat Salomo,
_
¨
de koning van Isra
el, in de tem_
pel van Jehovah gemaakt had, in
stukken, juist zoals Jehovah gesproken had. 14 En hĳ voerde
heel Jeruzalem
in ballingschap i
_
en alle vorstenj en alle dappere,
sterke k mannen — tienduizend
voerde hĳ er in ballingschap —
en ook iedere handwerksmanl en
bouwer van bolwerken. Niemand
was achtergelaten behalve de geringe klasse m van het volk van
het land. 15 Zo voerde hĳ Joja_
chinn in ballingschap naar Baby_
o
lon; en de moeder van de koning p
en de vrouwen van de koning
en zĳn hofbeambtenq en de voornaamsten van het land voerde hĳ
als ballingen uit Jeruzalem
weg
_
naar Babylon.
16 Wat alle dap_
pere mannen betreft — zevenduizend — en de handwerkslieden en
de bouwers van bolwerken — duizend —, alle sterke mannen die
m 2Kon 25:12; n 2Kon 25:27; 1Kr 3:17; Jer 22:24;
Jer 52:31; o 2Kr 36:10; Es 2:6; Jer 22:25; p 2Kon
24:12; q Jer 29:2.

533

Zedekia gevangen. Jeruzalem verwoest

oorlog konden voeren, de koning
van Babylon
bracht hen voorts als
_
a
17 Verballingen naar Babylon.
_
der maakte de koning van Baby_
b Mattanja, zĳn oom,c koning
lon
_
in zĳn plaats. Toen veranderde hĳ
zĳn naam in Zedek _ia.d
18 Eenentwintig jaar oud was
Zedek _iae toen hĳ begon te regeren, en hĳ heeft elf jaar lang te
Jeruzalem
geregeerd. En de naam
_
f
de
van zĳn moeder was Hamutal,
_
dochter van Jerem _ia, uit L _ibna.
19 En hĳ bleef doen wat kwaad
was in Jehovah’s ogen, naar alles wat Jojakim
gedaan had.g
_
20 Want vanwege de toornh van
Jehovah geschiedde het in Jeru_
zalem en in Juda,
totdat hĳ hen
_
had weggeworpen uit zĳn ogen.i
En Zedek _ia ging tegen de koning
van Babylon
rebelleren.j
_
Nu geschiedde het in het
negende jaar dat hĳ ko25
ning was, in de tiende maand, op
k

l

de tiende dag van de maand, dat
m de koning van
Nebukadnezar,
_
Babylon,
ja, hĳ en heel zĳn krĳgs_
macht, tegen Jeruzalem
kwamn en
_
zich ertegen ging legeren en zĳ
er voorts rondom een belegeringswal tegen bouwden.o 2 En de
stad kwam onder belegering tot
het elfde jaar van koning Zedek _ia. 3 Op de negende p dag van
de [vierde] maand was de hongersnoodq zwaar in de stad, en er bleek
geen broodr te zĳn voor het volk
van het land. 4 En er werd een
bres in de stad geslagen,s en alle
krĳgslieden [vluchtten] ’s nachts
langs de weg van de poort tussen de dubbele muur, die bĳ de koningstuin is,t terwĳl de Chaldeeenu rondom tegen de stad lagen;
en [de koning] sloeg de weg naar
de Araba
_ v in.w 5 En¨ een krĳgsmacht van Chaldeeenx zette de
koning toen achterna, en zĳ achterhaalden hemy ten slotte in de
z en
woestĳnvlakten van Jericho;
_
heel zĳn eigen krĳgsmacht werd
van zĳn zĳde vandaan verstrooid.
6 Toen grepen zĳ de koning a en
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2 KONINGEN 24:17–25:14

voerden hem op naar de koning
van Babylon
te R _ibla,a opdat men
_
een rechterlĳke beslissing over
hem zou uitspreken. 7 En Zedek _ia’s zonen slachtte men voor
zĳn ogen af,b en Zedek _ia’s ogen
maakte hĳ blind,c waarna hĳ hem
met koperen boeien bondd en naar
Babylon
bracht.e
_
8 En in de vĳfde maand, op
de zevende [dag] van de maand,
dat wil zeggen het negentiende f
jaar van koning Nebukadnezar,
_
de koning van Babylon,
kwam
_
g de overste van de
Nebuzaradan,
_
lĳfwacht, de dienaar van de koning van Babylon,
naar Jeruza_
_
lem.h 9 Hĳ dan verbrandde het
huis van Jehovahi en het huis van
de koning j en alle huizen van Jek
ruzalem;
en het huis van ieder
_
groot man verbrandde hĳ met
vuur.l 10 En de muren van Jeruzalem,
rondom, brak de gehe_
¨
le krĳgsmacht van Chaldeeen die
bĳ de overste van de lĳfwacht
was af.m 11 En de rest van het
volkn dat in de stad achtergelaten
was, en de overlopers die overgelopen waren naar de koning
van Babylon,
en de rest van de
_
menigte voerde Nebuzaradan,
de
_
overste van de lĳfwacht, in ballingschap weg.o 12 En enkelen
van het geringe volkp van het
land liet de overste van de lĳfwacht achter als wĳngaardeniers
en als dwangarbeiders.q 13 En
de koperen zuilenr die in het huis
van Jehovah waren, en de wagentjes s en de koperen zee t die in
het huis van Jehovah waren, bra¨
ken de Chaldeeen aan stukken,
waarop zĳ het koper daarvan
naar Babylon
voerden.u 14 En
_
de bakken en de schoppen en de
lichtdovers en de bekers en al
het koperen gereiv waarmee men
de dienst placht te verrichten,
i 1Kon 9:8; 2Kr 36:19; Ps 74:3; Ps 79:1; Jes 64:11;
Jer 7:14; Klg 1:10; Klg 2:7; Mi 3:12; j 1Kon 7:1;
Am 2:5; k Jer 34:22; Jer 37:8; l Jer 52:13; m Ne
1:3; Jer 39:8; Jer 52:14; n Jer 15:2; Ez 5:2; o Jer
39:9; Jer 52:30; Ez 12:15; Ez 22:15; p 2Kon 24:14;
Jer 39:10; Jer 40:7; q Jer 52:16; r 1Kon 7:15; 2Kr
4:12; s 1Kon 7:27; 2Kr 4:14; t 1Kon 7:23; 2Kr 4:15;
u 2Kon 20:17; v 2Kr 4:19.

2 KONINGEN 25:15-30

2e groep in ballingschap. Gedalja vermoord

namen zĳ mee. 15 En de overste van de lĳfwacht nam de vuurpotten mee en de schalen die
van zuiver goud warena en die
welke van zuiver zilver waren.b
16 Wat de twee zuilen betreft, de
ene zee en de wagentjes die Sa_
lomo voor het huis van Jehovah
gemaakt had, het bleek niet mogelĳk het gewicht van het koper
van al dit gerei vast te stellen.c
17 Achttien eld was de hoogte
van elke zuil, en het kapiteele
erop was van koper; en de hoogte
van het kapiteel was drie el; en
het netwerk en de granaatappels f
rondom op het kapiteel, dat alles
was van koper; en de tweede zuil
had hetzelfde als deze op het netwerk.
18 Bovendien nam de overste
van de lĳfwacht de overpriester Seraja
_ g en de tweede priester
h en drie deurwachters i
Zefanja
_
mee; 19 en uit de stad nam hĳ
´ ´
een hofbeambte mee, die bevel
had over de krĳgslieden, en vĳf
mannen uit degenen die toegang
hadden tot de koning, die in de
stad gevonden werden; en de secretaris van de legeroverste, die
het volk van het land monsterde, en zestig mannen uit het volk
van het land, die in de stad gevonden werden; j 20 en Nebuk de overste van de lĳfzaradan,
_
wacht, nam hen voorts mee l en
voerde hen naar de koning van
Babylon
te R _ibla.m 21 En de ko_
ning van Babylon
sloeg hen toen
_
n
neer en bracht hen ter dood te
o
R _ibla, in het land van Hamath.
_
Zo ging Juda
in ballingschap, weg
_
van zĳn bodem.p
22 Wat het volkq betreft dat
in het land Juda
achtergelaten
_
was, dat Nebukadnezar,
de ko_
ning van Babylon,
achtergelaten
_
had, over hen stelde hĳ nu Ger de zoon van Ah
dalja,
_
_ikam,s de
t
zoon van Safan,
aan. 23 Toen
_
alle oversten der strĳdkrachten,u
zĳ en hun mannen, hoorden dat
de koning van Babylon
Gedalja
_
_
aangesteld had, kwamen zĳ on-
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middellĳk naar Gedalja
te M _iz¨_
pa,a namelĳk Isma
el, de zoon
_
van Nethanja,
en Johanan,
de
_
_
zoon van Kareah,
en Seraja,
de
_
_
zoon van de Netofathiet
Tanchu_
¨
meth, ¨en Jaazanja,
de
zoon
van
_
de Maachathiet, zĳ en hun mannen. 24 Toen zwoer b Gedalja
_
hun en hun mannen en zei tot
hen: „Weest niet bevreesd diena¨
ren van de Chaldeeen [te zĳn].
Woont in het land en dient de koning van Babylon,
en het zal U
_
goed gaan.”c
25 Het geschiedde nu in de ze¨
vende d maand dat Isma
el,e de
_
zoon van Nethanja,
de zoon van
_
Elisama,
van het koninklĳke na_
geslacht, kwam met nog tien
mannen bĳ zich, en zĳ sloegen
ten slotte Gedalja
neer,f zodat
_
hĳ stierf, en¨ tevens de joden en
de Chaldeeen die zich bĳ hem
te M _izpa bevonden.g 26 Daarna stond heel het volk, van klein
tot groot, met de oversten van
de strĳdkrachten op, en zĳ kwah
men in Egypte;
want zĳ waren
_
bevreesd geworden wegens de
¨ i
Chaldeeen.
27 Voorts geschiedde het in
het zevenendertigste jaar van de
j
ballingschap van Jojachin,
de ko_
ning van Juda,
in de twaalfde
_
maand, op de zevenentwintigste
dag van de maand, dat Evil-M
ero_
_
dach,k de koning van Babylon,
in
_
het jaar dat hĳ koning werd, het
hoofd van Jojachin,
de koning
_
van Juda,
uit het huis van bewa_
ring verhief; l 28 hĳ dan sprak
goede [woorden] met hem en stelde zĳn troon toen hoger dan de
tronen van de koningen die met
hem in Babylon
waren.m 29 En
_
hĳ legde zĳn gevangeniskleren
af; n en hĳ at voortdurend broodo
voor zĳn aangezicht, al de dagen van zĳn leven. 30 Wat het
hem toegewezen deelp betreft,
een toegewezen deel werd hem
voortdurend vanwege de koning
verstrekt, zoveel [hem] dagelĳks
toekwam, al de dagen van zĳn
leven.

HET EERSTE BOEK DER

KRONIEKEN
a
Adam,
_
Seth,b
c
Enos,
_
d
2 Kenan,
_
e
Mahalalel,
_
f
Jered,
_
g
3 Henoch,
_
h
Methusalah,
_
i
Lamech,
_
j
4 Noach,
_
m
Sem,k Chaml en Jafeth.
_
5 De zonen van Jafeth
waren
_
n en M
o
en
adai
Gomer
en Magog
_
_
_
p
q
Javan
en Tubal
en Mesech
en
_
_
_
T _iras.r
6 En de zonen van Gomer
_
s en R
waren Askenaz
_ifatht en
_
u
Togarma.
_
7 En de zonen van Javan
wa_
w
K _ittimx
ren El _isav en Tarsis,
_
y
en Rodanim.
_
8 De zonen van Cham waren
¨
z en Mizraım,a
Kusch
Putb en Ka_
_
¨
naan.c
9 En de zonen van Kusch wae
ren Seba
_
_ ¨ d en Hav _ila en Sabta
f en Sabtecha.g
en Raema
_
_
¨
En de zonen van Raema
wa_
h
ren Scheba
en Dedan.
_
_
10 En Kusch zelf werd de vader van N _imrod.i Hĳ was het
die er een begin mee maakte
een geweldige te worden op de
aarde.j
¨
11 Wat Mizra_ ım betreft, hĳ
k en
werd de vader van Ludim
_
Anamim
en Lehabim
en Naf_
_
_
m en
tuhiml 12 en Pathrusim
_
n (uit wie de FilisKasluhim
_
tĳneno zĳn voortgekomen) en
p
Kaftorim.
_
¨
13 Wat Kana
an betreft, hĳ
_
werd de vader van S _idon,q zĳn
eerstgeborene, en Hethr 14 en
de Jebusiets en de Amoriett en
de Girgasietu 15 en de Hevietv en de Arkiet en de Sinietw
16 en de Arvadietx en de Zemariety en de Hamathiet.z
17 De zonen van Sema waren
b
c
d
Elam
en Assur
en Arpachsad
_
_
_
en Lude en Aram,
_

1
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En Uz en Hul en Gether
en
_
Mas.a
18 Wat Arpachsad
betreft,
_
b
hĳ werd de vader van Selah,
_
en Selah
zelf werd de vader van
_
c
Heber.
_
19 En aan Heber
werden
_
twee zonen geboren. De naam
d omvan de een was Peleg,
_
dat in zĳn dagen de aarde verdeeld werd; en de naam van
zĳn broer was Joktan.
_
20 Wat Joktan
betreft, hĳ
_
werd de vader van Almo_
dad en S elef
en Hazarma_
_
e
21 en Hadoveth en Jerah
_
_
f
ram en Uzal
en D _ikla 22 en
_
¨
Obal
en Ab _imael en Scheba
_
_ g
h en Hav
23 en Ofir
_
_ilai en Jo_
bab; j al dezen waren de zonen
van Joktan.
_
24 Sem,k
l
Arpachsad,
_
m
Selah,
_
n
25 Heber,
_
o
Peleg,
_
p
Rehu,
_
q
26 Serug,
_
r
Nahor,
_
s
Terah,
_
t
27 Abram,
dat wil zeggen Abra_
_
ham.u
28 De¨ zonen van ¨ Abraham
wa_
ren Isa
el.w
_ akv en Isma
_
29 Dit
is hun familieafkomst:
¨
x
Isma
els eerstgeborene Nebajoth
_
_
¨
y
en Kedar
en Adbe
el en M _ibsam,z
_
_
a Massa, Ha30 M _isma en Duma,
_
_
_
dadb en Tema,
31 Jetur,
Nafis
_
_
_
c
en Kedma.
_
¨ Dit waren de zonen
van Isma
el.
_
32 Wat de zonen van Ketura
_ d
betreft, Abrahams
bĳvrouw,e zĳ
_
2e kolom a Ge 10:23; b Ge 11:14; c Lu 3:35;
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1 KRONIEKEN 1:33–2:6
baarde Z _imran en Joksan
en Me_
_
dana en M _idianb en J _isbakc en
d
Suah.
_
En de zonen van Joksan
wa_
e
ren Scheba
en Dedan.
_
_
33 En de zonen van M _idian waen Hanoch
en
ren Efa
_ ¨
_
_ f en Efer
Ab _ida en Elda_ a.g
Al dezen waren de zonen van Ketura.
_
34 En¨ Abraham
werd de vader
_
¨
van Isa
_ ak
_ ak.h De zonen
¨ van Isa
i en Israel.j
waren Esau
_
_
35 De zonen
waren
_ ¨
¨ van Esau
¨
El _ifaz, Rehu
elk en Je_ us en Jae_
_
l
lam en Korach.
_
36 De zonen van El _ifaz wam
en Omar,
Zefo
en
ren¨ Teman
_
_
_
n
Ga_ etam, Kenaz
en T _imnao en
_
p
Amalek.
_
¨
37 De zonen van Rehu
el wa_
ren Nahath,
Zera,
Samma
en
_
_
_
M _izza.q
¨ r
38 En de zonen van Se_ ır waren Lotan
en Sobal
en Z _ibeon en
_
_
s en D
en D _isan.t
Ana
_ison en Ezer
_
_
39 En de zonen van Lotan
wa_
ren Hori
En Lotans
_ en Homam.
_
_
zuster was T _imna.u
40 De zonen van Sobal
waren
_
Alvan
en Manahath
en Ebal,
Sefo
_
_
_
_
v
en Onam.
_
En de zonen van Z _ibeon waw
ren Ajja
en Ana.
_
_
41 De zonen van Ana:
D _ison.x
_
En de zonen van D _ison waren
Hemdan
en Esban
en J _ithran en
_
_
y
Cheran.
_
z
42 De zonen
van
Ezer
waren
_
¨
a
B _ilhan en Za_ avan en Akan.
_
De zonen van D _isan waren Uz
b
en Aran.
_
43 En dit zĳn de koningen die in
c hebben geregeerd
het land Edom
_
voordat er enige¨ koning d over de
zonen van Isra
el regeerde: Bela,
_
_
de zoon van Beor;
de naam van
_
e
zĳn stad was Dinhaba.
44 Ten
_
slotte stierf Bela,
en Jobab,
de
_
_
f uit Bozra,g ging in
zoon van Zera,
_
_
zĳn plaats regeren. 45 Ten sloth
uit het
te stierf Jobab,
en Husam,
_
_
land van de Temanieten,i ging in
zĳn plaats regeren. 46 Ten slotj
te stierf Husam,
en Hadad,
de
_
_
zoon van Bedad,
die M _idiank in
_
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het veld van Moab
versloeg, ging
_
in zĳn plaats regeren. En de naam
a
van zĳn stad was Avith.
47 Ten
_
slotte stierf Hadad,
en Samla,
uit
_
_
b
ging
in
zĳn
plaats
reMasreka,
_
geren. 48 Ten slotte stierf Sam_
c aan
la, en Saul, uit Rehoboth
_
de Rivier, ging in zĳn plaats regeren. 49
Ten slotte stierf Saul,
¨
en Ba_ al-Hanan,
de zoon van Ach_
_
bor,d ging in zĳn plaats¨ regeren.
50 Ten slotte stierf Ba_ al-Hanan,
_
en Hadad
ging in zĳn plaats re_
geren; en
¨ de naam van zĳn stad
was Pa_ u, en de naam
¨ van zĳn
vrouw was Mehetabe
_ el, de dochter van Matred,
de dochter van
_
e
51 Ten slotte stierf
Mezahab.
_
Hadad.
_
En de stamhoofden van Edom
_
werden stamhoofd T _imna, stamf
hoofd Alva,
stamhoofd Jetheth,
_
_
52 stamhoofd Oholibama,
stam_
g
hoofd Ela,
stamhoofd P _inon,
_
53 stamhoofd Kenaz,
stamhoofd
_
Teman,
stamhoofd ¨ M _ibzar,h
_
54 stamhoofd M agdi
el, stam_
i Dit waren de stamhoofd Iram.
_
j van Edom.
hoofden
_
Dit¨ waren de zonen van Is_
S _imeon, Levi
rael: Ruben,
2
_
_
Issaschar
en Juda,
en Zebulon,
_
_
_
k

l

o

r

m

n

p

s

q

t

2 Dan, Jozef
en Benjamin,
Naf_
_
_
w
tali,u Gadv en Aser.
_
3 De zonen van Juda
waren
_
y en Selah.z De drie
Er x en Onan
_
_
werden hem geboren
uit
Sua’s
_
¨
dochter, de Kanaanitische. En
Er, de eerstgeborene van Juda,
_
werd slecht in de ogen van Jehovah, zodat hĳ hem ter dood
b
bracht.a 4 En het was Tamar,
_
zĳn schoondochter, die hem Pe_
c
baarde. Alle zonen
rez en Zera
_
van Juda
waren vĳf [in getal].
_
5 De zonen van Perez
waren
_
d
Hezron
en Hamul.
_
_
6 En de zonen van Zera
_ e waren Z _imri en Ethan
en Heman
_
_
f In het geen Kalkol
en Dara.
_
_
heel vĳf.
r Ge 30:6; Ge 49:16; s Ge 30:24; Ge 49:22; t Ge
35:18; Ge 49:27; u Ge 30:8; Ge 49:21; v Ge 30:11;
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d Nu 26:21; e Joz 7:1; f 1Kon 4:31.
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¨
Nakomelingen van Juda, Israels zoon

a
7 En de zonen van Karmi:
_
Achar,
die de banvloek over Is_ ¨
_
b die een daad van
rael bracht,
ontrouw beging met betrekking tot het gebannene, dat
aan de vernietiging prĳsgegeven was.c
d
8 En de zonen van Ethan:
_
Azarja.
_
e
9 En de zonen van Hezron,
_
die hem geboren werden, wa¨
ren Jerahme
elf en Ramg en Ke_
lubai.
_
10 Wat Ram betreft, hĳ
werd de vader van Ammih Amminadab op zĳn
nadab.
_
_
beurt werd de vader van Nai
hesson,
de overste van de
_
zonen van Juda.
11 Nahes_
_
son op zĳn beurt werd de
j
Salma
op
vader van Salma.
_
_
zĳn beurt werd de vader van
k
Boaz.
12 Boaz
op zĳn beurt
_
_
l
werd de vader van Obed.
_
Obed
op zĳn beurt werd de
_
¨ m
¨
vader van Isa
13 Isa
_ ı.
_ ı op
zĳn beurt werd de vader van
zĳn eerstgeborene El _iab,n en
o de tweede, en S
Abinadab,
_
_imea,p de derde, 14 Nethane_
el, de vierde, Raddai,
de vĳfde,
_
q
15 Ozem,
de zesde, David,
_
_
de zevende. 16 En hun zus¨ r
ters waren Zeruja
en Ab _igaıl;
_
en de zonen van Zeruja
wa_
¨s
¨
t
ren Ab _isaı en Joab
en Asa
el,u
_
¨ _
drie. 17 Wat Ab _igaıl betreft,
v en de vazĳ baarde Amasa;
_
¨
der van Amasa
was de Ismae_
w
liet Jether.
_
18 Wat Kaleb
betreft, de
_
x hĳ werd
zoon van Hezron,
_
de vader van zonen bĳ zĳn
vrouw Azuba
en bĳ Jerioth;
_
_
en dit waren haar zonen:
Jeser
en S obab
en Ardon.
_
_
_
19 Ten slotte stierf Azuba.
_
y
Derhalve nam Kaleb
Efrath
_
_
tot zich, die hem mettertĳd
z
Hur baarde. 20 Hur op zĳn
beurt werd de vader van Uri.
_ a
Uri
op zĳn beurt werd de va_
¨ b
der van Bezale
_ el.
21 En naderhand had Hez_
ron betrekkingen met de doch-
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1 KRONIEKEN 2:7-34
a
de vader van
ter van Machir,
_
G _ilead.b En hĳzelf nam haar
toen hĳ zestig jaar oud was,
maar zĳ baarde hem Segub.
_
22 Segub
op zĳn beurt werd
_
¨
de vader van Ja_ ır,c die in het
¨
bezit kwam van drieentwintig stedend in het land G _ilead.
23 Later namen Gesur
_ ¨ e en Sy_
¨
rief hun Havvoth-J
a_ ır g af, met
_
h
Kenath
en zĳn onderhorige
_
plaatsen, zestig steden. Al dezen waren de zonen van Ma_
chir, de vader van G _ilead.
24 En na de dood van Hez_
roni in KalebEfratha,
terwĳl
_
_
Ab _ia de vrouw van Hezron
_
was, baarde zĳ hem voorts nog
Ashur,
de vader van Tekoa.
_
_ j
25 En de zonen van Jerah_
¨
meel,k de eerstgeborene van
l
Hezron,
waren Ram, de eerst_
geborene, en Buna
en Oren
en
_
_
Ozem,
Ah
_ ¨
_ia. 26 En Jerah_
meel had ten slotte nog een
andere vrouw, wier naam Ata_
ra was. Zĳ was de moeder
van Onam.
27 En de zonen
_
van Ram,m de eerstgeborene
¨
¨
van Jerahme
el,
werden Ma_ az
_
en Jamin
en Eker.
28 En
_
_
n
werden
de zonen van Onam
_
Sammai
en Jada.
En de zo_
_
nen van Sammai
waren Nadab
_
_
en Ab _isur. 29 En de naam
van Ab _isurs vrouw was Ab _i¨
chaıl, die hem mettertĳd Ach_
ban en Molid
baarde. 30 En
_
o
waren
de zonen van Nadab
¨ _
Seled
en Appa_ ım. Maar Seled
_
_
stierf zonder zonen. 31 En
¨
¨
de zonen van Appa_ ım: J _iseı.
¨
p
En de zonen van J _iseı: Sesan;
_
en de zonen van Sesan:
Achlai.
_
_
32 En de zonen van Jada,
de
_
broer van Sammai,
waren Je_
_
ther en Jonathan.
Maar Jether
_
_
stierf zonder zonen. 33 En
de zonen van Jonathan
waren
_
Peleth
en Zaza.
Dit werden de
_
_
¨
zonen van Jerahme
el.
_
q
34 En Sesan
kreeg geen
_

j 1Kr 4:5; Ne 3:5; Am 1:1; k 1Kr 2:9; l 1Kr 2:27;
m 1Kr 2:25; n 1Kr 2:26; o 1Kr 2:28; p 1Kr 2:34;
q 1Kr 2:31.

1 KRONIEKEN 2:35–3:5
zonen, maar [alleen] dochters.
Sesan
nu had een Egyptische
_
knechta wiens naam Jarha
_
was. 35 Daarom gaf Sesan
_
zĳn dochter aan zĳn knecht
Jarha
tot vrouw, die hem met_
tertĳd Attai
baarde. 36 At_
_
tai op zĳn beurt werd de vader
van Nathan.
Nathan
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Za_
b
bad. 37 Zabad
op zĳn beurt
_
werd de vader van Eflal.
Ef_
_
lal op zĳn beurt werd de vader
van Obed.
38 Obed
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Jehu.
_
Jehu
op zĳn beurt werd de
_
vader van Azarja.
39 Azar_
_
ja op zĳn beurt werd de vader van Helez.
Helez
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Ela_
sa. 40 Elasa
op zĳn beurt
_
werd de vader van S _ismai.
S _ismai op zĳn beurt werd de
vader van Sallum.
41 Sal_
_
lum op zĳn beurt werd de vader van Jekamja.
Jekamja
op
_
_
zĳn beurt werd de vader van
Elisama.
_
c
42 En de zonen van Kaleb,
¨ _
de broer van Jerahme
el, wa_
ren Mesa,
zĳn eerstgeborene,
_
die de vader was van Zif, en
de zonen van Maresa,
de va_
der van Hebron.
43 En de
_
zonen van Hebron
waren Ko_
_
rach en Tappuah
en Rekem
en
_
_
Sema.
44 Sema
op zĳn beurt
_
_
werd de vader van Raham,
de
_
vader van Jorkeam.
Rekem
op
_
_
zĳn beurt werd de vader van
Sammai.
45 En de zoon van
_
Sammai
was Maon;
en Maon
_
_
_
was de vader van Beth-Zur.d
46 Wat Efa
betreft, de bĳ_
vrouw van Kaleb,
zĳ baarde
_
Haran
en Moza
en Gazez.
Wat
_
_
_
Haran
betreft, hĳ werd de va_
der van Gazez.
47 En de zo_
nen van Jahdai
waren Regem
_
_
en Jotham
en Gesan
en Pelet
_
_
¨ _
en Efa
en Sa_ af. ¨ 48 Wat Ka_
_
lebs bĳvrouw Ma_ acha betreft,
zĳ baarde Seber
en Tirha_
_
na. 49 Mettertĳd baarde zĳ
¨
Sa_ af, de vader van Madman_
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de vader van Machna,a Seva,
_
bena
en de vader van G _ibea.b
_
c
En Kalebs
dochter was Ach_
_
sa.d 50 Dit werden de zonen
van Kaleb.
_
De zonen van Hur, e de
f
eerstgeborene van Efratha:
_
g
Sobal,
de vader van K _irjath_
h
Jearim,
51 Salma,
de va_
_
i H
der van Bethlehem,
aref,
_
_
de vader van Beth-G ader.
_
j de vader van
52 En Sobal,
_
K _irjath-Jearim,
kreeg zonen:
_
¨
Haro
_ e, de helft van de Menuchothieten. 53 En de families van K _irjath-Jearim
_
waren de Jethrietenk en de
Puthieten en de
Sumathie¨
ten en de Misraıeten. Uit dezen zĳn de Zorathietenl en
de Estaolietenm voortgekomen. 54 De zonen van Sal_
n
ma waren Bethlehem
en de
_
Netofathieten,o Atroth-Beth_
Joab
en de helft van de Mana_
thieten, de Zorieten. 55 En
de families van de schrĳvers
p woonden, waren
die te Jabez
_
de Tirathieten, de Simeathieten, de Suchathieten. Dit waren de Kenietenq die afstamden van Hammath,
de vader
_
r
van het huis van Rechab.
_
En dit werden de zonen van
David
die hem te Hebron
3
_
_
werden geboren: de eerstgebores
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t

u

v

ne Amnon,
van Ahinoam,
de
_ ¨
_
w
Jizre
_
¨ elitische, ¨ de tweede D aniel, van Ab _igaıl,x de Karmelitiz
sche,y 2 de derde
Absalom,
de
_
¨
zoon van Ma_ acha,a de dochter
b de koning van Gevan Talmai,
_
_
d de zoon
sur,c de vierde Adonia,
_
e
3 de vĳfde Sefatvan Haggith,
_
_
ja, van Ab _ital,f de zesde J _ithream,
g
van zĳn vrouw Egla.
4 Zes wer_
den er hem te Hebron
geboren; en
_
hĳ bleef daar zeven jaar¨ en zes
maanden regeren, en drieendertig
jaar lang heeft hĳ te Jeruzalem
_
geregeerd.h
5 En dezen werden hem te Jei
ruzalem
geboren: S _imeaj en So_
_
l
m
en Salomo,
vier
bab k en Nathan
_
_
n
van Bathseba,
de dochter van
_
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Verdere nakomelingen van Juda

¨
Ammi
el,a 6 en J _ibhar b en Eli_
c en Elifelet,d
7 en Nogah
sama
_
_
_
en Nefeg
en Jaf _ia,e 8 en Elisa_
_
f
g
ma en Eljada
en Elifelet,
negen,
_
_
9 allen zonen van David,
afge_
zien van de zonen van de bĳvrouh
wen, en hun zuster Tamar.
_
10 En de zoon van Salomo
was
_
i diens zoon Ab
Reh abeam,
_
_ia,j
k
diens zoon Asa,
diens zoon Jo_
_
l
m
safat, 11 diens zoon Joram,
_
n
diens zoon Ahazia,
diens zoon
_
o
p
12 diens zoon Amazia,
Joas,
_
_
q
diens zoon Azarja,
diens zoon
_
r
s
13 diens zoon Achaz,
Jotham,
_
_
diens zoon Hizk _ia,t diens zoon
u
v
Manasse,
14 diens zoon Amon,
_
_
diens zoon Jos _ia.w 15 En de zonen van Jos _ia waren de eerstgeborene Johanan,
de tweede Joja_
_
kim,x de derde Zedek _ia,y de vierde
Sallum.
16 En de zonen van Jo_
_
z
diens
jakim: zĳn zoon Jechonja,
_
zoon Zedek _ia. 17 En de zonen
van Jechonja
als gevangene
wa_
¨
ren zĳn zoon Sealthi
ela 18 en
_
Malch _iram en Pedaja
en Senas_
_
sar, Jekamja,
Hosama
en Nedabja.
_
_
_
19 En de zonen van Pedaja
_ waren
¨
b
en S _imeı; en de zonen
Zerubbabel
_
van Zerubbabel
waren Mesullam
_
_
en Hananja
(en Selomith
was hun
_
_
zuster); 20 en Hasuba
en Ohel
_
_
en Berechja
en Hasadja,
Jusab_
_
_
Hesed,
vĳf. 21 En de zonen van
_
c en Jesaja,
Hananja
waren Pelatja
_
_
_
de zonen van [Jesaja]
Refaja,
de
_
_
zonen van [Refaja]
Arnan,
de zo_
_
nen van [Arnan]
Obadja,
de zonen
_
_
van [Obadja]
Sechanja;
22 en de
_
_
zonen van Sechanja:
Semaja,
en de
_
_
zonen van Semaja:
Hattus
en J _i_
_
gal en Bar _iah en Nearja
en Safat,
_
_
zes. 23 En de zonen van Nearja
_
¨
waren Eljo_ enai en Hizk _ia en Azr _ikam, drie. 24 En de zonen van
¨
Eljo_ enai waren Hodavja
en Eljasib
_
_
en Pelaja
en Johanan
en
_ en Akkub
_
_
Delaja
zeven.
_ en Anani,
_
De zonen van Juda
waren Pe_
_
4
en Karmi
en
rez, Hezron
_
_
Hur en Sobal.
2
Wat
Re
aja
be_
_
d

g

e

h

f

i

treft, de zoon van Sobal,
hĳ werd
_
de vader van Jahath;
Jahath
op
_
_
zĳn beurt werd de vader van Ahu_
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1 KRONIEKEN 3:6–4:14
mai en Lahad.
Dit waren de fa_
milies van de Zorathieten.a 3 En
dit waren [de zonen van] de vader
¨
b J
van Etam:
_
_izreelc en J _isma en
J _idbas (en de naam van hun zus¨
ter was Hazlelponi)
4 en Pnu_ el,
_
d
en Ezer,
de
de vader van Gedor,
_
_
vader van Husa.
Dit waren de zo_
nen van Hur,e de eerstgeborene
de vader van Bethlevan Efratha,
_
_
g de vader van
hem.f 5 En Ashur,
_
h
Tekoa,
_ ¨ kreeg twee vrouwen: Hela
_
en Na_ ara. 6 Mettertĳd baarde
¨
Na_ ara hem Ahuzzam
en Hefer
en
_
_
Temeni
en Ahastari.
Dit waren de
_
¨_
zonen van Na_ ara. 7 En de zonen
van Hela
J _izhar en
_ waren Zereth,
_
Ethnan.
8 Wat Koz betreft, hĳ
_
werd de vader van Anub
en Hazo_
beba
en de families van Aharhel,
_
_
de zoon van Harum.
_
i werd aanzienlĳker j
9 En Jabez
_
dan zĳn broers; en het was zĳn
moeder die hem de naam Jabez
_
gaf, door te zeggen: „Ik heb hem
k
10 En Jamet smart gebaard.”
_
¨
bez ging de God van Isra
el aanroe_
penl en zei: „Indien gĳ mĳ zonder
mankeren zult zegenenm en inderdaad mĳn gebied zult uitbreidenn
en uw hando werkelĳk met mĳ
blĳkt te zĳn, en gĳ [mĳ] werkelĳk
voor rampspoed behoedt,p dat die
mĳ niet moge derenq —” Bĳgevolg
bracht God [tot stand] wat hĳ gevraagd had.r
11 Wat Kelub
betreft, de broer
_
van Suha,
hĳ werd de vader van
_
Mehir,
die de vader was van
_
Eston.
12 Eston
op zĳn beurt
_
_
werd de vader van Beth-Rafa
_
en Paseah
en Teh _inna, de vader
_
van Ir-Nahas.
Dit waren de man_
nen van Recha.
13 En de zo_
¨
s waren Othnielt
nen van Kenaz
_
_
en Seraja,
en de zonen van Oth_
_
¨
niel: Hathath.
14 Wat Meono_
_
thai betreft, hĳ werd de vader
van Ofra.
Wat Seraja
betreft,
_
_
hĳ werd de vader van Joab,
de
_
l Ge 12:8; Ps 55:16; Ps 99:6; Jer 33:3; m Ge 32:26;
Nu 22:6; Sp 10:22; n De 12:20; o Ps 119:173; Jes
41:10; p Ge 48:16; Ps 50:15; q Sp 12:21; r Ps 21:2;
Ps 66:19; Mt 7:7; Mt 21:22; 1Pe 3:12; 1Jo 5:14;
s Joz 15:17; t Re 1:13; Re 3:9; Re 3:11.

1 KRONIEKEN 4:15–42

Nakomelingen van Kaleb en Simeon

vader van Ge-H arasjim;
want
_
handwerksliedena werden zĳ.
b de
15 En de zonen van Kaleb,
_
c waren
zoon van Jefunne,
Iru,
Ela
_
_
_
¨
en Na_ am; en de zonen van Ela:
_
Kenaz.
16 En de zonen van Je_
hallelel
waren Zif en Z _ifa, Tirea
_
_
¨
en Asare
_ el. 17 En de zonen van
Ezra
waren Jether
en Mered
en
_
_
_
Efer
en Jalon;
en zĳ werd zwanger
_
_
van M _irjam en Sammai
en J _isbah,
_
de vader van Estemoa.
_ d 18 Wat
zĳn joodse vrouw betreft, zĳ baarde Jered,
de vader van Gedor,
en
_
_
Heber,
en Je_
_
¨ de vader van Socho,
kuthi
el, de vader van Zanoah.
En
_
_
dit waren de zonen van B _ithja, de
dochter van Farao, die Mered
ge_
nomen had.
19 En de zonen van Hod _ia’s
vrouw, de zuster van Naham,
wa_
ren de vader van Keh _ila,e de Gar¨
miet, en Estemoa,
de Maacha_
thiet. 20 En de zonen van S _imon
waren Amnon
en R _inna, Ben-Ha_
_
nan en T _ilon. En de zonen van J _i¨
seı waren Zoheth
en Ben-Zoheth.
_
_
f de zoon
21 De zonen van Selah,
_
van Juda,
waren Er, de vader van
_
Lecha,
en Lada,
de vader van Ma_
_
resa,
en de families van het huis
_
van de vervaardigers van fĳn
weefselg van het huis van Asbea;
22 en Jokim
en de mannen
_
_
van Kozeba
en Joas
en Saraf,
die
_
_
_
eigenaars werden van Moabitih
ehem.
sche vrouwen, en Jasubi-L
_
_
En de gezegden zĳn van oude
overlevering.i 23 Zĳ waren de
pottenbakkers j en de inwoners
¨
van Neta
Zĳ woon_ ım en Gedera.
_
den daar bĳ de koning in zĳn
k
werk.
24 De zonen van S _imeon wa¨
m
Jarib,
ren Nemu
ell en Jamin,
_
_
_
Zera,
Saul,n 25 diens zoon Sal_
_
lum, diens zoon M _ibsam, diens
zoon M _isma. 26 En de zonen
¨
van M _isma: zĳn zoon Hammu
el,
_
diens¨ zoon Zakkur,
diens
zoon
_
¨
S _imeı. 27 En S _imeı had zestien
zonen en zes dochters; maar zĳn
broers hadden niet veel zonen,
en geen van hun families had er
o
zoveel als de zonen van Juda.
_
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28 En zĳ bleven wonen in Berb
en Hazar-S
ual
seba
_
_
_ c
_ a en Molada
e en
29 en in B _ilhad en in Ezem
_
¨ g
f
in Tholad
30 en in Bethu_ el en
_
h
in Horma
en in Z _iklag i 31 en
_
in Beth-Markaboth
en in Hazar_
_
¨
j
en in Beth-B _iri en in SaaSusim
_¨
ra_ ım.k Dit waren hun steden totdat David
regeerde.
_
32 En hun nederzettingen wa¨
ren Etam
en A_ ın, R _immon en
_
l
vĳf steden.
Tochen
en Asan,
_
_
33 En al hun nederzettingen die
rondom deze steden
lagen, wa¨
ren tot aan Ba_ al.m Dit waren hun
woonplaatsen en hun geslachtsregisters voor hen. 34 En Mesobab
en Jamlech
en Josa,
_
_
_ ¨ de zoon
van Amazia,
35 en Jo_ el en Jehu,
_
_
de zoon van Jos _ibja, de zoon van
¨
Seraja,
Asi
el,
36
en
_ ¨ de zoon van
_
¨
Eljo_ enai en Jaakoba
_ ¨ en Jesoha¨_
ja en Asaja
en Ad _iel en Jes _imiel
_
en Benaja,
37 en Z _iza, de zoon
_ ¨
van S _ifeı, de zoon van Allon,
de
_
zoon van Jedaja,
de zoon van S _im_
ri, de zoon van Semaja.
38 De_
zen die met name werden opgenomen, waren de oversten in hun
families,n en het huisgezin zelf
van hun voorvaders nam in talrĳkheid toe. 39 En zĳ gingen
toen naar de toegangsweg van
Gedor,
helemaal tot aan het oos_
ten van het dal, om weide te zoeken voor hun kleinveekudden.
40 Ten slotte vonden zĳ vette en
goede weide,o en het land was
vrĳ uitgestrekt en genoot rustp
en was onbezorgd; want zĳ die
daar in vroeger tĳden woonden,
[stamden af] van Cham.q 41 En
deze met name opgetekenden
kwamen daar voorts in de dagen van Hizk _ia,r de koning van
Juda,
en sloegens de tenten van
_
¨
de Chamieten en de Me_ unim die
zich daar bevonden, zodat zĳ hen
aan de vernietiging prĳsgaven,t
tot op deze dag; en zĳ gingen daar
in hun plaats wonen, omdat daar
weide u was voor hun kleinveekudden.
42 En uit hen waren er enkelen van de zonen van S _imeon die
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Zonen van Ruben en Gad

¨
naar het gebergte Se_ ır a gingen,
vĳfhonderd man, met Pelatja
_ ¨ en
Nearja
en Refaja
en Uzzi
el, de
_
_¨
_
zonen van J _iseı, aan het hoofd.
43 En zĳ sloegen vervolgens het
overblĳfsel dat ontkomen was van
b
Amalek
neer, en zĳ bleven daar
_
wonen tot op deze dag.
c

En de zonen van Ruben,
de
_
¨
eerstgeborene van Isra
el —
5
_
want hĳ was de eerstgeborene;
d

maar omdat hĳ de legerstede van
zĳn vader had ontwĳd,e werd
zĳn eerstgeboorterecht gegeven
f
aan de zonen van Jozef,
de zoon
_
¨
van Isra
el, zodat hĳ niet in het
_
geslachtsregister ingeschreven
mocht worden voor het eerstgeg
zelf
boorterecht. 2 Want Juda
_
bleek superieur te zĳn onder zĳn
broeders, en degene die tot leider
[bestemd] was, kwam uit hem; h
maar het eerstgeboorterecht was
i—
3 de zonen van Ruvan Jozef
_
¨_
ben, de eerstgeborene van Isra
el,
_
j
k
waren Hanoch
en Pallu,
Hez_
_
_
l
ron¨ en Karmi.
4 De zonen van
_
Jo_ el: zĳn zoon Semaja,
diens
zoon
_
¨
Gog, diens zoon S _imeı, 5 diens
zoon M _icha, diens zoon Reaja,
_
¨
diens zoon Ba_ al, 6 diens zoon
¨
m
Beera,
die door T _ilgath-Pilneser,
_
_
¨
de koning van Assyri
_ e, in ballingschap werd gevoerd; hĳ was
een overste van de Rubenieten.
7 En zĳn broeders, volgens hun
families, toen zĳ volgens hun afstammelingen in het geslachtsregister n werden ingeschreven, wa¨ ¨
ren Jeı_ el, het hoofd, en Zachar _ia,
8 en Bela,
de zoon van Azaz,
de
_
_
¨ o
zoon van Sema,
de zoon
_
¨ p van Jo_ el
— hĳ woonde in Aro
er en tot aan
_
¨
r
Nebo
9 Zelfs in
_ q en Ba_ al-Meon.
_
oostelĳke richting woonde hĳ tot
waar men komt in de wildernis
s
want
bĳ de rivier de E_ ufraat,
_
hun vee zelf was talrĳk geworden
t
in het land G _ilead. 10 En in de
dagen van Saul voerden zĳ oorlog met de Hagrieten,u die door
hun hand kwamen te vallen; en
zo woonden zĳ in hun tenten over
heel het gebied ten oosten van
G _ilead.
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1 KRONIEKEN 4:43–5:22
11 Wat de zonen van Gada tegenover hen betreft, zĳ woonden
b tot aan Salcha.c
in het land Basan
_
_
¨
12 Jo_ el was het hoofd, en Safam
_
¨
de tweede, en Jaenai
en Safat
in
_
_
Basan.
13
En
hun
broeders
die
_
tot het huis van hun voorvaders
¨
behoorden, waren M _ichael en Mesullam
en Seba
en Jorai
en Jakan
_
_
_
_
en Z _ia en Heber,
zeven. 14 Dit
_
¨
waren de zonen van Ab _ichaıl, de
zoon van Huri,
de zoon van Ja_
roah,
de zoon van G _ilead, de zoon
_
¨
van M _ichael, de zoon van Jes _isai,
de zoon van Jahdo,
de zoon van
_
¨
Buz; 15 Ahi,
de zoon van Abdi
el,
_
_
de zoon van Guni,
hoofd van het
_
huis van hun voorvaders. 16 En
zĳ bleven wonen in G _ilead,d in Ba_
sane en in zĳn onderhorige plaatsenf en op alle weidegronden van
Saron
tot aan hun uiterste gren_
zen. 17 Zĳ werden allen in het
geslachtsregister opgenomen in
g de koning
de dagen van Jotham,
_
van Juda,
en in de dagen van Jero_
_
¨
el.
beam,h de koning van Isra
_
18 Wat de zonen van Ruben
en
_
de Gadieten en de halve stam Manasse
betreft, van degenen die
_
dappere i lieden waren, mannen
die schild en zwaard droegen en
de boog spanden en geoefend waren in de strĳd, waren er vierenveertigduizend zevenhonderd
zestig die in het leger uittrokken.j 19 En zĳ gingen oorlog
voeren met de Hagrieten,k en Je_
m
tur l en Nafis
en Nodab.
20 En
_
_
zĳ werden [in de strĳd] tegen
hen geholpen, zodat de Hagrieten en allen die bĳ hen waren,
in hun hand werden gegeven,
want zĳ riepen in de strĳd tot
God om hulp,n en hĳ liet zich
ten gunste van hen verbidden,
omdat zĳ op hem vertrouwden.o
21 En zĳ voerden ten slotte hun
vee weg: p hun kamelen, vĳftigduizend, en schapen, tweehonderd vĳftig duizend, en ezels,
tweeduizend, en menselĳke zielen, honderdduizend.q 22 Want
er waren veel verslagenen gevallen, omdat de strĳd van de

1 KRONIEKEN 5:23–6:25

Zonen van halve stam Manasse; Levi

[ware] God [uitging].a En zĳ bleven op hun plaats wonen tot aan
de tĳd van de ballingschap.b
23 Wat de zonen van de halve
c
stam Manasse
betreft, zĳ woon_
d
den¨ in het land vanaf Basan
tot
_
e en Senir f en de berg
Ba_ al-Hermon
_
_
g
Hermon.
Zĳzelf werden talrĳk.
_
24 En dit waren de hoofden van
het huis¨ van hun
Efer
_
¨ voorvaders:
¨
en J _iseı en Eli
el en
_ el en Azri
_
¨ Jerem _ia en Hodavja
en Jahdi
el, man_
_
nen die dappere, sterke lieden waren, mannen van vermaardheid,
hoofden van het huis van hun
voorvaders. 25 En zĳ gingen ontrouw handelen jegens de God
van hun voorvaders en immorele
gemeenschap hebbenh met de godeni van de volken van het land,
die God van voor hun aangezicht
had verdelgd. 26 Dientengevol¨
ge wekte de God van Isra
el de
_
j van Pul,k de koning van
geest op
¨ l
Assyri
_ e, ja, de geest van T _ilgath¨
m de koning van Assyrie,
Pilneser,
_
_
zodat hĳ degenen van de Rubenieten en van de Gadieten en van
de halve stam Manasse
in balling_
schap voerde n en hen bracht naar
o en Habor en Hara en de riHalah
_
_
_
vier de Gozan
[om er te blĳven] tot
_
op deze dag.
p

De zonen van L evi
waren
_
Gerson,
Kehath
en Merari.
6
_
_
_
2 En de zonen van Kehath
wa_
q

t

r

s

u

v

ren Amram,
J _izhar en Hebron
_
_
¨
en Uzzi
el.w 3 En de
van
_
¨ zonen
x
y
Amram
waren
A
aron
en
Mo_
_
_
zes,z en dan was ¨ er M _irjam.a En
de zonen van Aaron
waren Na_
_
d en Ithadab b en Ab _ihu,c Eleazar
_
_
e
f
mar. 4 Wat Eleazar
betreft, hĳ
_
werd de vader van P _inehas.g P _inehas zelf werd de vader van
Abisua.
_ h 5 Abisua
_ op zĳn beurt
werd de vader van Bukki;
Bukki
_
_
op zĳn beurt werd de vader van
i
Uzzi.
6 Uzzi
op zĳn beurt werd
_
_
de vader van Zerahja;
Zerahja
op
_
_
zĳn beurt werd de vader van Me_
j
rajoth. 7 Merajoth
zelf werd de
_
vader van Amarja;
Amarja
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Ah _itub.k
8 Ah _itub op zĳn beurt werd de
l Zadok op zĳn
vader van Zadok;
_
_
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beurt
werd de vader
van Ahi¨
¨
ma_ az.a 9 Ahima_ az op zĳn beurt
werd de vader van Azarja.
Azarja
_
_
op zĳn beurt werd de vader van
Johanan.
10
Joh
anan
op
zĳn
_
_
b
beurt werd de vader van Azarja.
_
Hĳ was het die in het huis dat Sa_
lomo te Jeruzalem
gebouwd had,
_
als priester diende.
11 En Azarja
werd de vader
_
c
van Amarja.
Amarja
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Ah _itub.d
12 Ah _itub op zĳn beurt werd de
e
Zadok
vader van Zadok.
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Sallum.
_
13 Sallum
op zĳn beurt werd de
_
vader van Hilk _ia. Hilk _iaf op zĳn
beurt werd de vader van Azar_
ja. 14 Azarja
op zĳn beurt werd
_
g Seraja op
de vader van Seraja.
_
_
zĳn beurt werd de vader van Jo_
was het
zadak.h 15 En Jozadak
_
die heenging toen Jehovah Juda
_
en Jeruzalem
door de hand van
_
Nebukadnezar
in ballingschap
_
voerde.
16 De zonen van L evi
_ i waren Gersom,
Kehath
en Merari.
_
_
_
17 En dit zĳn de namen van de
j en S
zonen
van Gersom:
L _ibni
_i_
¨
meı.k 18 En de zonen van Ke_
m en J
hathl waren Amram
_
_izhar
¨
en Hebron
en Uzzi
el.n 19 De zo_
_
nen van Merari
waren Mahli
en
_
_
Musi.
_ o
En dit waren de families van de
levieten volgens hun voorvaders: p
20 Van Gersom:
zĳn zoon L _ib_
ni,q diens zoon Jahath,
diens zoon
_
r
Z _imma, 21 diens zoon Joah,
_
diens zoon Iddo,
diens zoon Zera,
_
_
diens zoon Jeathrai.
22 De zo_
nen van Kehath
waren zĳn zoon
_
s
Amminadab,
diens zoon Korach,
_
_
diens zoon Assir,
23 diens zoon
_
t
Elkana
en diens zoon Ebjasaf
_
_
en diens zoon Assir;
24 diens
_
¨
zoon Tahath,
diens zoon Uri
_
_ el,
diens zoon Uzz _ia en diens zoon
Saul. 25 En de zonen van Elka_
nau waren Amasai
en Ah _imoth.
_
b 2Kr 26:20; c Ezr 7:3; d Ezr 7:2; e Ne 11:11;
f 2Kr 34:14; g 2Kon 25:18; h Hag 1:1; i Ex 6:16;
j Nu 3:18; k 1Kr 23:7; l 1Kr 6:2; m Ex 6:20; 1Kr
23:13; n Ex 6:22; Nu 3:19; o Nu 3:20; 1Kr 23:21;
p Nu 26:57; q Nu 3:18; r 2Kr 29:12; s Nu 16:1; Nu
16:32; Nu 26:10; Ju 11; t Ex 6:24; u 1Kr 6:36.
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¨
Zangers. Aarons zonen

26 Wat Elkana
betreft, de zonen
_
a
van Elkana
waren zĳn zoon Zofai
_
_
en diens zoon Nahath,
27 diens
_
b
zoon El _iab, diens zoon Jeroham,
_
diens zoon Elkana.
_ ¨ c 28 En de
d
zonen van S amu
el
waren
de
_ ¨
eerstgeborene [Jo_ el] en de tweede,
Ab _ia.e 29 De zonen van Merari
_
f
waren Mahli,
diens zoon L _ibni,
_
¨
diens zoon S _imeı, diens zoon Uzza,
_
30 diens zoon S _imea, diens zoon
Hagg _ia, diens zoon Asaja.
_
31 En dit waren degenen die
g belastte met de leiding
David
_
van de zang in het huis van Jehovah, nadat de Ark een rustplaats h
had [gevonden]. 32 En zĳ wer´ ´
den dienareni bĳ de zang j voor
de tabernakel van de tent der
samenkomst, totdat Salomo
het
_
huis van Jehovah bouwde te Jek en zĳ bleven hun dienst
ruzalem;
_
vervullen overeenkomstig hun
opdracht.l 33 En dit waren de
dienstdoenden en ook hun zonen:
Van de zonen van de Kehathiem de zanger, de zoon
ten: Heman
_¨
¨
van Jo_ el,n de zoon van Samu
el,o
_
p de zoon
34 de zoon van Elkana,
_
¨
van Jeroham,
de zoon van Eli
_
_ el,q
de zoon van Toah,
35 de zoon
_
van Zuf,r de zoon van Elkana,
de
_
zoon van Mahath,
de zoon van
_
Amasai,
36 de zoon van Elka_
_
¨
na, de zoon van Jo_ el, de zoon
van Azarja,
de zoon van Zefan_
_
ja, 37 de zoon van Tahath,
de
_
zoon van Assir,
de
zoon
van
Ebja_
_
t
38 de
saf,s de zoon van Korach,
_
zoon van J _izhar,u de zoon van Ke_
hath, de zoon van Levi,
de zoon
_
¨
van Isra
el.
_
v be39 Wat zĳn broeder Asaf
_
treft, die aan zĳn rechterhand
dienst deed, Asaf
was de zoon
_
w de zoon van S
van Berechja,
_
¨ _imea, 40 de zoon van M _ichael,
¨
de zoon van Baeseja,
de zoon van
_
Malk _ia, 41 de zoon van Ethni,
_
de zoon van Zera,
de zoon van
_
Adaja,
42 de zoon van Ethan,
_
_
de zoon van Z _imma, de zoon van
¨
x
S _imeı, 43 de zoon van Jahath,
_
y
de zoon van Gersom,
de zoon
_
van Levi.
_
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44 Wat de zonen van Merari
_ a betreft, hun broeders aan de linkerb de zoon
hand, daar was Ethan,
_
van K _isi,c de zoon van Abdi,
de
_
zoon van Malluch,
45 de zoon
_
van Hasabja,
de
zoon
van
Am
a_
_
zia, de zoon van Hilk _ia, 46 de
zoon van Amzi,
de zoon van Bani,
_
_
de zoon van Semer,
47 de zoon
_
van Mahli,
de zoon van Musi,
_
_ d de
e
zoon van Merari,
de zoon van
_
Levi.
_
48 En hun broeders, de levieten,f waren degenen die gegeven
waren voor de gehele dienstg van
de tabernakel van het huis
de
¨ van
h en
[ware] God. 49 En Aaron
_
i
zĳn zonen brachten offerrook op
het brandofferaltaar j en op het
reukaltaar k voor al het werk van
de allerheiligste dingen en om
¨
verzoening te doenl voor Isra
el,m
_
naar alles wat Mozes,
de knecht
_
van de [ware] God, geboden had.
50 En dit waren de zonen van
¨
n zĳn zoon Eleazar,o diens
Aaron:
_
_
zoon P _inehas,p diens zoon Abisua,
diens
_ q 51 diens zoon Bukki,
_
r
zoon Uzzi,
diens zoon Zerahja,
_
_
s
52 diens zoon Merajoth,
diens
_
zoon Amarja,
diens zoon Ah _itub,t
_
u diens zoon
53 diens zoon Zadok,
_
¨ v
Ahima_ az.
54 En dit waren hun woonplaatsen volgens hun ommuurde kampementen in hun gebied,w voor
¨
de zonen van Aaron
die tot de
_
familie van de Kehathietenx behoorden, want het lot was hun te
beurt gevallen. 55 Bĳgevolg gay
ven zĳ hun Hebron
in het land
_
van Juda
met zĳn omliggende
_
weidegronden. 56 En het akkerland van de stad en haar nedera de
zettingenz gaven zĳ aan Kaleb,
_
b
zoon van Jefunne.
57 En aan de
_¨
zonen van Aaron
gaven zĳ de toe_
d
en L _ibvluchtssteden: c Hebron,
_
e
na met zĳn weidegronden en
f
g
Jattir
en Estemoa
met zĳn wei_
_
degronden, 58 en Ch _ilenh met
y Nu 13:22; Joz 21:11; z Le 25:31; a De 1:36; Joz
14:13; Re 1:20; b Joz 21:12; c Nu 35:13; d Joz 20:7;
Joz 21:13; e Joz 15:42; Joz 21:13; f Joz 15:48; 1Sa
30:27; g Joz 21:14; h Joz 15:51; Joz 21:15.
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Priester- en levietensteden. Issaschar

a
zĳn weidegronden, Debir
met
_
b
zĳn weidegronden, 59 en Asan
_
met zĳn weidegronden en Bethc
Semes
met zĳn weidegronden;
_
60 en uit de stam Benjamin,
Geba
_
_ d
met zĳn weidegronden en Ale_
methe met zĳn weidegronden en
f
met zĳn weidegronden.
Anathoth
_
Al hun steden waren dertieng steden onder hun families.
61 En aan de overgebleven zonen van Kehath
[gaven zĳ] uit de
_
familie van de stam, uit de halve
stam, de helft van Manasse,
door
_
het lot tienh steden.
62 En aan de zonen van Ger_
somi volgens hun families [gaven
j en uit
zĳ] uit de stam Issaschar
_
k
en uit de stam Nafde stam Aser
_
_
m
in
talil en uit de stam Manasse
_
Basan,
dertien steden.
_
63 Aan de zonen van Merari
_ n
volgens hun families [gaven zĳ]
o en uit de
uit de stam Ruben
_
stam Gadp en uit de stam Zebu_
lonq door het lot twaalf steden.
64 Zo gaven de zonen van Is_
¨
rael aan de levietenr de steden
met hun weidegronden.s 65 Bovendien gaven zĳ door het lot uit
t
de stam van de zonen van Juda
_
en uit de stam van de zonen van
S _imeonu en uit de stam van de zov
deze steden,
nen van Benjamin
_
die zĳ voorts met name noemden.
66 En sommige van de families
van de zonen van Kehath
kregen
_
de steden van hun gebied uit de
¨ w
67 Bĳgevolg gastam Efra
ım.
_
ven zĳ hun de toevluchtssteden:
x
S _ichem met zĳn weidegronden
¨
in het bergland van Efra
ım, en
_
y
met zĳn weidegronden,
Gezer
_
z met zĳn weide68 en Jokmeam
_
a met zĳn
gronden en Beth-Horon
_
b
weidegronden, 69 en Ajalon
_
met zĳn weidegronden en Gathc met zĳn weidegronR _immon
den; 70 en uit de halve stam
d met zĳn weiManasse,
Aner
_
_
degronden en B _ileame met zĳn
weidegronden, voor de familie
van de overgebleven zonen van
f
Kehath.
_
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71 En aan de zonen van Ger_
soma [gaven zĳ] uit de familie van
b
in
de halve stam Manasse,
Golan
_
_
Basan
met zĳn weidegronden en
_
c met zĳn weidegronden;
Astaroth
_
72 en uit de stam Issaschar,
Ke_
_
des d met zĳn weidegronden en
e
Daberath
met zĳn weidegronden,
_
f
73 en Ramoth
met zĳn weide_
g met zĳn weidegronden en Anem
_
gronden; 74 en uit de stam Aser,
_
Masal
met zĳn weidegronden en
_
h
Abdon
met zĳn weidegronden,
_
i met zĳn weidegron75 en Hukok
_
j met zĳn weidegronden en Rehob
_
k
den; 76 en uit de stam Naftali,
_
l in Galileam met zĳn weiKedes
_
_
degronden en Hammon
met
zĳn
_
¨
weidegronden en Kirjatha_ ımn met
zĳn weidegronden.
77 Aan de overgebleven zonen
van Merari
_ [gaven zĳ] uit de stam
o
p
Rimmono
met zĳn weiZebulon,
_
_
degronden, Tabor
met zĳn weide_
gronden, 78 en in de Jordaanstreek bĳ Jericho,
ten oosten
_
van de Jorda_ an,
uit de stam Ru_
_
q Bezer r in de wildernis met
ben,
_
s
zĳn weidegronden en Jahaz
met
_
zĳn weidegronden, 79 en Kede_
motht¨ met zĳn weidegronden en
Mefa
_ athu met zĳn weidegronden;
w
80 en uit de stam Gad,v Ramoth
_
in G _ilead met zĳn weidegronden
¨
en Mahana_ ımx met zĳn weidey met zĳn
gronden, 81 en Hesbon
_ ¨
z
met zĳn
weidegronden en Jaezer
_
weidegronden.
De zonen van Issaschar
nu
_
7
en Pua,
Jasub
waren Tola
_
_
_
en S _imron, vier. 2 En de zoa

b

c

nen van Tola
en Refa_ ¨ waren Uzzi
_
_
ja en Jeri
Jahmai
en J _ib_ el en
_
¨
sam en Semu
el, hoofden van het
_
huis van hun voorvaders. Van
Tola
waren
er
dappere, sterke
_
mannen, volgens hun afstammelingen. Hun aantal was¨ in de dad tweeentwintiggen van David
_
duizend zeshonderd. 3 En de
zonen van Uzzi
waren: Jizrahja;
_
_
v Joz 21:38; w Joz 20:8; 1Kon 4:13; x Ge 32:2; 2Sa
2:8; 2Sa 19:32; y Nu 21:26; Joz 13:17; z Nu 32:1;
Joz 21:39; HFDST. 7 a Nu 26:23; b Ge 46:13;
c Nu 26:24; d 2Sa 24:1; 1Kr 21:5.

545

¨
Benjamin, Naftali, Manasse, Efraım

en de zonen van Jizrahja
waren
_
¨
¨
M _ichael en Obadja
en Jo_ el, Jis_
s _ia,
, vĳf, allemaal hoofden.
4 En bĳ hen waren, volgens hun
afstammelingen, naar het huis
van hun voorvaders, legertroepen voor de oorlog, zesendertigduizend [man], want zĳ hadden
veel vrouwen en zonen.a 5 En
hun broeders uit alle families van
Issaschar
waren dappere, sterke
_
mannen,b zevenentachtigduizend
volgens de inschrĳving van hen
allen in het geslachtsregister.c
d
6 [De zonen van] Benjamin
_
f en Jewaren Bela
_ e en Becher
_
¨ g
d _iael, drie. 7 En de zonen van
en Uzzi
en UzBela
_
_
_
_ ¨ h waren Ezbon
ziel en Jerimoth
en Iri,
vĳf, hoof_
_
den van het huis van hun voorvaders, dappere, sterke mannen;
en hun inschrĳving in het ge¨
slachtsregister i was tweeentwintigduizend vierendertig. 8 En
de zonen van Becher
waren Ze_
¨
¨
m _ira en Joas
en Eliezer
en Eljo_ e_
_
nai en Omri
en Jeremoth
en Ab _ia
_
_
en Anathoth
en Alemeth;
al de_
_
zen waren de zonen van Becher.
_
9 En hun inschrĳving in het geslachtsregister j volgens hun afstammelingen met betrekking tot
de hoofden van het huis van hun
voorvaders, dappere, sterke mannen, was twintigduizend tweehonderd. 10 En de zonen van Je¨
d _iael: k B _ilhan; en de zonen van
¨
B _ilhan waren Je_ us en Benjamin
_
¨
en Ehud
en Kena_ ana en Zethan
_
_
en Tarsis
en Ahisahar.
11 Al
_
_
dezen
waren de zonen van Je¨
d _iael, naar de hoofden van hun
voorvaders, dappere, sterke mannen,l zeventienduizend tweehonderd, die in het leger ten strĳde
uittrokken.
m
12 En de Suppim
en de Hup_
_
pimn waren de zonen van Ir; o de
Husim
waren de zonen van Aher.
_
_
p
wa13 De zonen
van Naftali
_
¨
en
ren Jahzi
elq en Guni
_ r en Jezer
_
_
s
Sallum,
de zonen van B _ilha.t
_
u wa14 De zonen van Manasse
_
¨
ren: Asri
el, die zĳn Syrische bĳ_
vrouw [hem] baarde. (Zĳ baar-

HFDST. 7
a 1Kr 12:32
b Pr 9:11
c Nu 26:25
d Ge 35:18
Ge 49:27
Nu 26:41
e Nu 26:38
1Kr 8:1
f Ge 46:21
g 1Kr 7:10
h Nu 26:38
1Kr 8:1
i 1Kr 21:2
j 1Kr 21:2
k 1Kr 7:6
l Ps 33:16
m Ge 46:21
Nu 26:39
1Kr 8:5
n Ge 46:21
Nu 26:39
1Kr 8:5
o 1Kr 7:7
p Ge 30:8
Ge 49:21
q Ge 46:24
r Nu 26:48
s Nu 26:49
t Ge 30:3
Ge 35:22
Ge 46:25
u Ge 41:51

2e kolom
a Ge 50:23
Nu 26:29
Nu 27:1
De 3:15
b Nu 26:33
c Nu 27:7
Nu 36:2
d Nu 26:30
Re 6:11
Re 8:2
e Nu 1:33
De 33:17
Ps 60:7
f Nu 26:35
g 1Sa 5:8
1Sa 7:14
1Sa 17:4
h Ge 37:34
i Ps 128:3
j 1Kr 4:10
k Joz 10:10
Joz 21:22
l Joz 16:3
m Joz 16:5
2Kr 8:5
n Ex 33:11
Joz 1:1
o Nu 11:28
Nu 14:6
Nu 32:12
De 34:9
p Ge 28:19
Joz 16:2
q Joz 16:7
r Joz 16:3
s Joz 17:7

1 KRONIEKEN 7:4-28

a
de Machir,
de vader van G _ilead.
_
15 En Machir
zelf nam een vrouw
_
voor Huppim
en voor Suppim,
en
_
_
de naam van zĳn zuster was Ma_
acha.) En de naam van de tweeb maar Zel
de was Zelafead,
afead
_
_
kreeg dochters.c 16 Mettertĳd
¨
baarde Ma_ acha, Machirs
vrouw,
_
een zoon en gaf hem de naam Pe_
res; en de naam van zĳn broer
was Seres;
en zĳn zonen waren
_
Ulam
en Rekem.
17 En de zo_
_
nen van Ulam:
Bedan.
Dit wa_
_
ren de zonen van G _ilead, de zoon
van Machir,
de zoon van Manasse.
_
_
18 En zĳn zuster was Hammole_¨
cheth. Zĳ baarde Ishod
en Abie_
_
d
19 En de zonen
zer en Machla.
_
van Sem _ida werden Ah _ian en S _ichem en L _ikhi en An _iam.
¨
20 En de zonen van Efra
ıme
_
f en diens zoon
waren: Sutelah
_
Bered
en diens zoon Tahath
en
_
_
diens zoon Elada
en diens zoon
_
Tahath,
21 en diens zoon Za_
_
bad en diens zoon Sutelah
en
_
Ezer
en Elad.
En de mannen van
_
_
Gathg die in het land geboren waren, doodden hen, omdat zĳ waren
afgedaald om hun vee weg te ne¨
men. 22 En Efra
ım, hun vader,
_
bedreef vele dagen rouw,h en zĳn
broeders kwamen voortdurend
om hem te troosten. 23 Naderhand had hĳ betrekkingen met
zĳn vrouw, zodat zĳ zwanger
werdi en een zoon baarde. Maar
hĳ gaf hem de naam Ber _ia, omdat
zĳ zich met rampspoedj in zĳn
huis bevond. 24 En zĳn dochter
¨
was Se_ era, en zĳ bouwde ten slotk
te Beth-Horon,
het lage l en het
_
¨
hoge,m en Uzzen-S
e_ era. 25 En
_
dan was er Refah,
zĳn zoon, en Re_
_
sef, en diens zoon Telah,
en diens
_
zoon Tahan,
26 diens zoon La_
_
dan, diens zoon Amm _ihud, diens
zoon Elis ama,
27 diens zoon
_
o
Nun,n diens zoon Jehosua.
_
28 En hun bezit en hun woonp
plaatsen waren Bethel
en zĳn
_
onderhorige plaatsen en, naar
¨
het oosten, Na_ aranq en, naar het
r
westen, Gezer
en zĳn onderho_
rige plaatsen, en S _ichems en zĳn

1 KRONIEKEN 7:29–8:29
onderhorige plaatsen helemaal
tot aan Gaza
en zĳn onderhori_
ge plaatsen; 29 en aan de zĳde
van de zonen van Manasse,
Beth_
a en zĳn onderhorige plaatSean
_
¨
sen, Ta_ anachb en zĳn onderhorige plaatsen, Meg _iddo c en zĳn
onderhorige plaatsen, Dor d en
zĳn onderhorige plaatsen. Daare
in woonden de zonen
van Jozef,
_
¨
de zoon van Isra
el.
_
f
30 De zonen van Aser
waren
_
J _imnag en J _isva en J _isvih en Ber _ia; i en Serah
was hun zuster.
_
31 En de zonen van Ber _ia wa¨
ren Heber
en Malki
el, die de va_
_
der was van Birzavith.
32 Wat
_
Heber
betreft, hĳ werd de vader
_
van Jaflet
en Somer
en Hotham,
_
_
_
en van hun zuster Sua.
33 En
_
de zonen van Jaflet
waren Pasach
_
_
en B _imhal en Asvath.
Dit waren
_
de zonen van Jaflet.
34 En de zo_
nen van Semer
waren Ahi
en Ro_
_
_
hega, Jehubba
en Aram.
35 En
_
_
de zonen van zĳn broer Helem
wa_
ren Zofah
en J _imna en Seles
en
_
_
Amal.
36 De zonen van Zofah
_
_
waren Suah
en Harnefer
en Sual
_
_
_
en Beri
en J _imra, 37 Bezer
en
_
_
Hod en Samma
en S _ilsa en J _ith_ ¨
ran en Beera.
38 En de zonen
_
van Jether
waren Jefunne
en P _is_
_
pa en Ara.
39 En de zonen¨ van
_
Ulla
waren Arah
en Hanni
el en
_
_
_
R _izja. 40 Al dezen waren de zonen van Aser,
hoofdenj van het
_
huis van de voorvaders, uitgelezen, dappere,k sterke mannen,
hoofden van de oversten; en hun
inschrĳving in het geslachtsregister l was bĳ het leger in de oorlog. Hun aantal was zesentwintigduizend man.m
n betreft, hĳ
Wat Benjamin
_
werd de vader van Bela,
_ o zĳn
p de tweede,
eerstgeborene, Asbel,
_
q de derde,
r de
en Ahrah,
2 Noha,
_
_
vierde, en Rafa,
de vĳfde. 3 En
_
Bela
en Gera
_ kreeg zonen: Addar
_
_ ¨s
en Ab _ihud, 4 en Abisua
_ en Naa_
man en Ahoah,
5 en Gera
en Se_
_
t
u
en Huram.
6 En dit wafufan
_
_
ren de zonen van Ehud.
Dit waren
_
de hoofden van [de huizen van]

8
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voorvaders die tot de inwoners
a behoorden, en men
van Geba
_
voerde hen voorts in ballingschap
¨
naar Manahath.
7 En Naaman
_
_
en Ah _ia; en Gera
— hĳ was het die
_
hen in ballingschap voerde, en hĳ
werd de vader van Uzza
_ ¨ en Ach _ihud. 8 Wat Sahara_ ım betreft,
hĳ werd de vader van [kinderen]
in het veldb van Moab,
nadat hĳ
_
hen¨ weggezonden had. Husim
en
_
Ba_ ara waren zĳn vrouwen. 9 En
bĳ zĳn vrouw Hodes
werd hĳ de
_
vader van Jobab
en Z _ibja en Mesa
_
_
¨
en Malkam,
10 en Je_ uz en Soch_
_
ja en M _irma. Dit waren zĳn zonen,
hoofden van [de huizen van] voorvaders.
11 En bĳ Husim
werd¨ hĳ de va_
der van Ab _itub en Elp
¨ a_ al. 12 En
de zonen van Elpa_ al waren He_
c
ber en M _isam en Semed,
die Ono
_
_
d
en Lod en zĳn onderhorige plaatsen heeft gebouwd, 13 en Ber _ia
en Sema.
Dit waren de hoofden
_
van [de huizen van] voorvaders,
behorend tot de inwoners van Aja_
lon.e Zĳ waren het die de inwoners van Gath hebben verjaagd.
14 En [dan waren er] Ah _io, Sa_
sak en Jeremoth,
15 en Zebadja
_
_ ¨
en Arad
en
Eder,
16
en
M
el
_
_
_icha
en J _ispa en Joha,
de zonen van
_
Ber _ia,f 17 en Zebadja
en Mesul_
_
lam en H _izki en Heber,
18 en
_
J _ismerai en Jizl
de zo_
¨ _ia en Jobab,
nen van Elpa_ al, 19 en Jakim
en
_
¨
Z _ichri en Zabdi,
20
en
Elj
o_ enai
_
¨
en Z _illethai en Eli
_ el, 21 en Ada_
ja en Beraja
_ ¨ en S _imrath, de zog
nen van S _imeı, 22 en J _ispan en
¨
Heber
en Eli
en
_
_ el, 23 en Abdon
_
Z _ichri en Hanan,
24 en Hananja
_
_
en Elam
en
Anthoth
25
en
J
_
_ia,
_if¨
deja en Pnu_ el, de zonen van Sa_
sak, 26 en Samserai
en Sehar_
_
¨
ja en Athalia,
27 en Jaaresja
en
_
_
El _ia en Z _ichri, de zonen van Jero_
ham. 28 Dit waren hoofden van
[de huizen van] voorvaders volgens hun afstammelingen, hoofdlieden. Dezen waren het die in Jeh
ruzalem
woonden.
_
29 En in G _ibeoni woonde de va¨ ¨
der van G _ibeon, [Jeı_ el,] en de naam
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Sauls nakomelingen. Teruggekeerden

¨
van zĳn vrouw was M a_ acha.a
30 En zĳn zoon, de eerstgeborene, was Abdon,
en Zur en Kis
_
¨
b
31 en Geen Ba_ al en Nadab,
_
_
c
32 Wat
dor en Ah _io en Zecher.
_
M _ikloth betreft, hĳ werd de vader van S _imea.d En dezen waren
het in werkelĳkheid die tegenover hun broeders in Jeruzalem
_
woonden, te zamen met broeders
van hen.
33 Wat Ner e betreft, hĳ werd de
vader van Kis; f Kis op zĳn beurt
werd de vader van Saul; g Saul
op zĳn beurt werd de vader van
h
Jonathan
en Malkisua
_
_ i en Abi¨
j en Esbaal.k
nadab
34 En
_
_
_
¨ Jonathans zoon
a_ al.l Wat
_
¨ was Merib-B
Merib-B
a_ al betreft, hĳ werd de va_
der van M _icha.m 35 En de zonen
van M _icha waren P _ithon en Me_
36 Wat
lech en Tarea
_
_ n en Achaz.
Achaz
betreft, hĳ werd de va_
der van Jehoadda;
Jehoadda
op
_
_
zĳn beurt werd de vader van Ale_
meth en Azmaveth
en Z _imri. Z _im_
ri op zĳn beurt werd de vader
van Moza;
37 Moza
op zĳn beurt
_
_
werd de vader van B _ina, diens
o
zoon [was] Rafa,
diens
zoon Ela_
_
sa, diens zoon Azel.
38 En Azel
_
_
had zes zonen, en dit waren hun
namen:
Azr _ikam, Bochru
en Is_
_
¨
mael en Searja
en Obadja
en Ha_
_
_
nan. Al dezen waren de zonen
van Azel.
39
En
de
zonen
van
_
zĳn broer Esek
waren Ulam,
zĳn
_
_
¨
eerstgeborene, Je_ us, de tweede,
en Elifelet,
de derde. 40 En de
_
zonen van Ulam
werden dappere,p
_
sterke mannen, die de boog spandenq en veel zonenr en kleinzonen
hadden, honderd vĳftig. Al dezen
waren uit de zonen van Benjamin.
_
¨
Wat alle Israelieten betreft,
zĳ werden ingeschreven in
geslachtsregisters; s en zie, zĳ
zĳn opgeschreven in het ¨ Boek
van de koningen van Isra
el. En
_
Juda
zelf werd wegens zĳn on_
t naar Batrouw in ballingschap
_
bylon gevoerd. 2 En de eerste
inwoners die in hun bezitting,
in hun steden, waren, waren de
¨
Israelieten,u de priesters,v de le-
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1 KRONIEKEN 8:30–9:15
b
3 En
vietena en de Nethinim.
_
c woonden sommiin Jeruzalem
_
d en
gen van de zonen van Juda
_
sommigen van de zonen van Ben_
jamine en sommigen van de zo¨
nen van Efra
ım
en
van
Man
asse:
_
_
4 Uthai,
de zoon van Amm _ihud,
_
de zoon van Omri,
de zoon van
_
Imri,
de zoon van Bani,
uit de
_
_
f
de zoon van
zonen van Perez,
_
g
Juda.
5 En van de Silonieten: h
_
Asaja,
de eerstgeborene, en zĳn
_
zonen. 6 En van de zonen van
i Je ¨ ¨
Zera:
u_ el, en zeshonderd ne_
gentig broeders van hen.
7 En van de zonen van Benja_
min: Sallu,
de zoon van Mesullam,
_
_
de zoon van Hodavja,
de zoon van
_
Hassenua,
8 en Jibnea,
de zoon
_
_
van Jeroham,
en Ela,
de zoon van
_
_
Uzzi,
de zoon van M _ichri, en Me_
sullam,
de zoon van Sefatja,
de
_
_
¨
zoon van Rehu
el, de zoon van Jib_
n _ia. 9 En de broeders van hen
volgens hun afstammelingen waren negenhonderd zesenvĳftig [in
getal]. Al dezen waren mannen die
hoofden waren van de vaders volgens het huis van hun voorvaders.
10 En van de priesters waren
j
er Jedaja
en Jojarib
en Jachin,
_
_
_
k
11 en Azarja,
de zoon van Hil_
k _ia, de zoon van Mesullam,
de
_
zoon van Zadok,
de zoon van Me_
_
rajoth, de zoon van Ah _itub, een
leider van het huis van de [ware]
God, 12 en Adaja,
de zoon van
_
Jeroham,
de zoon van Pashur,
_
_
de zoon van Malk
en Masai,
_ia,
_
¨
de zoon van Ad _iel, de zoon van
Jahzera,
de zoon van Mesullam,
_
_
l de zoon
de zoon van Mesillemith,
_
van Immer,
13 en hun broeders,
_
hoofden van het huis van hun
voorvaders, duizend zevenhonderd zestig, sterke mannen, geschiktm voor het dienstwerk met
betrekking tot het huis van de
[ware] God.
14 En van de levieten waren er
Semaja,
de zoon van Hassub,
de
_
_
zoon van Azr _ikam, de zoon van
n uit de zonen van MeHasabja,
_
rari;
15 en Bakbakkar,
Heres
_
_
_
o de zoon
en Galal,
en Mattanja,
_
_

1 KRONIEKEN 9:16-36
van M _icha,a de zoon van Z _ichri,b
c
de zoon van Asaf,
16 en Obad_
_
ja, de zoon van Semaja,
_ d de zoon
e
van Galal,
de zoon van Jeduthun,
_
_
en Berechja,
de zoon van Asa,
de
_
_
zoon van Elkana,
die in de neder_
zettingen van de Netofathietenf
woonde.
17 En de poortwachters g wah
ren Sallum
en Akkub
en Talmon
_
_
_
en Ah _iman, en hun broeder Sal_
lum was het hoofd, 18 en tot
op die tĳd was hĳ in de koningspoorti op het oosten. Dit waren
de poortwachters van de legerj
plaatsen van de zonen van Levi.
_
19 En Sallum,
de zoon van Kore,
_
_
k de zoonl
de zoon van Ebjasaf,
_
m en zĳn broeders uit
van Korach,
_
het huis van zĳn vader, de Korachieten,n waren [aangesteld]
over het dienstwerk, de deurwachters o van de tent, en hun
vaderen over de legerplaats van
Jehovah, de bewakers van de toegang. 20 En P _inehas,p de zoon
q bleek in het vervan Eleazar,
_
leden leider over hen geweest
te zĳn. Jehovah was met hem.r
21 Zachar _ia,s de zoon van Meselemja,
was de poortwachter bĳ de
_
ingang van de tent der samenkomst.
22 Al degenen die waren uitgekozen als poortwachters aan de
drempels waren er tweehonderd
twaalf. Zĳ waren in hun nederzettingent volgens hun inschrĳving in de geslachtsregisters.u
v en de
Dezen waren door David
_
¨
ziener w Samu
el in hun vertrou_
wenspositie x bevestigd. 23 En
zĳ en hun zonen waren [aangesteld] over de poorten van het
huis van Jehovah, ja, het huis
van de tent, voor wachtdienst.y
24 Naar de vier richtingen kwamen de poortwachters [te staan],
naar het oosten,z naar het westen,a naar het noordenb en naar
het zuiden.c 25 En hun broeders
in hun nederzettingen moesten
van tĳd tot tĳd voor zevend dagen komen [om] met dezen [dienst
te doen]. 26 Want in de vertrou-
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wenspositie waren vier sterke
mannen van de poortwachters.
Zĳ waren levieten, en zĳ bleken
het toezicht te hebben over de
eetvertrekkena en over de schattenb van het huis van de [ware]
God. 27 En rondom het huis van
de [ware] God brachten zĳ altĳd
de nacht door; want zĳ waren belast met de wachtdienst,c en zĳ
gingen over de sleutel, ja, [om]
elke morgen [open te doen].d
28 En sommigen van hen gingen over het dienstgerei,e want
het was naar het getal dat zĳ het
plachten binnen te brengen en
naar het getal brachten zĳ het ook
weer naar buiten. 29 En sommigen van hen waren mannen die
aangesteld waren over het gerei
en over al het heilige f gerei en
over de meelbloemg en de wĳnh
en de olie i en de geurige hars j
en de balsemolie.k 30 En sommigen van de zonen der priesters waren bereiders van het zalfmengsell
van de balsemolie. 31 En Matt _ithja, uit de levieten, die de eerstgeborene was van de Korachiet
m was in de vertrouwensSallum,
_
positie waar hĳ het toezicht had
op datgene wat in pannen gebakken werd.n 32 En sommigen van
de zonen der Kehathieten, hun
broeders, gingen over het stapelbrood,o om dit sabbat op sabbat
klaar te maken.p
33 En dit waren de zangers,q de
hoofden der vaderen van de levieten in de eetvertrekken,r die vrĳgesteld waren van dienst; s want
dag en nacht was het hun verantwoordelĳkheid bezig te zĳn
met het werk.t 34 Dit waren de
hoofden der vaderen van de levieten volgens hun afstammelingen,
hoofdlieden. Dezen waren het die
in Jeruzalem
woonden.u
_
35 En in G _ibeonv woonde de
¨ ¨
vader van G _ibeon, Jeı_ el. En de
¨
naam van zĳn vrouw was Ma_ acha. 36 En zĳn zoon, de eerstt Ps 84:4; u Ne 11:1; v Joz 21:17.
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Sauls geslachtslĳn. Saul sterft

geborene, was
Abdon,
en Zur en
_
¨
Kis en Ba_ al en Ner en Nadab,
_
37 en Gedor
en Ah _io en Zacha_
a en M
r _ia
_ikloth. 38 Wat M _ikloth betreft, hĳ werd de vader
van S _imeam. En zĳ waren het in
werkelĳkheid die tegenover hun
broeders in Jeruzalem
woonden,
_
te zamen met broeders van hen.
b
39 Wat Ner betreft, hĳ werd de
vader van Kis; c Kis op zĳn beurt
werd de vader van Saul; d Saul op
zĳn beurt werd de vader van Jona_
g
thane en ¨ Malkisua
_ f en Abinadab
_
h
en Esba_ al.
40 En de zoon
¨ i van
Jonathan
was Merib-B
a_ al. Wat
_
_
¨
Merib-B
a_ al betreft, hĳ werd de
_
vader van M _icha.j 41 En de zonen van M _icha waren P _ithon en
k
Melech
en Tahrea
_
_ [en Achaz].
_
42 Wat Achaz
betreft, hĳ werd
_
¨
¨
de vader van Jaera;
Jaera
op zĳn
_
_
beurt werd de vader van Ale_
meth en Azmaveth
en Z _imri. Z _im_
ri op zĳn beurt werd de vader van
Moza.
43 Wat Moza
betreft, hĳ
_
_
werd de vader van B _ina, en diens
l diens zoon El
azoon [was] Refaja,
_
_
sa, diens zoon Azel.
44 En Azel
_
_
had zes zonen, en dit waren hun
namen: Azr _ikam, Bochru
en Isma_
_
el en Searja
en Obadja
en Hanan.
_
_
_
m
Dit waren de zonen van Azel.
_
En de Filistĳnen,n van hun
¨
kant, streden tegen Isra
el;
_
¨
en de mannen van Isra
el sloegen
_
voor de Filistĳnen op de vlucht
en er bleven verslagenen vallen
op de berg Gilboa.
_ o 2 En de Filistĳnen bleven Saul en zĳn zonen op de hielen zitten; en ten
slotte sloegen de Filistĳnen Jo_
q
en Malkinathanp en Abinadab
_
r
s
sua,
zonen van Saul, neer. 3 En
_
de strĳd werd hevig tegen Saul;
en de boogschutters vonden hem
ten slotte, en hĳ werd door de
schutters gewond.t 4 Toen zei
Saul tot zĳn wapendrager: u „Trek
uw zwaardv en doorsteek mĳ ermee, opdat deze onbesnedenenw
niet komen en mĳ stellig smadelĳk bejegenen.”x En zĳn wapendrager wilde niet,y omdat hĳ zeer
bevreesd was. Daarom nam Saul
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1 KRONIEKEN 9:37–10:14
het zwaard en stortte zich erin.a
5 Toen zĳn wapendrager zag dat
Saul gestorven was, stortte ook
hĳ zich in het zwaard en stierf.b
6 Zo stierven Saul en drie zonen
van hem,c en al degenen van zĳn
huis stierven tegelĳk. 7 Toen
¨
alle mannen van Isra
el die in de
_
laagvlakte waren, zagen dat zĳ gevlucht waren en dat Saul en zĳn
zonen gestorven waren, verlieten
zĳ terstond hun steden en namen de vlucht,d waarop de Filistĳnen kwamen en daarin gingen wonen.
8 Nu geschiedde het de volgende dag, toen de Filistĳnen kwamen om de verslagenen uit te
schudden,e dat zĳ ten slotte Saul
en zĳn zonen vonden, gevallen op
de berg Gilboa.
_ f 9 Zĳ dan schudden hem uit en namen zĳn hoofd
en zĳn wapenrusting weg g en zonden [boden] rond in het land der
Filistĳnen om het aan hun afgodenh en het volk bekend te maken.i 10 Ten slotte legden zĳ zĳn
wapenrusting in het huis van hun
god,j en zĳn schedel hechtten zĳ
k
aan het huis van Dagon.
_
l
11 En allen van Jabes
in G _ilead
_
kregen te horen wat de Filistĳnen allemaal met Saul hadden gedaan.m 12 Daarom stonden alle
dappere mannen op en haalden
het dode lichaam van Saul en
de dode lichamen van zĳn zonen
weg en brachten ze naar Jabes
_
en begroeven hun gebeente onder
o
de grote boomn in Jabes;
daarna
_
vasttenp zĳ zeven dagen.
13 Zo stierf Saul wegens zĳn ontrouw, waarmee hĳ ontrouw had
gehandeldq jegens Jehovah inzake het woord van Jehovah dat
hĳ niet had onderhouden en ook
omdat hĳ een geestenmediumr
ter raadpleging ondervraagd had.
14 En hĳ raadpleegde Jehovah
niet.s Dientengevolge bracht hĳ
hem ter dood en droeg het koningschap over aan David,
de zoon van
_
¨
Isa
_ ı.t
t Ru 4:17; 1Sa 13:14; 1Sa 15:28; 2Sa 3:10; 2Sa 5:3.
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David koning; hĳ verovert Sion

Mettertĳd
kwamen alle Is¨
te Heraelietena bĳ David
_
_
b
bron bĳeen en zeiden: „Zie! Wĳ
c
zĳn uw been en uw´ ´vlees. 2 Zowel gisteren als voor die tĳd, ook
toen Saul nog koning was, waart
¨
gĳ het die Isra
el deedt uittrek_
ken en terugbracht; d en Jehovah,
uw God, heeft voorts tot u ge´´
¨
zegd: ’Gıj zult mĳn volk Isra
el
_
´´
weiden,e en gıj zult leider
wordenf
¨
over mĳn volk Isra
el.’ ” 3 Alle
_
¨
oudere mannen van Isra
el kwa_
men dus bĳ de koning te Hebron,
_
en David
sloot een verbond met
_
hen te Hebron,
voor het aange_
zicht van Jehovah; daarop zalfg
tot koning over Isden zĳ David
_
_
¨
rael, naar Jehovah’s woordh door
¨
bemiddeling van Samu
el.i
_
4 Later trokken David
en heel
_
¨
j dat wil zegIsra
el naar Jeruzalem,
_
_
k
gen Jebus,
waar de Jebusietenl
_
de bewoners van het land waren.
5 En de inwoners van Jebus
zei_
den toen tot David:
„Gĳ zult hier
_
niet binnenkomen.”m Desondanks
ging David
ertoe over de ves_
ting S _ion,n dat wil zeggen de Stad
o
van David,
in te nemen. 6 Da_
_
vid dan zei: „Al wie het eerst de
Jebusieten slaat,p die zal hoofd en
q
vorst worden.” En Joab,
de zoon
_
van Zeruja,
klom ten slotte het
_
eerst naar boven, en hĳ werd tot
een hoofd. 7 En David
ging in de
_
moeilĳk toegankelĳke plaats wonen.r Daarom noemde men die de
s
8 En hĳ ging
Stad van David.
_
rondom aan de stad bouwen, vanaf de Wal zelfs tot aan de delen
eromheen, maar Joab
was het
_
die de rest van de stad tot leven
werd
gaanbracht.t 9 En David
_
deweg groter,u want Jehovah der
legerscharen was met hem.v
10 Dit nu zĳn de hoofden van
de sterke w mannen die bĳ Da_
vid behoorden, die hem samen
¨
met geheel Isra
el krachtig steun_
den in zĳn koningschap, om hem,
naar het woord van Jehovahx om¨
trent Isra
el, koning te maken.
_
11 En dit is de lĳst van de sterke
mannen die bĳ David
behoorden:
_
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a
de zoon van een HachJasobam,
_
moniet, het hoofd van de drie. Hĳ
zwaaide zĳn speer over driehon´ ´
derd [man], die in een keer neergeveld waren.b 12 En na hem
c de zoon van de
was er Eleazar,
_
Ahohietd Dodo.
Hĳ was onder de
_
drie sterke mannen.e 13 Hĳ was
het die zich bĳ David
bevond te
_
f waar de FilistĳPas-Dammim,
_
nen zich verzameld hadden voor
de strĳd. Nu bevond zich daar
een stuk veld vol met gerst, en
het volk zelf was gevlucht wegens
de Filistĳnen.g 14 Maar hĳ ging
midden op het stuk [veld] staan en
bevrĳdde het en bleef de Filistĳnen neerslaan, zodat Jehovah redde h met een grote redding.i
15 Voorts daalden drie van de
dertig j hoofden af naar de rots,
naar David
in de grot van Adul_
_
lam,k terwĳl een kamp van de Filistĳnen in de laagvlakte van Re_
¨
faıml gelegerd was. 16 En David
_
was toen in de moeilĳk toegankelĳke plaats; m en er was toen een
garnizoen van de Filistĳnenn in
Bethlehem.
17 Kort daarop gaf
_
David
zĳn hevige verlangen te
_
kennen en zei: „O kon ik toch
maar wat water drinkeno uit de rep die bĳ de
genbak van Bethlehem,
_
poort is!” 18 Hierop drongen de
drie de legerplaats van de Filistĳnen binnen en putten water uit de
regenbak van Bethlehem,
die bĳ
_
de poort is, en zĳ namen het vervolgens mee en brachten het bĳ
q En David wilde het niet
David.
_
_
drinken, maar goot het uit voor
Jehovah.r 19 Voorts zei hĳ: „Het
is mĳnerzĳds niet denkbaar, ten
opzichte van mĳn God, dit te
doen! Zou ik het bloeds van deze
mannen drinken, [die] met gevaar
voor hun ziel [er op uit zĳn gegaan]? Want met gevaar voor hun
ziel hebben zĳ het gebracht.” En
hĳ wilde het niet drinken.t Dit
zĳn de dingen die de drie sterke
mannen deden.
¨
20 Wat Ab _isaı u betreft, de broer
u 1Sa 26:6; 2Sa 2:18; 2Sa 18:2; 2Sa 23:18.
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a
van Joab,
hĳzelf werd het hoofd
_
van de drie; en hĳ zwaaide zĳn
speer over driehonderd verslagenen, en hĳ had een reputatie gelĳk de drie. 21 Van de drie genoot hĳ meer onderscheiding dan
de twee anderen, en hĳ werd hun
overste; en toch reikte hĳ nietb tot
de [eerste] drie.
22 Wat Benaja
_ c betreft, de zoon
d
de zoon van een dapvan Jojada,
_
per man, die vele daden deed in
¨
Kabze
el,e hĳzelf sloeg de twee
_
¨
[zonen] van Ari
neer;
_ el uit Moab
_
en hĳzelf daalde af en sloeg een
f neer binnen in een waterleeuw
put, op de dag van de sneeuwval.
23 En hĳ was het die de Egyptische man neersloeg, een man van
ongewone afmetingen, van vĳf
el.g En in de hand van de Egyptenaar was een speer h als een weversboom; toch ging hĳ op hem af
met een stok en rukte de speer
uit de hand van de Egyptenaar en
doodde hem met zĳn eigen speer.i
24 Deze dingen deed Benaja,
de
_
zoon van Jojada,
en hĳ had een
_
naam onder de drie sterke mannen. 25 Hoewel hĳ meer onderscheiding genoot dan de dertig,
reikte hĳ toch niet tot het peil
stelvan de [eerste] drie.j David
_
de hem echter aan over zĳn eigen
lĳfwacht.k
26 Wat de sterke mannen der
strĳdkrachten betreft, er wa¨
ren: Asa
el,l de broer van Joab;
_
_
m de zoon van D odo,
Elhanan,
_
_
uit Bethlehem;
27 de Haroriet
_
n
de Peloniet Helez;
Sammoth;
_ ¨ o
_
p de zoon van de Tekoıet
28 Ira,
_
¨
q
Ikkes;
de Anathothiet Abiezer;
_
_
29 de Husathiet S _ibbechai; r de
30 de Netofathiett
Ahohiets Ilai;
_
u Heled,v de zoon van
Maharai;
_
_
¨
de Netofathiet Ba_ ana; 31 Ithai,
_
de zoon van R _ibai,w uit G _ibeax
y
van de zonen van Benjamin;
_
z
de Pirathoniet Benaja;
32 Hu_
¨ _a
rai uit de stroomdalen van Ga_ as;
¨
de Arbathiet Ab _iel; 33 de Ba¨
b de Saalboharumiet Azmaveth;
_
niet Eljahba;
34 de zonen van
_
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a
de Gizoniet Hasem;
Jonathan,
_
_
´
de zoon van de Harariet Sag
_ e;
35 Ah _iam, de zoon van de Harab El
riet Sachar;
_ifal,c de zoon van
_
Ur; 36 de Mecherathiet Hefer;
_
de Peloniet Ah _ia;
37 de Karme¨
d
Na_ arai, de zoon van
liet Hezro;
_
¨
Ezbai;
38 Jo_ el, de broer van Na_
_
than; e M _ibhar, de zoon van Hagri;
_
39 de Ammoniet Zelek;
de Bero_
thiet Naharai,
de wapendrager
_
van Joab,
de zoon van Zeruja;
_
_
40 de Jethriet Ira;
de Jethriet Ga_
_
reb; f 41 de Hethietg Ur _ia; h Za_
bad, de zoon van Achlai;
42 Ad _i_
na, de zoon van de Rubeniet S _iza,
een hoofd van de Rubenieten, bĳ
wie dertig [man] waren;
43 Ha_
¨
nan, de zoon van Ma_ acha, en de
Mithniet Josafat;
44 de Astera_
¨ ¨
thiet Uzz _ia; Sama
en Jeı_ el, de
_
¨
zonen van
de
Aro
eriet
H
otham;
_
¨
45 Jed _iael, de zoon van S _imri, en
zĳn broer Joha,
_ ¨ de Tiziet; 46 de
Mahaviet Eli
_ el, en Jer _ibai ¨ en Josavja,
de zonen van Elna_ am,
_
¨ en
de Moabiet ¨ J _ithma. 47 Eli
_ ¨ el en
¨
Obed
en Jaasi
_
_ el, de Mezobaıet.

En dit zĳn degenen die tot
David
kwamen te Z _iklag,
12
_
terwĳl hĳ wegens Saul, de zoon
i
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van Kis, nog in zĳn bewegingsvrĳheid beperkt was; j en zĳ behoorden tot de sterke mannen,k
de helpers in de oorlogvoering,
2 gewapend met de boog, die zowel rechts- als linkshandig l waren bĳ [het slingeren van] stenenm of bĳ [het afschieten van]
pĳlenn met de boog.o Zĳ waren
van de broeders van Saul, uit
Benjamin.
3 Er was het hoofd
_ ¨
Ahiezer
en Joas,
de
de
_
_
¨ zonen van
¨
p Semaa, en Jeziel en
Gibeathiet
_
_
q
Pelet,
de zonen van Azmaveth,
_
_
en Beraka
en de Anathothietr
_
Jehu,
4 en de Gibeoniets Jisma_
_
ja, een sterke man behorend tot
t en [gesteld] over de
de dertig
¨
dertig; en Jerem _ia en Jahazi
_ el en
Johanan
en de Gederathietu Jo_
_
zabad, 5 Eluzai
en Jerimoth
en
_
_
Bealja
en Semarja
en de Harufiet
_
_
Sefatja,
6 Elkana
en Jiss _ia en
_ ¨
¨ _
Azare
en Jasobam,
de
_ el en Joezer
_
_
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¨
Korachieten,a 7 en Joela
_ en Zebadja,
de zonen van Jeroham,
uit
_
_
Gedor.
_
8 En er waren sommigen van
de Gadieten die zich afscheidden
[en] zich aan Davids
zĳde [voeg_
den] in de moeilĳk toegankelĳke
plaats in de wildernis,b dappere,
sterke mannen, mannen van het
leger voor de strĳd, die het grote
schild en de lans gereedhielden,c
wier gezichten [als] leeuwengezichten waren,d en zĳ waren zo
snel als de gazellen op de bergen.e
9 Ezer
was het hoofd, Obadja
de
_
_
tweede, El _iab de derde, 10 Mismanna
de vierde, Jerem _ia de vĳf_
¨
de, 11 Attai
de zesde, Eli
_
_ el de
zevende, 12 Johanan
de achtste,
_
Elzabad
de negende, 13 Jerem _ia
_
de tiende, Machbannai
de elfde.
_
14 Dezen waren van de zonen van
f
Gad, hoofden van het leger. De
kleinste telde voor honderd, en de
grootste voor duizend.g 15 Dezen zĳn het die de Jorda_ an
_ overstakenh in de eerste maand, terwĳl ze geheel buiten haar oevers
getreden was,i en zĳ verjaagden
toen alle [bewoners] van de laagvlakten, naar het oosten en naar
het westen.
16 Voorts kwamen er sommigen van de zonen van Benjamin
_
en Juda
helemaal naar de moei_
j
lĳk toegankelĳke plaats, naar Da_
vid. 17´ ´Toen ging David
uit [en
_
trad] voor hen, en hĳ nam het
woord en zei tot hen: „Indien GIJ
met vreedzame bedoelingenk tot
mĳ gekomen zĳt om mĳ te hel´´
pen, zal mıjn hart in eendracht
met U blĳken te zĳn.l Maar is het
om mĳ aan mĳn tegenstanders te
verraden, terwĳl er geen onrecht
in mĳn handpalmen is,m dan moge
de Godn van onze voorvaders erop
toezien en´ ´ het in orde brengen.”o
18 En geestp omhulde Amasai,
_
het hoofd van de dertig:
„De uwe [zĳn wĳ], o David,
en
_
met u [zĳn wĳ],q o zoon
¨
van Isa
_ ı.
Vrede, vrede aan u, en vrede aan wie u helpt,
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Want uw God heeft u geholpen.”a
David
nam hen derhalve aan en
_
stelde hen aan onder de hoofden
van de troepen.b
19 En er waren sommigen van
Manasse
die tot David
overlie_
_
pen, toen hĳ met de Filistĳnenc
tegen Saul ten strĳde trok; maar
hĳ hielp hen niet, want na rĳp beraad zonden de asvorstend van de
Filistĳnen hem weg, daar zĳ zeiden: „Met gevaar voor ons eigen
hoofd zal hĳ tot zĳn heer Saul
overlopen.”e 20 Toen hĳ te Z _iklag f kwam, liepen uit Manasse
_
tot hem over: Adnah
en Jozabad
_
_
¨
¨
en Jed _iael en M _ichael en Joza_
bad en El _ihu en Z _illethai, hoofdeng van de duizenden die tot
Manasse
behoorden. 21 En zĳ,
_
van hun kant, hielpen David
te_
gen de roversbende,h want zĳ waren allen sterke, dappere mannen,i en zĳ werden oversten in
het leger; 22 want van dag tot
dag bleven er mensen tot David
_
komenj om hem te helpen, tot
k
het een groot kamp was, als het
kamp van God.l
23 En dit waren de aantallen
van de hoofden dergenen die, toegerust voor het leger, tot David
_
te Hebron
kwamenm om volgens
_
n het koningschap
Jehovah’s bevel
van Saul op hem over te dragen.o
24 De zonen van Juda,
die het gro_
te schild en de lans droegen, waren zesduizend achthonderd [in
getal], toegerust voor het leger.
25 Van de zonen van S _imeon, de
sterke, dappere mannen van ´ het
´
leger, waren er zevenduizend eenhonderd.
26 Van de zonen der levieten
vierduizend zeshonderd. 27 En
Jojada
was de¨ leider p [van de zo_
q
nen] van Aaron,
en met hem
_
waren er drieduizend zevenhonr
een jonge
derd. 28 Ook Zadok,
_
man, sterk en dapper, en het
¨ huis
van zĳn voorvaders, tweeentwintig oversten.
29 En van de zonen van Ben_
jamin,s de broeders van Saul,t
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waren er drieduizend, en tot op
die tĳd hielden de meesten van
hen streng de wacht bĳ het huis
van Saul.¨ 30 En van de zonen
van Efra
ım waren er twintigdui_
zend achthonderd, sterke, dappere mannen,a mannen van vermaardheid, naar het huis van
hun voorvaders.
31 En van de halve stam Mab
waren er achttienduizend
nasse
_
die met name waren aangewezen om David
koning te gaan ma_
ken. 32 En van de zonen van
c die de tĳden wisten te
Issaschar,
_
d
om te weten wat
onderscheiden,
¨
Isra
el moest doen,e van hen wa_
ren er tweehonderd hoofden, en
al hun broeders stonden onder
f
hun bevelen. 33 Van Zebulon
_
waren degenen die in het leger
uittrokken, die zich in slagorde schaarden met alle oorlogswapens, vĳftigduizend, en wat het
zich scharen [aan Davids
zĳde]
_
betreft, zĳ waren niet dubbelg wahartig. 34 En van Naftali
_
ren er duizend oversten, en met
hen waren er zevenendertigduizend met het grote schild en de
speer. 35 En van de Danieten
waren degenen die zich in slagorde schaarden, achtentwintigduizend zeshonderd. 36 En van
h waren degenen die in het leAser
_
ger uittrokken om zich in slagorde te scharen, veertigduizend.
37 En van de overkant van de
Jorda_ an
_ i waren er van de Rubenieten en de Gadieten en de halve stam Manasse
honderdtwintig_
duizend [man] met alle wapens
van de krĳgsmacht. 38 Al dezen waren krĳgslieden, die zich in
gelid schaarden; met een onverdeeld hartj kwamen zĳ naar He_
bron, om ¨ David
koning over ge_
heel Isra
el
te
maken;
en
ook
de
_
¨
´ ´
gehele rest van Isra
el was een van
_
hart om David
koning te maken.k
_
39 En zĳ bleven daar drie dagen
bĳ David,
terwĳl zĳ aten en dron_
ken,l want hun broeders hadden
voorbereidingen voor hen getroffen. 40 En ook hun naburen, tot
m en Zebulonn en NaftaIssaschar
_
_
_
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lia toe, brachten voedsel op ezels b
en op kamelen en op muildieren
en op runderen, meelspĳzen,c koeken van samengeperste vĳgend en
rozĳnenkoekene en wĳnf en olie g
en runderenh en schapeni in grote
hoeveelheid, want
er was vreugde¨
betoonj in Isra
el.
_
Voorts beraadslaagde Da_
vid met de oversten van
13
duizend en van honderd en met
elke leider; k 2 en David
zei ver_
volgens tot
de gehele gemeente
¨
van Isra
el: „Indien het U goed_
dunkt en het Jehovah, onze God,
welgevallig is, laten wĳ dan een
boodschap zenden aan onze broeders
_
¨ die in alle landen van Israel overgebleven zĳnl en met hen
[aan] de priesters m en de levietenn
in hun stedeno met weidegronden, opdat zĳ zich bĳ ons scharen.
3 En laten wĳ de arkp van onze
God naar ons overbrengen.” Want
zĳ hadden zich er in de dagen van
Saul niet om bekommerd.q 4 De
gehele gemeente zei derhalve dat
men zo moest doen, want in de
ogen van het gehele volk scheen
de zaak juist.r 5¨ Bĳgevolg riep
David
heel Isra
el bĳeen,s vanaf
_
_
t tot aan de
de rivier van Egypte
_
u
toegang van Hamath,
om de arkv
_
van de [ware] God uit K _irjathJearim
te halen.w
_
6¨ Toen gingen¨ David
en heel Is_
_
rael op naar Ba_ ala,x naar K _irjathJearim,
dat tot Juda
behoort, om
_
_
de ark van de [ware] God, Jehovah, die op de cherubs zit,y waar
[zĳn] naam wordt aangeroepen,
vandaar op te voeren. 7 Men
liet de ark van de [ware] God
echter op een nieuwe wagenz uit
het huis van Abinadab
rĳden, en
_
Uzza
en Ah _io a leidden de¨ wagen.
_
8 En David
en heel Isra
el bedre_
_
ven uit alle macht vreugde b voor
het aangezicht van de [ware] God,
ook met liederenc en met harpend en met snaarinstrumentene
en met tamboerĳnenf en met cimbalen en met trompetten.g 9 En
zĳ kwamen geleidelĳk tot aan de
dorsvloer van K _idon,h en Uzza
_
stak nu zĳn hand uit om de Ark

1 KRONIEKEN 13:10–15:1
vast te grĳpen,a want de stieren
veroorzaakten bĳna een kanteling. 10 Daarop ontbrandde Jehovah’s toorn tegen Uzza,
zodat
_
hĳ hem neersloeg omdat hĳ zĳn
hand had uitgestoken naar de
Ark,b en hĳ stierf daar voor het
aangezicht van God.c 11 En Da_
vid werd toornig d omdat Jehovah
in Uzza
een bres had geslagen;
_
en die plaats werd PerezUzza
ge_
_
noemd, tot op deze dag.
12 En David
werd op die dag
_
bevreesd voor de [ware] Gode
en zei: „Hoe zal ik de ark van
de [ware] God bĳ mĳ brengen?”f
13 En David
liet de Ark niet bĳ
_
zich brengen in de Stad van Da_
vid, maar hĳ deed haar afbuigen
g
naar het huis van ObedEdom,
_
_
de Gathiet.h 14 En de ark van
de [ware] God bleef drie maanden
bĳ het huisgezin van ObedEdom,
_
_
in zĳn huis; i en Jehovah bleef het
huisgezin van ObedEdom
en al_
_
les wat hem toebehoorde, zegej
nen.
k

Nu zond H _iram, de koning
van Tyrus,
boden naar Da14
_
_
vid en cederstammen en murenl

m

bouwers en houtbewerkers, om
voor hem een huis te bouwen.n
2 En David
kwam te weten dat Je_
hovah hem stevig bevestigdo had
¨
als koning over Isra
el, want zĳn
_
koningschap werd hoog verheven
¨
wegens zĳn volk Isra
el.p
_
3 En David
nam vervolgens nog
_
en
meer vrouwenq in Jeruzalem,
_
David
werd de vader van nog
_
r
meer zonen en dochters. 4 En
dit zĳn de namen van de kinderen die hĳ in Jeruzalem
kreeg:
_
t
u
Nathan
en
Sammua
_
_
_ s en Sobab,
v
Salomo,
5 en J _ibhar w en Elisua
_
_
x
6 en Nogah
en Neen Elpelet,
_
_
_
y
z
feg en Jaf _ia, 7 en Elisama
en
_
¨
a
Beeljada
en Elifelet.
_
_
8 En de Filistĳnen kregen te
horen dat David
tot koning over
_
¨
heel Isra
el gezalfd was.b Dienten_
gevolge trokken alle Filistĳnen
op om David
te zoeken.c Toen Da_
_
vid dit hoorde, trok hĳ voorts te-
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gen hen uit. 9 Wat de Filistĳnen betreft, zĳ vielen binnen en
bleven invallen doen in de laag¨
vlakte van Refa
_
_ ım.a 10 David
raadpleegde nu Godb en zei: „Zal
ik optrekken tegen de Filistĳnen,
en zult gĳ hen stellig in mĳn hand
geven?” Hierop zei Jehovah tot
hem: „Trek op, en ik zal hen stellig in uw hand geven.” 11 Da¨_
vid trok derhalve op naar Ba_ alc
Perazim
en daar versloeg hĳ hen
_
ten slotte. Daarop zei David:
„De
_
[ware] God is door mĳn hand door
mĳn vĳanden heen gebroken zoals
wateren een bres slaan.” Daarom
¨
gaven zĳ die plaats d de naam Ba_ alPerazim.
12 Dientengevolge lie_
ten zĳ daar hun goden achter.e
Toen gaf David
bevel, waarop ze in
_
het vuur werden verbrand.f
13 Later deden de Filistĳnen
opnieuw een inval in de laagvlakte.g 14 Daarop raadpleegde h Da_
vid God opnieuw, en de [ware] God
zei nu tot hem: „Gĳ moet niet optrekken achter hen aan. Maak een
omtrekkende beweging van recht
tegenover hen vandaan, en gĳ
moet op hen afgaan tegenover
de bakastruiken.i 15 En laat het
geschieden dat wanneer gĳ in de
toppen van de bakastruiken het
geluid van het marcheren hoort,j
gĳ dan ten strĳde uittrekt,k want
de [ware] God zal voor u uit zĳn
gegaanl om het kamp van de Filistĳnen te slaan.” 16 David
dan
_
deed juist zoals de [ware] God hem
geboden had,m en zĳ sloegen daarop het kamp van de Filistĳnen van
o
G _ibeonn af tot aan Gezer.
17 En
_
Davids
faamp ging nu uit naar
_
alle landen, en Jehovah zelf legde de angst voor hem op alle na¨
tien.q
r

En hĳ ging voort huizen
voor zichzelf te bouwen
15
in de Stad van David;
en ver_
volgens bereidde hĳ een plaats s
voor de ark van de [ware] God
en sloeg een tent voor haar op.
q De 2:25; De 11:25; Joz 2:9; HFDST. 15
7:1; s 1Kr 16:1; Ps 132:5; Han 7:46.
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Ark naar Jeruzalem overgebracht

2 Het was toen dat David
zei:
_
„Niemand dient de ark van de
[ware] God te dragen dan de le´´
vieten, want zıj zĳn door Jehovah
uitgekozen om de ark van Jehovah te dragena en hem tot onbepaalde tĳd te dienen.”b 3 Toen
¨
riep David
heel Isra
el te Jeruza_
_
_
lem bĳeenc om de arkd van Jehovah op te voeren naar de plaats
die hĳ voor haar had bereid.
4 En David
vergaderde
voorts
_
¨
e en de leviede zonen van Aaron
_
ten; 5 van de zonen van Kehath:
_
¨
Uri
_ el,f de overste, en zĳn broeders:
honderd twintig; 6 van de zonen van Merari:
_ g Asaja,
_ h de overste, en zĳn broeders: tweehonderd twintig; 7 van de zonen
¨
i Joel,j de overste,
van Gersom:
_
_
en zĳn broeders: honderd dertig;
k Se8 van de zonen van Elizafan:
_
maja,
_ l de overste, en zĳn broeders:
tweehonderd; 9 van de zonen
¨
van Hebron:
Eli
_
_ el, de overste, en
zĳn broeders: tachtig; 10 van de
¨ m
zonen van Uzzi
el: Amminadab,
_
_
de overste, en zĳn broeders: honderd twaalf. 11 Bovendien riep
n
en AbDavid
de priesters Zadok
_
_
_
¨
jathar,o en de levieten Uri
_ el,p¨ Asa_
¨
s
t
jaq en Jo_ el,r Semaja
en
Eli
el
en
_
_
Amminadab,
12 en hĳ zei ver_
volgens tot hen: „GIJ zĳt de hoofdenu der vaderen van de levieten.
Heiligtv U, GIJ en UW broeders, en
GIJ moet de ark van Jehovah, de
¨
God van Isra
el, opvoeren naar de
_
plaats die ik voor haar heb bereid.
13 Want de eerste keer, toen GIJ
het niet hebt gedaan,w heeft Jehovah, onze God, een bres in ons geslagen,x omdat wĳ hem niet hadden gezocht naar het gebruik.”y
14 De priesters en de levieten heiligdenz zich dus om de ark van Je¨
hovah, de God van Isra
el, op te
_
voeren.
15 Toen gingen de zonen van
de levieten de ark van de [ware]
God dragen,a juist zoals Mozes
_
naar het woord van Jehovah geboden had, op hun schouders met
de stokken op zich.b 16 Nu beval
David
de oversten van de levieten
_
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1 KRONIEKEN 15:2-26
hun broeders, de zangers,a op te
stellen met de instrumenten voor
de zang,b snaarinstrumentenc en
harpend en cimbalen,e luid spelend
om vreugdeklanken te laten opstĳgen.
17 Bĳgevolg stelden de levie¨
f
ten Heman,
de zoon van Jo_ el, op
_
g de zoon
en van zĳn broeders Asaf,
_
van Berechja;
en van de zonen
_
h
van Merari,
hun broeders, Ethan,
_
_
de zoon van Kusaja;
18 en met
_
hen hun broeders van de twee¨
de afdeling: i Zachar _ia,j Ben en Jaa_
¨
¨
ziel en Sem _iramoth en Jeh _iel en
¨
Unni,
El _iab en Benaja
_
_ en Maaseja
_
en Matt _ithja en Elifele
_ ¨ ¨ en Mikneja
_
k
en Jeı_ el, de poorten ObedEdom
_
_
wachters, 19 en de zangers He_
m
en Ethan,
met de koman,l Asaf
_
_
peren cimbalen om luid¨ te spelen; n
20 en Zachar _ia en Azi
_ elo en Sem _i¨
ramoth en Jeh _iel en Unni
en El _iab
_
¨
en Maaseja
en Benaja
met snaar_
_
instrumenten afgestemd op Ala_
moth,p 21 en Matt _ithjaq en Elife_
le en Mikneja
en ObedEdom
en
_
_
_
¨ ¨
Jeı_ el en Azazja
met harpenr afge_
s
stemd op Sjeminith,
om als lei_
ders op te treden; 22 en Kenan_
t
ja, de overste van de levieten bĳ
het vervoer, die instructies gaf
voor het vervoer, want hĳ was
deskundig; u 23 en Berechja
en
_
Elkana,
de poortwachters v voor
_
de Ark; 24 en de priesters Se¨
banja
en Josafat
en Nethane
_
_
_ el en
Amasai
en Zachar _ia en Benaja
_ en
¨_
w
Eliezer,
die
_
´ ´ luid op de trompetten
bliezen voor de ark van de [ware]
God, en ObedEdom
en Jeh _ia, de
_
_
poortwachters voor de Ark.
x
25 En D avid
en de oudere
_
¨
mannen van Isra
ely en de over_
stenz van duizend bleken degenen te zĳn die meeliepen om de
ark van het verbond van Jehovah met vreugdebetoona uit het
b op te voehuis van ObedEdom
_
_
ren. 26 Nu geschiedde het toen
de [ware] God de levieten hielp,c
u 1Kr 25:7; Sp 22:29; v 1Kr 9:21; w 1Kr 16:6;
2Kr 15:14; 2Kr 23:13; x 2Sa 6:12; y 1Kon 8:1; z Nu
31:14; 1Sa 8:12; a 2Sa 6:5; b 1Kr 13:14; c Han
26:22.

1 KRONIEKEN 15:27–16:17
terwĳl dezen de ark van het verbond van Jehovah droegen, dat
zĳ voorts zeven jonge stieren en
zeven rammen ten slachtoffer
brachten.a 27 En David
was ge_
kleed in een schoudermantel van
een fĳn weefsel, evenals alle levieten die de Ark droegen en
b
de zangers en Kenanja,
de over_
ste over het dragen door de zangers; c maar David
had een linnen
_
¨
efodd aan. 28 En alle Israelieten voerden de ark van het verbond van Jehovah op met gejuiche en met hoorngeschalf en
met trompetteng en met cimbalen,h luid spelend op snaarinstrumenten en harpen.i
29 Nu geschiedde het dat toen
de ark van het verbondj van Jehovah tot aan de Stad van Da_
vid kwam, M _ichal,k Sauls dochter,
zelf door het venster naar beneden keek en koning David
daar
_
zag rondhuppelen en vreugde bedrĳven; l en zĳ ging hem in haar
hart verachten.m
Zo brachten zĳ de ark van
de [ware] God binnen en
16
zetten haar in de tent die David
_
n

voor haar had opgeslagen; o en zĳ
gingen brandoffers en gemeenschapsoffers voor het aangezicht
van de [ware] God aanbieden.p
2 Toen David
gereed was met het
_
brengen van het brandoffer q en
de gemeenschapsoffers,r zegende s hĳ vervolgens het volk in de
naam van Jehovah.t ¨ 3 Voorts
deelde hĳ aan alle Israelieten, zowel man als vrouw, aan ieder een
rond brood en een dadelkoek en
een rozĳnenkoek
uit.u 4 Toen
´ ´
plaatste hĳ voor de ark van Jehovah sommigen uit de levietenv als
dienaren,w zowel
om Jehovah, de
¨
God van Isra
el, in gedachtenis te
_
x
brengen als om [hem] te dankeny
a het hoofd,
en te loven: z 5 Asaf,
_
en als tweede
na hem Zachar _ia,
¨ ¨
[en]
¨ Jeı_ el en Sem _iramoth en Jeh _iel en Matt _ithja en El _iab¨ ¨ en Benaja
en ObedEdom
en Jeı_ el,b met
_
_
_
instrumenten van het soort dat
snaren heeft en met harpen,c en
d met de luid spelende cimAsaf
_
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¨
en Jahazi
balen,a 6 en Benaja
_
_ el,
de priesters, voortdurend
met
de
´ ´
trompettenb voor de ark van het
verbond van de [ware] God.
7 Het was toen, op die dag, dat
David
voor de eerste maal een bĳ_
drage c leverde om Jehovah dank
te brengend door bemiddeling van
e
en zĳn broeders:
Asaf
_
8 „Dankt Jehovah; f roept zĳn
naam aan,g
Maakt zĳn daden bekend onder de volken! h
9 Zingti hem
toe, speelt melo¨
dieen voor hem,j
Houdt U intens bezig met al
zĳn wonderdaden.k
10 Beroemt U in zĳn heilige l
naam,m
Het hart van hen die Jehovah zoeken, verheuge
zich.n
11 Vorst naar Jehovah en zĳn
sterkte,o
Zoekt voortdurend zĳn aangezicht.p
12 Gedenkt zĳn wonderdaden die
hĳ heeft verricht,q
Zĳn wonderen en de rechterlĳke beslissingen van zĳn
mond,r
¨
13 O nageslacht van Isra
el, zĳn
_
knecht,s
GIJ zonen van Jakob,
zĳn uit_
verkorenen.t
14 Hĳ is Jehovah, onze God; u over
heel de aarde [gaan] zĳn
rechterlĳke beslissingen.v
15 Gedenkt zĳn verbond, ja, tot
onbepaalde tĳd,w
Het woord dat hĳ gebood,
tot in duizend geslachten,x
16 Welk [verbond] hĳ sloot met
y
Abraham,
_
¨
En zĳn be¨edigde verklaring
aan Isa
_ ak.z
17 En welke [verklaring] hĳ voor
Jakob
als een voorschrift
_
in stand¨ hield,a
Voor Isra
el als een verbond
_
voor onbepaalde tĳd,b
p Ps 24:6; Ps 27:8; Ho 5:15; q Ps 106:2; Ps
111:4; r Ps 105:5; Ps 119:137; s Jes 41:8; t Ps
33:12; Ps 135:4; 1Pe 5:13; u Ex 15:2; Ps 95:7; v Ps
119:164; w Ps 105:8; x De 7:9; y Ge 15:18; Ge 17:2;
z Ge 26:3; a Ge 28:14; b Ps 105:10.
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1 KRONIEKEN 16:18-40

Vervolg danklied

18 Toen hĳ zei: ’Aan
u zal ik het
¨
land Kana
an geven,a
_
Als het U toegemeten erfdeel.’b
19 [Dit was] toen GIJ nog weinig
in aantal waart,c
Ja, zeer weinig, en inwonende vreemdelingen daarin.d
20 En zĳ bleven rondtrekken van
natie tot natie,e
En van het ene koninkrĳk
naar een ander volk.f
21 Hĳ liet niet toe dat iemand
hun te kort deed,g
Maar om hunnentwil wees
hĳ koningen terecht,h
22 [Door te zeggen:] ’Raakt mĳn
gezalfden niet aan,
En doet mĳn profeten geen
kwaad.’i
23 Zingt Jehovah toe, [GIJ mensen van] heel de aarde! j
Kondigt van dag tot dag
de redding aan die hĳ
schenkt! k
¨
24 Verhaalt onder de natien zĳn
heerlĳkheid,
Onder alle volken zĳn wonderdaden.
25 Want Jehovah is groot en zeer
te loven,l
En hĳ is meer te vrezen dan
alle [andere] goden.m
26 Want alle goden van de volken zĳn goden die niets
waard zĳn.n
Wat Jehovah aangaat, hĳ
heeft de hemel gemaakt.o
27 Waardigheid en pracht zĳn
voor zĳn aangezicht,p
Sterkte en vreugde zĳn in
zĳn plaats.q
28 Schrĳft aan Jehovah, o families der volken,
Schrĳft aan Jehovah heerlĳkheid en sterkte toe.r
29 Schrĳft aan Jehovah de heerlĳkheid van zĳn naam
toe,s
Draagt een geschenk aan
en komt voor zĳn aangezicht.t
Buigt U neer voor Jehovah
in heilige feestdos.u
30 Krimpt wegens hem van pĳn
ineen, [GIJ mensen van]
heel de aarde!
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Ook het productieve land is
stevig bevestigd:
Nimmer zal het aan het wankelen worden gebracht.a
31 Laten de hemelen zich verheugen, en laat de aarde blĳ
zĳn,b
En laat
men onder de na¨
tien zeggen: ’Jehovah zelf
is koning geworden!’c
32 Laat de zee bulderen en ook
dat wat haar vult,d
Laat het veld uitbundige
vreugde hebben en alles
wat daarop is.e
33 Laten terzelfder tĳd de bomen
van het woud losbreken
in vreugdegeroep vanwege Jehovah,f
Want hĳ is gekomen om de
aarde te oordelen.g
34 Dankt Jehovah, want hĳ is
goed,h
Want tot onbepaalde tĳd
duurt zĳn liefderĳke goedheid.i
35 En zegt: ’Red ons, o God van
onze redding,j
En breng ons bĳeen en ¨ bevrĳd ons van de natien,k
Om dank te brengen aan uw
heilige naam,l om met uitbundige vreugde tot uw
lof te spreken.m
36 Gezegend zĳ ¨ Jehovah, de God
van Isra
el, van onbepaal_
de tĳd tot onbepaalde
tĳd.’ ”n
En heel het volk zei toen:
„Amen!” en een lofzang voor Jehovah.o
´ ´
37 Toen liet hĳ daar voor de
ark van het verbond van Jehop en zĳn broeders achter
vah Asaf
_
q
om
´ ´ voortdurend dienst te doen
voor de Ark, naar de eis van elke
r
dag;
38 en ObedEdom
en zĳn
_
_
broeders, achtenzestig, en Obed_
Edom,
de zoon van Jeduthun,
en
_
_
Hosa
als poortwachters; 39 en
_
s
de priester Zadok
zĳn broe_
´ en
´
ders, de priesters, voor de tabernakel van Jehovah op de hoge plaats
die te G _ibeon was,t 40 om Jehovah voortdurend, ’s morgens en
’s avonds, op het brandofferaltaar

1 KRONIEKEN 16:41–17:16

Verbond met David voor koninkrĳk

brandoffers te brengen en met het
oog op alles wat in de wet van Jehovah geschreven staat, die hĳ Is_
¨
rael als een gebod had opgelegd; a
b
41 en met hen Heman
en Jedu_
_
thun en de rest van de uitgelezen mannen, die met name waren
aangewezenc om Jehovah dank te
brengen,d want „tot onbepaalde
tĳd duurt zĳn onverdiende goedf
heid”; e 42 en met hen Heman
_
g om de trompettenh
en Jeduthun,
_
en cimbalen en instrumenten voor
het lied van de [ware] God te laten
weerklinken; en de zoneni van Jeduthun
bĳ de poort. 43 Toen
_
ging heel het volk heen, ieder naar
zĳn eigen huis.j Bĳgevolg keerde
David
zich om ten einde zĳn eigen
_
huis te zegenen.

HFDST. 16

Nu geschiedde het dat zodra David
in zĳn eigen huis
17
_
was gaan wonen, David
voorts
_
k

l zei: „Zie,
tot de profeet Nathan
_
ik woon in een huis van ceders,m
maar de arkn van het verbond
van Jehovah staat onder tentkleden.”o 2 Daarop zei Nathan
tot
_
David:
„Doe al wat in uw hart is,p
_
q
want de [ware] God is met u.”
3 Het gebeurde nu in die nacht
dat het woordr van God tot Na_
than kwam, dat luidde: 4 „Ga,
en gĳ moet tot David,
mĳn
knecht,
_
zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Niet gĳ zult mĳ het huis bouwen om in te wonen.s 5 Want
ik heb in geen huis gewoond van
¨
de dag af dat ik Isra
el opvoerde
_
tot op deze dag,t maar ik ben van
tent naar tent en van de ene tabernakelu [naar de andere] voortdurend [tegenwoordig] geweest.v
6 Heb ik ooit,¨ in al de tĳd dat
ik in heel Isra
el ben rondgetrok_
ken,w met een van de rechters
¨
van Isra
el die ik gebood mĳn volk
_
te weiden, ook maar een woord
gesproken en gezegd: ’Waarom
hebt gĳlieden mĳ geen huis van
ceders gebouwd?’ ” ’x
7 Nu dan, dit zult gĳ tot mĳn
knecht David
zeggen: ’Dit heeft
_
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Ikzelf heb u van de weidegrond
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gehaald, achter het kleinvee vandaan,a om leider b te worden over
¨
mĳn volk Isra
el. 8 En ik zal met
_
u blĳken te zĳn, ja, waar gĳ ook
heengaat,c en ik zal al uw vĳanden van voor uw aangezicht afsnĳden,d en ik zal u stellig een naam
makene als de naam van de groten
die op de aarde zĳn.f 9 En ik zal
stellig een plaats bestemmen voor
¨
mĳn volk Isra
el en hen planten,g
_
en zĳ zullen inderdaad verblĳven
waar zĳ zĳn en niet meer verontrust worden; en de zonen der
onrechtvaardigheidh zullen hen
niet meer uitputten, net zoals zĳ
eerst deden,i 10 ja, sinds de dagen dat ik rechters j over mĳn
¨
volk Isra
el heb aangesteld. En ik
_
zal al uw vĳanden stellig vernederen.k En ik geef u te kennen:
’Jehovah zal u ook een huis bouwen.’l
11 En het moet geschieden dat
wanneer uw dagen ten volle verstreken zĳn, zodat [gĳ] gaat [neerliggen] bĳ uw voorvaders,m ik stellig uw zaad na u zal verwekken,
dat een van uw zonen zal blĳken te zĳn,n en ik zal zĳn koningschap waarlĳk stevig bevestigen.o 12 Hĳ is het die mĳ een
huis zal bouwen,p en ik zal zĳn
troon stellig tot onbepaalde
tĳd
´
stevig bevestigen.q 13 Ik zal zĳn
´´
r
vader worden, en hıj zal mĳn zoon
worden; s en mĳn liefderĳke goedheid zal ik niet van hem verwĳheb
deren,t zoals ik die verwĳderd
´ ´
van degene die er voor u bleek
u
te zĳn.
14 En ik wil hem tot
onbepaalde tĳd in mĳn huis en in
mĳn koningschap v doen blĳven,w
en zĳn troonx zelf zal er een worden die tot onbepaalde tĳd bestendig is.” ’ ”
15 Overeenkomstig al deze
woorden en overeenkomstig heel
dit visioen, aldus sprak Nathan
_
y
tot David.
_
16 Daarna ging koning David
_
s Ps 2:7; Lu 9:35; t 2Sa
15:28; 1Kr 10:14; v Ps 2:6;
1:11; w 2Sa 7:16; Lu 1:33;
Lu 1:32; Heb 1:8; Opb 3:21;

7:15; Jes 55:3; u 1Sa
Da 2:44; Jo 1:49; 2Pe
x Ps 89:36; Jer 33:21;
y 2Sa 7:17.
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Davids gebed; zĳn overwinningen

1 KRONIEKEN 17:17–18:8

HFDST. 17

hovah, gĳ zĳt de [ware] God,a en
gĳ belooft dit goede betreffende
uw knecht.b 27 En nu moet gĳ
het op u nemen en het huis van
uw knecht zegenen, [opdat het]
tot onbepaalde tĳd voor uw aangezicht moge blĳven; c want gĳzelf, o Jehovah, hebt gezegend,
en het is gezegend tot onbepaalde tĳd.”d

naar binnen en zette zich voor het
aangezicht van Jehovah neer a en
zei: „Wie ben ik,b o Jehovah God,
en wat is mĳn huis,c dat gĳ mĳ tot
hiertoe hebt gebracht? d 17 Alsof dit iets gerings zou zĳn in uw
ogen,e o God,f spreekt gĳ nog aangaande het huis van uw knecht
tot op een verre toekomstige tĳd,g
en gĳ hebt mĳ aangezien overeenkomstig de gunstige gelegenheid van de mens die in opkomst
is,h o Jehovah God. 18 Wat zou
David
nog meer tot u kunnen zeg_
gen aangaande het eren van uw
knecht,i terwĳl gĳzelf uw knecht
zo goed kent? j 19 O Jehovah, ter
wille van uw knecht en in overeenstemming met uw eigen hartk
hebt gĳ al deze grote dingen gedaan door alle grote daden bekend
te maken.l 20 O Jehovah, er is
niemand als gĳ,m en er is geen
God behalve gĳn in verband met
alles wat wĳ met onze oren hebben gehoord. 21 En welke andere natie
op aarde is als uw volk Is_
¨
rael,o dat de [ware] God zich tot
een volk ging loskopen,p om u een
naam toe te kennen van grote dadenq en vrees¨ inboezemende dingen door natien te verdrĳvenr van
voor uw volk dat gĳ uit Egyp_
te hebt losgekocht? ¨ 22 Voorts
hebt gĳ uw volk Isra
el tot onbe_
paalde tĳd tot uw volk gemaakt,s
en gĳzelf, o Jehovah, zĳt hun God
geworden.t 23 En nu, o Jehovah, laat het woord dat gĳ betreffende uw knecht en betreffende
zĳn huis gesproken hebt, tot onbepaalde tĳd betrouwbaar blĳken te
zĳn, en doe juist zoals gĳ gesproken hebt. 24 En laat uw naamu
betrouwbaar blĳken te zĳn en
grootv worden tot onbepaalde tĳd,
zodat men zegt: ’Jehovah der ¨ levan Isra
el,x
gerscharen,w de God
_
¨
is God voor Isra
el’,y en laat het
_
huis van uw knecht David
be_
stendig zĳn voor uw aangezicht.z
25 Want gĳzelf, mĳn God, hebt
aan uw knecht het voornemen
onthuld hem een huis te bouwen.a
Daarom heeft uw knecht aanleiding gevonden om voor uw aangezicht te bidden. 26 En nu, o Je-

a
b
c
d
e
f
g

h
i
j

k
l
m

n

o

p

q

r

s

t

u

v
w
x
y
z
a

2Sa 7:18
Ge 32:10
1Sa 9:21
2Sa 7:8
2Sa 7:19
Ef 3:20
Mt 22:42
Han 13:34
Opb 22:16
1Sa 2:8
Ps 89:19
1Sa 2:30
2Sa 7:20
Ps 139:1
Sp 15:11
Heb 4:13
2Sa 7:21
Ps 135:6
Am 3:7
Ex 15:11
De 3:24
Ps 86:8
De 4:35
1Sa 2:2
Jes 43:10
De 4:7
De 33:28
Ps 147:20
Ex 19:5
Ps 77:15
Tit 2:14
De 4:34
Ne 9:10
Jes 63:12
Ez 20:9
De 7:1
Joz 10:42
Joz 21:44
Joz 24:12
Ps 44:2
De 7:6
De 26:18
1Sa 12:22
Ge 17:7
De 7:9
Jer 31:33
2Kr 6:33
Ps 72:19
Mt 6:9
Ps 99:3
Jo 12:28
1Sa 1:11
Ps 33:12
Jer 31:1
Heb 11:16
Ps 89:36
2Sa 7:27

2e kolom
a
b
c
d

Ge 5:22
2Sa 7:28
2Sa 7:29
Sp 10:6

HFDST. 18
e 2Sa 8:1
f 1Sa 5:8
1Sa 27:4
2Sa 1:20
g Nu 24:17
Ps 60:8
h 2Sa 8:2
2Kon 3:4
i 2Sa 8:3
1Kon 11:23
j 1Sa 14:47
2Sa 10:6
Ps 60, Ops.
k 2Kr 8:3

Nu geschiedde het daarna
dat David
ertoe overging
_
18
de Filistĳnen te verslaan en hen
e

vervolgens onderwierp en Gathf
en zĳn onderhorige plaatsen uit
de hand van de Filistĳnen nam.
g en de
2 Toen versloeg hĳ Moab,
_
Moabieten werden Davids
knech_
ten, die schatting brachten.h
3 Vervolgens versloeg David
_
i
j
de koning van Zoba,
Hadadezer,
_
_
k juist toen deze op
bĳ Hamath,
_
weg was om zĳn macht te vesl
tigen aan de rivier de E_ ufraat.
_
4 Voorts nam David
van hem dui_
zend wagens en zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk gevangen.m Daarop sneed
David
van alle wagenpaardenn
_
de pezen door,o maar hĳ liet er
honderd wagenpaarden
van over.
¨
5 Toen Syri
Ha_
_ e van Damaskus
p
te
dadezer,
de koning van Zoba,
_
_
hulp kwam, sloeg¨ David
vervol_
¨
gens onder de Syriers tweeentwintigduizend man neer. 6 Daarna plaatste
David
[garnizoenen]
_
¨
q
in ¨ Syri
en de Sy_
_ e van Damaskus,
riers werden Davids
knechten,
_
r
die schatting brachten. En Jehovah bleef David
redding schen_
ken, overal waar hĳ heentrok.s
7 Bovendien nam David
de ron_
de gouden schildent die de knechten van Hadadezer
nog droegen
_
u
en bracht ze naar Jeruzalem.
_
8 En uit T _ibhathv en Kun, steden
van Hadadezer,
nam David
zeer
_
_
veel koper mee. Daarvan maakw
te Salomo
de koperen zee en de
_
zuilenx en het koperen gerei.y
l Ge 15:18; Ex 23:31; m 2Sa 8:4; Ps 20:7; n Ps
33:17; o De 17:16; Joz 11:6; p 1Sa 14:47; q Jes 7:8;
r 2Sa 8:6; Sp 13:22; s 1Kr 17:8; t 1Kon 10:16;
u 2Sa 8:7; v 2Sa 8:8; w 1Kon 7:23; x 1Kon 7:15;
Jer 52:20; y 1Kon 7:45.
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¨
9 Toen To_ u, de koning van Ha_
math,a hoorde dat David
de ge_
hele krĳgsmacht van Hadadezer,
_
de koning van Zoba,
had versla_
b
10 zond hĳ onmiddellĳk
gen,
c naar koning
zĳn zoon Hadoram
_
David
om hem naar zĳn welstand
_
te vragen en hem geluk te wensen in verband met het feit dat
hĳ tegen Hadadezer
had gestre_
den zodat hĳ hem had verslagen
(Hadadezer
was namelĳk getraind
_
geworden in de oorlogvoering te¨
gen To_ u), en [hĳ had] allerlei gouden en zilveren en koperen voorwerpend [bĳ zich]. 11 Ook deze
heiligde e koning David
aan Jeho_
vah, te zamen met het zilver en
het goud dat hĳ meegenomen had
¨
en van
van alle natien,f van Edom
_
g en van de zonen van AmMoab
_
_
h
i
mon en van de Filistĳnen en van
j
Amalek.
_
¨
12 Wat Ab _isaı k betreft, de zoon
l hĳ sloeg de Edomievan Zeruja,
_
ten in het Zoutdal neer,m achttienduizend [man]. 13 Hĳ dan
plaatste garnizoenen in Edom,
_
en alle Edomieten werden Da_
vids knechten.n En Jehovah bleef
David
redden, overal waar hĳ
_
bleef
heentrok.o 14 En David
_
¨
over geheel Isra
el regeren,p en
_
hĳ oefende voortdurend recht
en rechtvaardigheid voor heel
de zoon
zĳn volk.q 15 En Joab,
_
van Zeruja,
ging over het leger,r
_
s
en Josafat,
de zoon van Ah _ilud,
_
was geschiedschrĳver. 16 En
t
de zoon van Ah _itub, en
Zadok,
_
u de zoon van AbjaAchimelech,
_
_
thar, waren priesters, en Sa_ usa
_ v
was secretaris. 17 En Benaja,
_ w
x
de zoon van Jojada,
ging over de
_
y
z
en de Plethi;
en de zonen
Krethi
_
_
van David
waren de eersten in po_
sitie aan de zĳde van de koning.a
Nu geschiedde het daarna
de koning van
dat Nahas,
19
_
de zonen van Ammon,
kwam te
_
b

sterven, en zĳn zoon begon in
zĳn plaats te regeren.c 2 Daarop zei David:
„Ik zal liefderĳke
_
goedheidd betrachten jegens Ha_
nun, de zoon van Nahas,
omdat
_

Door Ammon beledigd
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zĳn vader liefderĳke goedheid jegens mĳ heeft betracht.”a Bĳgevolg zond David
boden om hem
_
te troosten over [het verlies van]
zĳn vader, en de dienaren van Da_
vid kwamen toen in het land van
b
de zonen van Ammon,
bĳ Hanun,
_
_
om hem te troosten. 3 De vorsten van de zonen van Ammon
_
zeiden echter tot Hanun:
„Eert
_
David
uw vader in uw ogen door_
dat hĳ troosters tot u gezonden
heeft? Is het niet om het land
grondig te verkennen en ondersteboven te keren en te verspiedenc dat zĳn dienaren tot u zĳn
gekomen?”d 4 Daarom nam Ha_
e en
nun de dienaren van David
_
schoor henf en sneed hun kleren
halverwege af, tot aan hun billen,g en stuurde hen weg.h 5 Later ging men heen en bracht Da_
vid bericht over de mannen; en
hĳ zond hun terstond [boden] tegemoet, omdat zĳ mannen waren
geworden die zich zeer te schande gemaakt voelden; en de koning
i
zei vervolgens: „Blĳft te Jericho
_
totdat UW baard rĳkelĳk groeit.
Dan moet GIJ terugkeren.”
6 Mettertĳd zagen de zonen
van Ammon
dat zĳ bĳ David
in
_
_
een kwade reuk waren gekomen,j
k en de zonen van Amen Hanun
_
_
mon stuurden toen duizend tal
m
lenten zilver om zich wagens en
¨
ruiters te huren uit Mesopotami
e
_
¨
en uit Aram-M
a_ achan en uit Zoba.
_
_ ¨ o
7 Aldus huurden zĳ zich tweeendertigduizend wagens p en de ko¨
ning van Ma_ acha en zĳn volk.q
Toen kwamen zĳ en legerden zich
r en wat de zonen
voor Medeba;
_
van Ammon
betreft, zĳ vergader_
den zich uit hun steden en kwamen nu ten strĳde.
8 Toen David
dit hoorde, zond
_
hĳ onmiddellĳk Joab
_ s en heel het
leger [en] de sterke mannent er op
uit. 9 De zonen van Ammon
dan
_
trokken uit en schaarden zich in
slagorde bĳ de ingang van de stad,
en de koningenu die waren gekomen, waren afzonderlĳk in het
open veld [opgesteld].
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¨
Ammon, Syrie; Rabba veroverd

10 Toen Joab
zag dat de ge_
vechtsaanvallen nu van voren en
van achteren tegen hem gericht
waren, koos hĳ terstond enkelen
van alle uitgelezen mannen in Is_
¨
rael uit en stelde hen in forma¨
tie op om de Syriers tegemoet te
trekken.a 11 En de rest van het
volk gaf hĳ ¨ in de hand van zĳn
broer Ab _isaı,b opdat zĳ zich in
formatie zouden opstellen om de
c tegemoet te
zonen van Ammon
_
trekken. 12 Vervolgens zei hĳ:
¨ d
„Indien de Syriers mĳ te sterk
worden, dan moet gĳ mĳ tot redding dienen; e maar worden de
zonen van Ammon
u te sterk,
_
dan moet ik u redden.f 13 Wees
sterk,g opdat wĳ ons moedig mogen betonen ten behoeve van ons
volk en ten behoeve van de steden van onze God; h en wat Jehovah betreft, hĳ zal doen wat goed
is in zĳn eigen ogen.”i
14 Toen rukten Joab
en het volk
_
dat bĳ hem was voor het aange¨
zicht van de Syriers op tot de
strĳd,j waarop dezen voor hem
op de vlucht sloegen.k 15 Wat
de zonen van Ammon
betreft,
_
¨
zĳ zagen dat de Syriers gevlucht
waren, en ook zĳ sloegen toen
op¨ de vluchtl voor zĳn broer Ab _isaı en kwamen vervolgens in de
in Jerustad.m Later kwam Joab
_
_
zalem.
¨
16 Toen de¨ Syriers zagen dat
zĳ voor Isra
el de nederlaag had_
den geleden,n zonden zĳ voorts
¨
boden en lieten de Syriers die in
de streek van de Rivier waren,o
uitrukken, met Sofach,
de leger_
overste van Hadadezer,
aan hun
_
spits.
17 Toen het bericht aan David
_
werd gebracht, verzamelde
hĳ
¨
onmiddellĳk heel Isra
el en trok
_
de Jorda_ an
_ over en kwam tot hen
en stelde zich in formatie tegen
p Toen David zich in slaghen op.
_
¨
orde schaarde om de Syriers tegemoet te trekken, gingen zĳ tegen hem strĳden. 18 Maar de
¨
¨
Syriers sloegen wegens Isra
el op
_
de vlucht; q voorts doodde David
_
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1 KRONIEKEN 19:10–20:5
¨
van de Syriers zevenduizend wagenmenners en veertigduizend
man voetvolk, en Sofach,
de leger_
overste zelf, bracht hĳ ter dood.a
19 Toen de knechten van Hadade_
¨
zer zagen dat zĳ voor Isra
el de ne_
derlaag hadden geleden,b sloten zĳ
prompt vrede met David
en
gin_
¨
gen hem dienen; c en Syri
_ e wilde
geen poging meer doen de zonen
van Ammon
te redden.d
_
Nu gebeurde het ten tĳde
van de terugkeer van het
20
jaar, op de tĳd waarop de konine

gen te velde trekken,f dat Joab
_
voorts de legermacht aanvoerde g
en het land van de zonen van
Ammon
in het verderf stortte en
_
h
belegerde, terkwam en Rabba
_
wĳl David
in Jeruzalem
bleef; en
_
_
i Rabba vervolgens en
Joab
sloeg
_
_
maakte het met de grond gelĳk.
2 Maar David
nam Malkam
de
_
_
kroon van het hoofdj en bevond
dat ze een gewicht had van een
talent goud, en er zaten kostbare
stenen in; en ze kwam op Davids
_
hoofd. En de buit van de stad die
hĳ eruit haalde, was zeer groot.k
3 En het volk dat erin was voerde hĳ naar buiten, en hĳ gebruikte l hen voortaan bĳ het zagen
van stenen en bĳ [het werken
met] scherpe ĳzeren werktuigen
en bĳ [het werken met] bĳlen; m
en zo deed David
vervolgens met
_
alle steden van de zonen van Am_
mon. Ten slotte keerden David
_
en al het volk naar Jeruzalem
te_
rug.
4 Nu geschiedde het hierna dat
n
er voorts te Gezer
oorlog uit_
brak met de Filistĳnen.o In die
p
tĳd sloeg S _ibbechai, de Husathiet, S _ippai neer, [een]
¨ van degenen die aan de Refaıetenq geboren waren, zodat zĳ onderworpen
werden.
5 En het kwam opnieuw tot een
oorlog met de Filistĳnen; en El¨
r
de zoon van Ja_ ır, slaagde
hanan,
_
erin Lachmi,
de broer van de Ga_
s
neer te slaan, wiens
thiet Goliath,
_
speerschacht gelĳk een weverst
boom was.

1 KRONIEKEN 20:6–21:17
6 En het kwam opnieuw tot een
oorlog te Gath,a toen er een man
van ongewone afmetingenb was,
wiens vingers en tenen zes in getal waren, [in het geheel] vierenc en ook hĳ was aan de Retwintig;
¨
d geboren.
7 En hĳ bleef
faıeten
¨
Isra
el honen.e Ten slotte sloeg Jo_
_
nathan, de zoon van S _imea,f de
broer van David,
hem neer.
_
8 Dezen
waren het die aan de
¨
Refaıeteng in Gathh geboren waren; en zĳ kwamen te valleni door
de hand van David
en door de
_
hand van zĳn dienaren.
Toen¨ stond Satan
op tegen
_
Isra
el ¨ en zette David
er_
_
21
el te tellen. 2 Dertoe aan Isra
_
j

k
halve zei David
en de
tot Joab
_
_
oversten
van het volk: „Gaat, teltl
¨
m
Isra
el van Berseba
tot Dann en
_
_
brengt mĳ [de uitslag] opdat ik
hun getal moge weten.”o 3 Maar
Joab
zei: „Moge Jehovah nog hon_
derdmaal zoveel aan zĳn volk toevoegen als het [nu] is.p Behoren
zĳ, o mĳn heer de koning, niet allen als knechten aan mĳn heer?
Waarom zoekt mĳn heer dit [na te
oorgaan]? q Waarom zou hĳ een
¨
zaak van schuld voor Isra
el wor_
den?”
4 Het woord van de koning r zegevierde echter over Joab,
zodat
_
Joab
_
_ ¨ er op uit troks en heel Israel doorging, waarna hĳ te Jet
gaf nu
ruzalem
kwam. 5 Joab
_
_
het getal van de inschrĳving van
het volk aan David;
en [het ´ ge_ ¨
´
tal van] heel Isra
el bedroeg een
_
miljoen honderdduizend man die
het zwaard konden trekken,u en
[van] Juda
vierhonderd zeventig
_
duizend man die het zwaard konden trekken. 6 En Levi
_ v en Ben_
jamin schreef hĳ niet onder hen
het woord van de
in,w omdat Joab
_
koning verfoeilĳk had gevonden.
7 Deze zaak nu was kwaad in de
x
ogen van de [ware]
¨ God, en daarom sloeg hĳ Isra
el. 8 Dientenge_
volge zei David
tot de [ware] God:
_
„Ik heb zeer gezondigdy doordat
ik deze zaak heb gedaan. Nu dan,
laat de dwaling van uw knecht als-
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tublieft voorbĳgaan; a want ik heb
zeer dwaas gehandeld.”b 9 Toen
sprak Jehovah tot Gad,c Davids
_
visionair,d en zei: 10 „Ga, en gĳ
moet tot David
spreken en zeg_
gen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Drie dingen richt ik tegen u.e
´ ´
Kies u er een van, opdat ik het
u moge aandoen.” ’ ”f 11 Bĳgeg en zei
volg ging Gad naar David
_
tot hem: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Doe uw keus, 12 of er drie
jaar hongersnoodh zal zĳn of drie
maanden van weggevaagd worden
voor uw tegenstanders i en dat het
zwaard van uw vĳanden [u] achterhaalt, of drie dagen het zwaard
van Jehovah,j ja pestilentie,k in
het land, waarbĳ Jehovah’s engel
verderf brengtl in heel het gebied
¨
van Isra
el.’ Nu dan, zie wat ik dien
_
te antwoorden aan Degene die
mĳ zendt.” 13 David
dan zei tot
_
Gad: „Het benauwt mĳ zeer. Laat
mĳ alstublieft in de hand van Jehovah vallen,m want zĳn barmhartigheden zĳn zeer vele; n maar laat
mĳ niet in de hand van de mens
vallen.”o
14 Toen gaf Jehovah een pesti¨
¨
lentie p in Isra
el, zodat er uit Isra
el
_
_
zeventigduizend personen vielen.q
15 Bovendien zond de [ware] God
een engel naar Jeruzalem
om het
_
in het verderf te storten; r en zodra hĳ ertoe overging het verderf te stichten, zag Jehovah het
en kreeg hĳ spĳt over de rampspoed; s en daarom zei hĳ tot de engel die het verderf stichtte: „Het
is genoeg! t Laat nu uw hand zakken.” En Jehovah’s engel stond
toen dicht bĳ de dorsvloer van
u de Jebusiet.v
Ornan,
_
16 Toen David
zĳn ogen op_
sloeg, zag hĳ voorts Jehovah’s
engelw tussen de aarde en de hemel staan met zĳn getrokken
zwaardx in de hand, uitgestrekt
naar Jeruzalem;
en David
en de
_
_
oudere mannen, gekleed in zakken,y vielen terstond op hun aangezicht.z 17 Nu zei David
tot de
_
[ware] God: „Was ik het niet die
zei een volkstelling te houden,
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Altaar. Voorbereiding tempelbouw

1 KRONIEKEN 21:18–22:7
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nu antwoordde met vuur a uit de
hemel op het brandofferaltaar.
27 Bovendien gaf Jehovah de engel een bevel,b die daarop zĳn
zwaard in de schede terugstak.
28 In die tĳd, toen David
zag dat
_
Jehovah hem op de dorsvloer van
Ornan,
de Jebusiet, had geant_
woord, bleef hĳ daar slachtoffers
brengen.c 29 Maar de tabernakel van Jehovah, die Mozes
in de
_
wildernis gemaakt had, en het
brandofferaltaar waren toentertĳd op de hoge plaats te G _ibeon.d
30 En David
niet in staat ge_
´ was
´
weest zich voor dat [altaar] te begeven om God te raadplegen,
want hĳ was door schrik bevangene wegens het zwaard van Jehovah’s engel.

en ben ik het niet die heb gezondigd en ontegenzeglĳk kwaad
heb gedaan? a Wat deze schapenb
betreft, wat hebben zĳ gedaan?
O Jehovah, mĳn God, laat uw
hand alstublieft op mĳ en mĳn
vaders huis komen; maar niet op
uw volk,c tot een gesel.”
18 En Jehovah’s engel, van zĳn
kant, zei Gadd aan David
te zeg_
gen dat David
moest opgaan om
_
een altaar voor Jehovah op te richten op de dorsvloer van Ornan,
de
_
Jebusiet.e 19 Op het woord van
Gad, dat hĳ in de naam van Jehovah gesproken had, ging David
_
dus op.f 20 Ondertussen keerg zich om en zag de ende Ornan
_
gel; en zĳn vier zonen die bĳ hem
waren, verborgen zich. Ornan
nu
_
was juist bezig geweest tarwe te
dorsen. 21 David
dan kwam tot
_
bĳ Ornan.
Toen Ornan
opkeek en
_
_
h verliet hĳ onmiddelDavid
zag,
_
lĳk de dorsvloer en boog zich met
zĳn aangezicht ter aarde voor Da_
vid neer. 22 Toen zei David
tot
_
Ornan:
„Geef mĳ toch de plaats
_
van de dorsvloer, opdat ik daarop
een altaar voor Jehovah kan bouwen. Geef ze mĳi voor het volle
geldbedrag,j opdat de geselk over
het volk gestuit moge worden.”
23 Maar Ornan
zei tot D avid:
_
_
„Neem die voor u,l en laat mĳn
heer de koning doen wat goed is in
zĳn eigen ogen. Zie, ik geef werkelĳk de runderenm voor brandoffers
en de dorsslede n voor het houto en
de tarwe als graanoffer. Werkelĳk, dat alles geef ik.”p
24 Doch koning David
zei tot
_
Ornan:
„Neen, maar ik zal het
_
zonder mankeren voor het volle geldbedrag kopen,q want ik zal
niet wat van u is aan Jehovah opdragen om kosteloos brandoffers
te brengen.” 25 Zo gaf David
_
aan Ornan
voor de plaats gouden
_
sikkelen tot een gewicht van zeshonderd.r 26 Toen bouwde Da_
vid daar een altaar s voor Jehovah en offerde brandoffers en
gemeenschapsoffers, en hĳ riep
vervolgens Jehovah aan,t die hem
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Toen zei D avid:
„Dit is
_
het huis van Jehovah, de
22
[ware] God, en dit is een brandf

¨
el.”
offeraltaar voor Isra
_
2 David
zei nu, de inwonende
_
h die in het land
vreemdelingen
¨
Isra
el waren bĳeen te brengen,
_
en hĳ stelde hen vervolgens aan
als steenhouwers i om vierhoekige
steenblokken te houwenj voor de
bouw van het huis van de [ware]
God. 3 En David
maakte een
_
grote hoeveelheid ĳzer gereed
voor spĳkers voor de poortdeuren en voor klampen, en ook een
zo grote hoeveelheid koper dat het
niet te wegen was,k 4 en ook cederstammenl zonder tal;
¨ want de
¨
Sidoniers m en de Tyriers n brachten David
een grote hoeveelheid
_
cederstammen. 5 Bĳgevolg zei
David:
„Mĳn zoon Salomo
is jong
_
_
en teer,o en het voor Jehovah te
bouwen huis dient in grootsheid
alles overtreffend te zĳn,p tot een
luisterrĳke q onderscheiding voor
alle landen. Laat ik derhalve voorbereidingen voor
hem treffen.” Zo
´ ´
trof David
voor zĳn dood in over_
vloedige mate voorbereidingen.r
6 Bovendien riep hĳ zĳn zoon
Salomo
opdat hĳ hem zou kun_
nen gebieden een huis voor
¨ Jehovah, de God van Isra
el, te
_
bouwen. 7 Voorts zei David
tot
_
g

¨
Salomo geınstrueerd

1 KRONIEKEN 22:8–23:6
zĳn zoon Salomo:
„Wat mĳ be_
treft, het kwam mĳ na aan het
a
hart te liggen een huis voor de
naamb van Jehovah, mĳn God,
te bouwen. 8 Maar Jehovah’s
woord kwam tot mĳ en luidde:
’Bloed in grote hoeveelheid hebt
gĳ vergoten,c en grote oorlogen
hebt gĳ gevoerd.d Gĳ zult geen
huis voor mĳn naam bouwen,e
want gĳ hebt veel bloed voor mĳn
aangezicht op de aarde vergoten.
9 Zie! Een zoonf wordt u geboren.
Hĳzelf zal een man van rust blĳken te zĳn, en ik zal hem stellig rust geven van al zĳn vĳanden
h zal zĳn
rondom; g want Salomo
_
naam worden, en vrede i en stille
rust
_
¨ zal ik in zĳn dagen aan Israel schenken. 10 Hĳ is het die
een huis voor mĳn naam zal bouwen,j en hĳzelf zal mĳ tot een
zoon worden,k en ik hem tot een
vader.l En ik zal de troon ¨ van zĳn
koningschap m over Isra
el stellig
_
tot onbepaalde tĳd stevig bevestigen.’
11 Welnu, mĳn zoon, moge Jehovah met u blĳken te zĳn, en gĳ
moet succesvol bevonden worden
en het huis van Jehovah, uw God,
bouwen, juist zoals hĳ betreffende u gesproken heeft.n 12 Moge
Jehovah u slechts doorzicht en
u
verstand geven,o en moge hĳ
¨
bevel geven betreffende Isra
el, ja,
_
om de wet van Jehovah, uw God,
te onderhouden.p 13 In dat geval zult gĳ succesvol bevonden
worden,q indien gĳ ervoor zorgt de
voorschriftenr en de rechterlĳke
beslissingens die¨ Jehovah Mozes
_
betreffende Isra
el geboden heeft,t
_
te volbrengen. Wees moedig en
sterk.u Wees niet bevreesd,v noch
verschrikt.w 14 En zie, gedurende mĳn ellende x heb ik voor Jehovah’s huis honderdduizend talenten goudy en een miljoen talenten
zilver gereedgemaakt, en het koper z en het ĳzer a is niet te wegen omdat het zo’n grote hoeveelheid geworden is; en balken
en stenen heb ik gereedgemaakt,
maar daaraan zult gĳ er nog toevoegen. 15 En bĳ u is een groot
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aantal [mensen] die het werk kunnen verrichten, steenhouwers en
steen-a en houtbewerkers en elkeen die kunstvaardig is in allerlei
werk.b 16 Het goud, het zilver
en het koper en het ĳzer is niet te
tellen.c Sta op en handel,d en moge
Jehovah met u blĳken te zĳn.”e
17 Voorts gebood D avid
alle
_
¨
vorsten van Isra
el, zĳn zoon Sa_
_
lomo te helpen: 18 „Is Jehovah,
f
UW God, niet met U, en heeft
hĳ U niet rondom rust gegeven? g
Want hĳ heeft de bewoners van
het land in mĳn hand gegeven,
en het land is onderworpen voor
het aangezicht van Jehovahh en
van zĳn volk. 19 Zet nu UW hart
en UW zieli erop, naar Jehovah,
UW God, te vragen,j en staat op
en bouwt het heiligdomk van Jehovah, de [ware] God,l om de arkm
van het verbond van Jehovah en
het heilige gerei van de [ware]
God naar het huis te brengen dat
voor de naamn van Jehovah wordt
gebouwd.”
En David
zelf was oud en
_
verzadigd van dagen ge23
worden, en dus maakte hĳ zĳn
o
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p koning over Iszoon Salomo
_
_
¨
rael. 2 Hĳ dan vergaderde alle
¨
vorstenq van Isra
el en de pries_
ters r en de levieten.s 3 Bĳgevolg werden de levieten van dertig jaar oud en daarboven geteld; t
en hun aantal, hoofd voor hoofd
van hen, fysiek sterke man voor
fysiek sterke man, bedroeg achtendertigduizend. 4 Van dezen
waren er vierentwintigduizend
om dienst te doen als opzichters over het werk van het huis
van Jehovah; en zesduizend als
beambtenu en rechters; v 5 en
vierduizend poortwachters w en
vierduizend die Jehovah moesten
lovenx op de instrumenteny die [zo
zei David]
„ik voor het brengen
_
van lofzang heb gemaakt”.
6 Toen verdeelde David
hen in
_
s Nu 3:6; 1Kr 13:2; t Nu 4:3; u 1Kr 26:29; v De
16:18; 2Kr 19:8; w 1Kr 26:12; x 1Kr 6:31; 1Kr
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Levieten georganiseerd; hun diensten

afdelingena naar de zonen van
Levi,
Kehath
en Me_
_ b naar Gerson,
_
rari.
7 Tot de Gersonieten be_
¨
hoorden: Ladan
en S _imeı. 8 De
_
¨ c
zonen van Ladan
waren Jeh _iel,
_
¨
het hoofd, en Zetham
en J¨ o_ el,d
_
drie. 9 De zonen van
¨ S _imeı waren Selomoth
en Hazi
_
_ el en Haran,
_
drie. Dit waren de hoofden van
de vaderen voor Ladan.
10 En
_ ¨
de zonen van S _imeı waren Ja_
¨
hath, Z _ina en Je_ us en Ber _ia. Deze¨
vier waren de zonen van S _imeı.
11 En Jahath
werd het hoofd,
en
_
¨
Z _iza de tweede. Wat Je_ us en Ber _ia betreft, zĳ hadden niet veel
zonen; daarom werden
´ ´ zĳ een
vaderlĳke huis voor een ambtsgroep.
f
12 De zonen van Kehath
wa_
h en
ren Amram,
J _izhar,g Hebron
_
_¨
Uzzi
el,i vier. 13¨ De zonen van
_
j
k
Amram
waren
Aaron
en Mozes.
_
_
_
¨
Maar Aaron
werd afgezonderdl
_
m
om het Allerheiligste te heiligen, hĳ en zĳn zonen tot onbepaalde tĳd, om offerrook te brengenn voor het aangezicht van
Jehovah, om hem te dieneno en in
zĳn naam te zegenenp tot onbepaalde tĳd. 14 Wat Mozes,
de
_
man van de [ware] God,q betreft,
zĳn zonen zelf bleven onder de
stam van de levieten genoemd
worden.r 15 De zonen van¨ Mo_
s en Eli
t
zes waren Gersom
ezer.
_
_
16 ¨ De zonen van Gersom:
S
e_
_
buel,u het hoofd.
17 En de zo¨
nen van Eliezer
werden:
Rehab_
_
¨
v
kreeg
ja, het hoofd; en Eliezer
_
geen andere zonen, maar de zonen van Rehabja
zelf werden bui_
tengewoon talrĳk. 18 De zonen
x het hoofd.
van J _izhar: w Selomith,
_
19 De zonen van Hebron
wa_
ren Jer _ia, het hoofd,
Amarja,
de
_
¨
tweede, Jahazi
el,
de
derde,
en
Je_
y de vierde.
20
De
zokameam,
_
¨
nen van Uzzi
elz waren M _icha, het
_
hoofd, en Jiss _ia, de tweede.
21 De zonen van Merari
_ a waren Mahli
en Musi.
_
_ b De zonen
c en Kis.
van Mahli
waren Eleazar
_
_
22 Maar Eleazar
stierf; en hĳ
_
had geen zonen, maar dochters
gekregen. Daarom namen de zo-

HFDST. 23
a 2Kr 8:14
2Kr 31:2
Ex 6:16
1Kr 26:21
1Kr 26:22
1Kr 24:4
Ex 6:18
Ex 6:21
Nu 3:27
1Kr 6:2
Ex 4:14
Ex 6:20
Ex 6:26
l Ex 28:1
Heb 5:4
m Heb 9:7
n 1Sa 2:28
o De 21:5
p Le 9:22
Nu 6:23
q Ps 90, Ops.
r 1Kr 26:24
s Ex 2:22
t Ex 18:4
u 1Kr 26:24
v 1Kr 26:25
w Nu 3:27
x 1Kr 24:22
y 1Kr 24:23
z Ex 6:22
a Ex 6:19
b Nu 26:58
1Kr 24:30
c 1Kr 24:28
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

2e kolom
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

x

y
z
a
b
c
d

Nu 36:11
1Kr 24:30
Nu 26:58
1Kr 28:13
Ezr 3:8
2Sa 7:1
1Kr 22:18
1Kon 8:13
Ps 135:21
Nu 4:15
Nu 4:49
2Sa 23:2
Nu 3:9
1Kon 6:36
1Kr 9:26
Ne 12:45
Le 24:6
1Kr 9:32
1Kr 9:29
Ex 29:23
Le 2:4
Ex 29:2
Le 7:9
Le 7:12
Le 19:36
Ex 29:39
1Kr 16:37
Le 22:29
Ps 105:1
Fil 4:6
1Kr 16:4
Ps 69:30
2Kor 11:31
Ex 20:10
Nu 10:10
Ps 81:3
Le 23:4
Nu 1:53
1Kr 9:27
Nu 3:9

1 KRONIEKEN 23:7-32

nen van Kis, hun broeders, hen
[tot vrouw].a 23 De zonen van
Musi
en Eder
en Je_ waren Mahli
_
_
_
remoth,b drie.
24 Dit waren de zonen van Levi
_
naar het huis van hun vaderen,c
de hoofden van de vaderen, naar
hun gemachtigden, volgens het
getal van de namen, hoofd voor
hoofd van hen, die het werk verrichtten voor de dienstd van het
huis van Jehovah, van twintig jaar
oud en daarboven.e 25 Want Da_
vid had gezegd:
„Jehovah, de God
¨
van Isra
el, heeft zĳn volk rust ge_
schonken,f en hĳ zal tot onbepaalde tĳd in Jeruzalem
verblĳven.g
_
26 En ook zullen de levieten de
tabernakel niet hoeven te dragen,
noch iets van zĳn dienstgerei.”h
27 Want volgens de laatste woordeni van David
vormden dezen
_
het getal der zonen van Levi
van
_
twintig jaar oud en daarboven.
28 Want het
¨ was hun taak de zonen van Aaron
ter beschikking te
_
j bĳ de dienst van het huis
staan
van Jehovah, [door toezicht te
houden] op de voorhovenk en op de
eetvertrekkenl en op de reiniging
van al het heilige m en het dienstwerk met betrekking tot het huis
van de [ware] God, 29 ja, [te zorgen] voor het stapelbroodn en voor
de meelbloemo voor het graanoffer
en voor de wafels p van ongezuurd
broodq en voor de [koeken van de]
bakplaatr en voor het gemengde s
deeg en voor alle inhoudsmaten en
lengtematen; t 30 en om morgen
na morgenu te staanv ten einde Jehovah te dankenw en te loven,x en
eveneens ’s avonds; 31 en voor
al het offeren van de brandoffers
aan Jehovah op de sabbatten,y op
de nieuwe manenz en op de feesttĳden,a volgens het aantal overeenkomstig de regel daaromtrent,
voortdurend voor het aangezicht
van Jehovah. 32 En zĳ zorgden
voor de bewaking b van de tent der
samenkomst en de bewaking van
de heilige plaats c en
¨ de bewaking
van de zonen van Aaron,
hun broe_
ders, voor de dienst van het huis
d
van Jehovah.

1 KRONIEKEN 24:1-31
¨
De zonen van Aaron
nu
_
hadden hun afdelingen. De
¨
a
zonen van Aaron
waren Nadab
_
_
c en
d
en Ab _ihu,b Eleazar
Ithamar.
_
_
2 Nadab
en Ab _ihue stierven ech_
ter voor het aangezicht van hun
vader,f en zĳ hadden geen zonen
g en Ithagekregen, maar Eleazar
_
_
mar bleven als priesters dienst
h uit
doen. 3 En David,
en Zadok
_
_
de zonen van Eleazar,
en Achime_
_
lechi uit de zonen van Ithamar,
_
deelden hen voorts in afdelingen
in voor hun ambt in hun dienst.j
4 Maar de zonen van Eleazar
ble_
ken wat de hoofden der mannen
betreft talrĳker te zĳn dan de zonen van Ithamar.
Daarom verdeel_
de men hen [aldus:] voor de zonen van Eleazar
als hoofden voor
_
[hun] vaderlĳke huizen, zestien,
en voor de zonen van Ithamar
_
[als hoofden] voor hun vaderlĳke
huizen, acht.
5 Voorts verdeelde men hen
door het lot,k dezen alsmede genen, want er moesten zowel uit de
zonen van Eleazar
als uit de zo_
nen van Ithamar
oversten van de
_
l
heilige plaats en oversten van de
[ware] God zĳn. 6 Toen schreef
¨
Semaja,
de zoon van Nethane
_
_ el, de
secretaris m van de levieten, hen
op in tegenwoordigheid van de kon
de
ning en de vorsten en Zadok,
_
o de zoon
priester, en Achimelech,
_
p
van Abjathar,
en de hoofden der
_
vaderen van de priesters
´ ´ en van de
levieten,q waarbĳ er een vaderlĳk
huis werd uitgenomen voor Elea_
´ ´
zar r en een werd uitgenomen voor
s
Ithamar.
_
7 Het lot dan kwam te voort
schĳn: het eerste voor Jojarib;
_
voor Jedaja
het tweede, 8 voor
_
Harim
het derde, voor Seorim
_
_
het vierde, 9 voor Malk _ia het
vĳfde, voor M _ijamin het zesde,
10 voor H akkoz
het zevende,
_
voor Ab _iau het achtste, 11 voor
Jesua
het negende, voor Se_
chanja
het tiende, 12 voor El_
_
jasib het elfde, voor Jakim
het
_
twaalfde, 13 voor Huppa
het
_
dertiende, voor Jesebeab
het veer_
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tiende, 14 voor B _ilga het vĳftiende, voor Immer
het zestiende,
_
15 voor Hezir
het zeventiende,
_
voor Happ _izzes het achttiende,
16 voor Pethahja
het negentien_
de, voor Jehezkel
het twintigste,
_
17 voor Jachin
het eenentwin_
¨
tigste, voor Gamul
het tweeen_
twintigste,
18
voor
Del
aja
het
_
¨
¨
drieentwintigste, voor Maazja
het
_
vierentwintigste.
a
19 Dit waren hun ambten voor
hun dienst,b om het huis van Jehovah binnen te gaan overeenkomstig het hun toekomende
rechtc
¨
door de hand van Aaron,
hun
_
voorvader, juist ¨ zoals Jehovah,
de God van Isra
el, hem geboden
_
had.
20 En van de zonen van Levi
_
die overgebleven waren, was er
d Suvan de zonen van Amram
_
¨
¨_
bael; e van de zonen van Suba
el:
_
f
van
Jehdeja;
21 van Rehabja:
_
_
de zonen van Rehabja:
Jiss _ia, het
_
hoofd; 22 van de Jizharieten: g
h van de zonen van SeSelomoth;
_
lomoth:
Jahath;
23 en de zo_
_
i Jer
nen [van Hebron]:
_ia,j het
_
hoofd, Amarja,
de
tweede,
Jaha_
_
¨
ziel, de derde, Jekameam,
de vier_
¨
de. 24 De zonen van Uzzi
el:
M
_
_icha; van de zonen van M _icha: k
Samir.
25 De broeder van M _i_
cha was Jiss _ia; van de zonen van
Jiss _ia: Zachar _ia.
26 De zonen van Merari
_ l wam en Musi; n de zonen
ren Mahli
_¨
_
van Jaaz _ia: Beno.
27 De zonen
_
¨
van Merari:
Van Jaaz _ia: Beno
_
_
en Soham
en Zakkur
en H _ibri.
_
_
28 Van Mahli:
Eleazar,
die geen
_
_
zonen heeft gekregen.o 29 Van
¨
Kis: de zonen van Kis: Jerahme
el.
_
30 En de zonen van Musi
waren
_
p
q
en Eder
en Jerimoth.
Mahli
_
_
_
Dit waren de zonen van de levieten naar hun vaderlĳke r huizen. 31 Voorts wierpen ook zĳ
het lot,s precies zoals¨ hun broeders, de zonen van Aaron,
in te_
genwoordigheid van David,
de ko_
ning, en Zadok
en Achimelech
en
_
_
de hoofden van de vaderlĳke huizen der priesters en der levie-
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ten gedaan hadden. Wat de vaderlĳke huizena betreft, het hoofd
was precies zoals zĳn jongere
broeder.
Voorts zonderden David
en
_
de overstenb van de dienstgroepenc enkelen van de zonen
d en Jeduthune
van Asaf,
Heman
_
_
_
voor de dienst af, degenen die
profeteerden met de harpen,f met
de snaarinstrumenteng en met de
cimbalen.h En uit hun aantal kwamen de voor hun dienst aangewezen mannen. 2 Van de zonen
i en Nevan Asaf:
Zakkur
en Jozef
_
_
_
thanja
en Asarela,
_
_ j de zonen van
k
deAsaf
onder leiding van Asaf,
_
_
gene die profeteerde onder leiding van de koning. 3 Van Jel
de zonen van Jeduthun:
duthun:
_
_
Gedalja
_ ¨ m en Zeri
_ n en Jesaja
_ o [en
S _imeı], Hasabja
en Matt _ithja,p zes,
_
onder leiding van hun vader Jeduthun,
die profeteerde met de
_
harp om Jehovah te danken en
q
r de zote loven. 4 Van Heman:
_
nen van H
eman:
Bukk
_
_
_ia,s Mattan¨
¨
ja,t Uzzi
el en Jerimoth,
el,u Sebu
_
_
_
v Hanani, Eliatha,w GidHananja,
_
_
_
y Josbedalti
Ezer,
_ x en Romamti_
_
z Mallothi,a Hothir,b Mahakasa,
_
_
_
_
zioth. 5 Al dezen waren zonen
van Heman,
een visionair c van de
_
koning in de dingen van de [ware]
God, om zĳn hoorn te verheffen;
vandaar dat de [ware] God ertoe overging Heman
veertien zo_
nen en drie dochters te geven.d
6 Al dezen stonden onder leiding
van hun vader bĳ de zang in het
huis van Jehovah, met cimbalen,e
snaarinstrumentenf en harpeng
voor de dienst van het huis van
de [ware] God.
Onder leiding van de koning
stonden Asaf
en Jeduthun
en He_
_
_
man.h
7 En het aantal van hen samen met hun broeders die geoefend waren in de zang voor
Jehovah,i allen deskundigen,j bedroeg tweehonderd achtentachtig. 8 Zĳ dan wierpen het lotk
met betrekking tot de dingen
waarvoor zorg gedragen moest
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1 KRONIEKEN 25:1-30
worden, waarbĳ de kleine precies
hetzelfde was als de grote,a de
deskundige b samen met de leerling.
9 Het lot dan kwam te voorschĳn: het eerste, behorend tot
c
d
voor Gedalja
Asaf,
voor Jozef;
_
_
_
het tweede (hĳ en zĳn broeders
en zĳn zonen waren twaalf [in
getal]); 10 het derde voor Zak_
kur,e zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 11 het vierde voor J _izri,f zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 12 het vĳfde voor Neg
zĳn zonen en zĳn broethanja,
_
ders: twaalf; 13 het zesde voor
Bukk _ia, zĳn zonen en zĳn broeders: twaalf; 14 het zevende
voor Jesarela,
_ h zĳn zonen en zĳn
broeders: twaalf; 15 het achtste voor Jesaja,
zĳn zonen en
_
zĳn broeders: twaalf; 16 het negende voor Mattanja,
zĳn zonen
_
en zĳn broeders: ¨ twaalf; 17 het
tiende voor S _imeı, zĳn zonen en
zĳn broeders: twaalf;
18 het elf¨
de voor Azare
_ el,i zĳn zonen en zĳn
broeders: twaalf; 19 het twaalfde voor Hasabja,
zĳn zonen en
_
zĳn broeders: twaalf;
20 voor
¨
het dertiende, Suba
el,j zĳn zonen
_
en zĳn broeders: twaalf; 21 voor
het veertiende, Matt _ithja, zĳn
zonen en zĳn broeders: twaalf;
22 voor het vĳftiende, voor Je_
remoth, zĳn zonen en zĳn broeders: twaalf; 23 voor het zestiende, voor Hananja,
zĳn zonen
_
en zĳn broeders: twaalf; 24 voor
het zeventiende, voor Josbeka_
sa, zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 25 voor het achttiende,
voor Hanani,
zĳn zonen en zĳn
_
broeders: twaalf; 26 voor het
negentiende, voor Mallothi,
zĳn
_
zonen en zĳn broeders: twaalf;
27 voor het twintigste, voor Elia_
tha, zĳn zonen en zĳn broeders:
twaalf; 28 voor het eenentwintigste, voor Hothir,
zĳn zonen
_
en zĳn broeders:
twaalf; 29 voor
¨
het tweeentwintigste, voor Giddalti,
zĳn zonen en zĳn broe_
¨
ders: twaalf; 30 voor het drieenk
zĳn
twintigste, voor Mahazioth,
_
zonen en zĳn broeders: twaalf;
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Poortwachters, schatbewaarders
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31 voor het vierentwintigste,
a
voor Romamtizĳn zonen
Ezer,
_
_
en zĳn broeders: twaalf.
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Voor de afdelingen van
26
poortwachters: Van de Korachieten: Meselemja,
de zoon
_
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d

van Kore,
uit de zonen van Asaf.
_
_
2 En Meselemja
had zonen: Za_
¨
char _ia, de eerstgeborene, Jed _iael,
de tweede, Zeb adja,
de derde,
_
¨
Jathni
el, de vierde, 3 Elam,
de
_
_
vĳfde, Johanan,
de zesde, Elje_
¨
ho_ enai, de zevende. 4 En Obed_
e
had zonen: Semaja,
Edom
de
_
_
eerstgeborene, Jozabad,
de twee_
de, Joah,
de derde, en Sachar,
_
_
¨
de vierde, en Nethane
el, de vĳf_
¨
de, 5 Ammi
el, de zesde, Issa_
_
¨
schar, de zevende, Peullethai,
de
_
achtste; want God had hem gezegend.f
6 En aan Semaja,
zĳn zoon,
_
werden zonen geboren die heersers over het huis van hun vader
waren, want zĳ waren bekwame,
sterke mannen. 7 De zonen van
¨
Semaja:
Othni
en Refa
_
_
_ el en Obed,
_
Elzabad,
wiens broeders bekwame
_
mannen waren, El _ihu en Semach_
ja. 8 Al dezen waren uit de zonen van ObedEdom,
zĳ en hun
_
_
zonen en hun broeders, bekwame mannen met het vermogen de
¨
dienst [te verrichten], tweeenzestig, die tot ObedEdom
be_
_
g had
hoorden. 9 En Meselemja
_
zonen en broeders, bekwame mannen, achttien. 10 En Hosa
uit de
_
zonen van Merari
_ had zonen. S _imri was het hoofd, want hĳ was wel
niet de eerstgeborene,h maar zĳn
vader stelde hem aan als hoofd; i
11 Hilk _ia, de tweede, Tebalja,
de
_
derde, Zachar _ia, de vierde. Al de
zonen en broeders van Hosa
wa_
ren er dertien.
12 Van deze afdelingen van de
poortwachters hadden de hoofden der mannen evenals hun broeders plichten,j om te dienen in
het huis van Jehovah. 13 Zĳ dan
wierpen het lotk voor de kleine
zowel als voor de grote, volgens
hun vaderlĳke huizen,l voor de
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verschillende poorten. 14 Toen
viel het lot voor het oosten op Sea Voor zĳn zoon Zachar
lemja.
_
_ia,b
een raadsmanc vol doorzicht, wierpen zĳ het lot, en zĳn lot kwam
ten slotte uit op het noorden.d
15 ObedEdom
had het zĳne voor
_
_
het zuiden, en zĳn zonene hadden de magazĳnen.f 16 Suppim
_
en Hosa
_ g hadden het hunne voor
het westen, dicht bĳ de Sallechetpoort aan de opgaande grote weg, wachtgroep h corresponderend met wachtgroep; i 17 tegen
het oosten waren zes levieten; tegen het noorden voor een dag,
vier; tegen het zuiden voor een
dag,j vier; en voor de magazĳnen,k
twee aan twee; 18 voor de overdekte zuilengang tegen het westen, vier bĳ de grote weg,l twee bĳ
de overdekte zuilengang. 19 Dit
waren de afdelingen van de poortwachters van de zonen van de Korachietenm en van de zonen van
Merari.
_ n
20 Wat de levieten betreft, Ah _ia
ging over de schatteno van het
huis van de [ware] God en over de
schatten van de geheiligde dinq
gen.p 21 De zonen van Ladan,
_
de zonen van de Gersoniet behorend tot Ladan;
de hoofden van
_
de vaderlĳke huizen behorend
¨
tot Ladan,
de Gersoniet: Jehieli.
_
_ r
¨
22 De zonen van Jehieli,
Zetham
_
_
¨
en zĳn broer Jo_ el,s gingen over de
schattent van het huis van Jehovah. 23 Wat de Amramieten, de
Jizharieten, de Hebronieten [en]
¨
de Uzzielieten betreft,u 24 ja,
¨
Sebu
el,v de zoon van Gersom,
de
_
_
zoon van Mozes,
was leider over
_
de voorraden. 25 Wat zĳn broe¨
w was
ders betreft, van Eliezer
_
x en diens
er diens zoon Rehabja
_
zoon Jesaja
en diens zoon Joram
_
_
en diens zoon Z _ichri en diens
zoon Selomoth.
26 Deze Selo_
_
moth en zĳn broeders gingen over
alle schatten van de geheiligde
z de koning, en
dingen,y die David,
_
de hoofden van de vaderlĳke huizen,a en de oversten van duizend
en van honderd, en de legerover-
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sten geheiligd hadden. 27 Van
de oorlogena en van de buitb hadden zĳ [dingen] geheiligd om het
huis van Jehovah te onderhouden. 28 En ook alles wat de zie¨
ner c Samu
el en Saul, de zoon van
_
d de zoon van Ner,
Kis, en Abner,
_
e de zoon van Zer
f
en Joab,
uja,
_
_
geheiligd hadden. Wat wie maar
ook geheiligd had, stond onder
toezicht van Selomith
en zĳn
_
broeders.
g
29 Van de Jizharieten waren
Kenanja
en zĳn zonen voor de
_
aangelegenheden buiten,h als beambten en als rechters i over Is_
¨
rael.
30 Van de Hebronietenj gingen
Hasabja
en zĳn broeders, bekwa_
me mannen,k zeventienhonderd,
¨
over het bestuur van Isra
el in de
_
streek van de Jorda_ an
_ tegen het
westen, voor al het werk van Jehovah en voor de dienst van de
koning. 31 Van de Hebronieten
was Jer _ial het hoofd van de Hebronieten naar de geslachten ervan naar [de] voorvaders. In het
veertigste m jaar van Davids
ko_
ningschap werden zĳ uitgezocht,
en er werden onder hen dappere,
¨
sterke mannen gevonden te Jae_
zer n in G _ilead.o 32 En zĳn broeders, bekwame mannen,p waren
tweeduizend zevenhonderd [in getal], hoofden van de vaderlĳke huide koning, stelde hen
zen.q David,
_
derhalve aan over de Rubenieten
en de Gadieten en de halve stam
van de Manassieten,r voor elke
zaak van de [ware] God en die s
van de koning.
¨
Wat de zonen van Isra
el
_
betreft naar hun aantal, de
hoofden van de vaderlĳke t huizen en de overstenu van duizend
en van honderdv en hun beambten die de koning diendenw in
elke zaak van de afdelingen dergenen die van maand tot maand,
alle maanden van het jaar door,
binnenkwamen en uitgingen, elke
afdeling [telde] vierentwintigduizend [man].

27

HFDST. 26
a Joz 6:19
b Nu 31:28
c 1Sa 9:9
d 1Sa 14:50
e 2Sa 20:23
f 2Sa 2:18
g 1Kr 23:12
h Ne 11:16
i De 17:9
2Kr 19:8
j 1Kr 23:12
1Kr 23:19
k 1Kr 26:6
l 1Kr 23:19
m 2Sa 5:4
1Kr 29:27
n Joz 13:25
Joz 21:39
o Ge 31:21
1Sa 13:7
p 1Kr 26:9
q 1Kr 24:31
r 1Kr 12:37
s 2Kr 19:11

HFDST. 27
t 1Kr 5:24
u Ex 18:25
1Sa 8:12
1Kr 13:1
2Kr 1:2
v De 1:15
w 1Kr 28:1

2e kolom
a 2Sa 23:8
1Kr 11:11
b Nu 26:21
c 2Sa 23:9
1Kr 11:12
d 1Kr 8:4
e 2Sa 23:20
f 1Kon 4:4
1Kr 12:27
g 2Sa 23:20
h 2Sa 23:23
i 2Sa 2:18
2Sa 23:24
j 1Kr 2:16
k 2Sa 23:25
1Kr 11:27
l 2Sa 23:26
m 2Kr 11:6
2Kr 20:20
Am 1:1
n 1Kr 11:28
o 2Sa 23:26
p 1Kr 11:27
q 2Sa 21:18
r Nu 26:20
s 1Kr 6:60
t 2Sa 23:27
u 2Sa 23:28
v Nu 26:20
w 2Sa 23:30
x Re 12:15

1 KRONIEKEN 26:27–27:15
2 Over de eerste afdeling van
a
de eerste maand ging Jasobam,
_
¨
de zoon van Zabdi
el, en in zĳn af_
deling waren er vierentwintigduizend. 3 Sommigen van de zob het hoofd van
nen van Perez,
_
alle oversten van de dienstgroepen, waren voor de eerste maand.
4 En over de afdeling van de tweec
de maand ging Dodai,
de Aho_
hiet,d met zĳn afdeling, en M _ikloth
was de leider, en in zĳn afdeling waren er vierentwintigduizend. 5 De overste van de derde
dienstgroep voor de derde maand
f
was Benaja,
_ e de zoon van Jojada,
_
de overpriester, en in zĳn afdeling
waren er vierentwintigduizend.
6 Deze Benaja
_ g was een sterke
man van de dertig h en ging over
de dertig; en [over] zĳn afdeling
ging zĳn zoon Ammizabad.
7 De
_
vierde voor de vierde maand was
¨ i
j
Asa
broer, en na hem zĳn
_ el, Joabs
_
zoon Zebadja,
en in zĳn afdeling
_
waren er vierentwintigduizend.
8 De vĳfde overste voor de vĳfk
de Jizrade maand was Samhuth,
_
hiet, en in zĳn afdeling waren er
vierentwintigduizend. 9 De zesl
de voor de zesde maand was Ira,
_
¨
n
de zoon van de Tekoıetm Ikkes,
_
en in zĳn afdeling waren er vierentwintigduizend. 10 De zevende voor de zevende maand was de
p
Pelonieto Helez,
uit de zonen van
_
¨
Efra
ım, en in zĳn afdeling waren
_
er vierentwintigduizend. 11 De
achtste voor de achtste maand
was de Husathiet S _ibbechai,q van
de Zarhieten,r en in zĳn afdeling
waren er vierentwintigduizend.
12 De negende voor de negende
¨
maand was de Anathothiets Abie_
zer,t van de Benjaminieten, en in
zĳn afdeling waren er vierentwintigduizend. 13 De tiende voor
de tiende maand was de Netofau van de Zarhieten,v
thiet Maharai,
_
en in zĳn afdeling waren er vierentwintigduizend. 14 De elfde
voor de elfde maand was de Pirathoniet Benaja,
_ w uit de zonen van
¨
Efra
ım,x en in zĳn afdeling waren
_
er vierentwintigduizend. 15 De

1 KRONIEKEN 27:16–28:4
twaalfde voor de twaalfde maand
a van
was de Netofathiet Heldai,
_
¨
Othni
el, en in zĳn afdeling waren
_
er vierentwintigduizend.
16 En over de stammen van Is_
¨
raelb was leider van de Rubenie¨
ten Eliezer,
de zoon van Z _ichri;
_
van de Simeonieten
Sefatja,
de
_
¨
zoon van Ma_ acha; 17 van Levi
_¨
Hasabja,
de zoon van Kemu
el;
_ ¨
_
c
van Aaron
Zadok;
18 van Juda
_
_
_
d
El _ihu, een van Davids
broers; e
_
van Issaschar
Omri,
de zoon van
_ ¨
_
M _ichael; 19 van Zebulon
Jisma_
_
ja, de zoon van Obadja;
van Naf_
_¨
tali Jerimoth,
de zoon van Azri
el;
_
¨_
20 van de zonen van Efra
ım Ho_
sea,
de zoon van Azazja;
van
_
_
¨
de halve stam Manasse
Jo_ el, de
_
zoon van Pedaja;
21 van de hal_
ve stam Manasse
in G _ilead Iddo,
_
_
de zoon van Zachar _ia; van Ben_
¨ ¨
jamin Jaasi
_ el, de zoon van¨ Ab_
f
ner; 22 van Dan Azare
_ el, de
zoon van Jeroham.
Dit waren de
_
vorsteng van de stammen van Is_
¨
rael.
23 En David
nam het aantal
_
van hen die twintig jaar oud waren en daaronder niet op, want
¨
Jehovah had beloofd Isra
el zo tal_
rĳk te maken als de sterren aan
i de zoon van
de hemel.h 24 Joab,
_
Zeruja,
was zelf met de telling be_
gonnen, maar hĳ voltooide [die]
niet; j en hierdoor ontstond er ver¨
ontwaardiging k tegen Isra
el, en
_
het aantal werd niet opgenomen
in het verslag van de aangelegenheden van de dagen van koning
David.
_
25 En over de schatten van de
de zoon
koning l ¨ging Azmaveth,
_
van Ad _iel. En over de schatten op
m
n
het veld, in de steden en in de
dorpen en in de torens ging Jona_
than, de zoon van Uzz _ia. 26 En
over hen die veldwerko deden,
voor de bebouwing van de grond,
ging Ezri,
de zoon van Kelub.
_
_
27 En over de wĳngaardenp ging
¨
de Ramathiet S _imeı; en over dat
wat in de wĳngaarden was voor
de wĳnvoorraden ging de Sifmiet
Zabdi.
28 En over de olĳfbosjes
_
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en de sycomoorbomena die in de
b waren, ging de Gederiet
Sjefela
¨ _
Ba_ al-Hanan;
en over de olievoor_
c ging Joas.
29 En over
raden
_
d weidde runderen die in Saron
_
den, ging de Saroniet S _itrai; en
over de runderen in de laagvlakten ging Safat,
de zoon van Adlai.
_
_
30 En over de kamelene ging de
¨
en over de ezelinIsmaelietf Obil;
_
nen ging de Meronothiet Jehdeja.
_
31 En over de kleinveekudden
ging de Hagriet Jaziz.
Al dezen
_
waren de oversten van de have
die koning David
toebehoorde.
_
g
Davids
neef,
32 En Jonathan,
_
_
was raadsman, een man van verstand,h terwĳl hĳ tevens secre¨
taris was; en Jeh _iel, de zoon van
i was bĳ de zonen van
Hachmoni,
_
de koning.j 33 En Achitofel
_ k was
raadsmanl van de koning; en de
n
was [de] metgezel
Arkietm Husai
_
van de koning.o 34 En na Achitofel
waren er Jojada,
de zoon van
_
_
q
r
Benaja,
en Joab
_ p en Abjathar;
_
_
was legeroverste van de koning.
Voorts riep David
alle vor¨_
sten van Isra
el, de vorsten
28
_
van de stammen en de vorsten
s

t

u

van de afdelingen van hen die de
koning dienden en de oversten
van duizendv en de oversten van
honderdw en de oversten van alle
have x en vee y van de koning en
van zĳn zonen,z samen met de hofbeambtena en de sterke mannen,b
ja, iedere dappere, sterke man, te
Jeruzalem
bĳeen. 2 Toen ging
_
David,
de koning, op zĳn voeten
_
staan en zei:
„Hoort mĳ aan, mĳn broeders
en mĳn volk. Wat mĳ betreft,
het lag mĳ na aan het hartc een
huis van rust te bouwen voor de
ark van het verbond van Jehovah en als de voetbankd van onze
God, en ik had voorbereidingen
getroffen om te bouwen.e 3 En
de [ware] God zelf zei tot mĳ:
’Gĳ zult geen huis voor mĳn naam
bouwen; f want een man van oorlogen zĳt gĳ, en bloed hebt gĳ
vergoten.’g 4 Bĳgevolg heeft Je-
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Davids toespraak. Bouwplan

¨
hovah, de God van Isra
el, mĳ uit
_
heel het huis van mĳn vader uitgekozena om tot onbepaalde tĳd
¨
koning over Isra
el te worden; b
_
want Juda
koos hĳ als leider,c en
_
in het huis van Juda
mĳn va_
ders huis,d en onder de zonen van
mĳn vader e was ik degene die hĳ
goedkeurde,f om mĳ koning over
¨
heel Isra
el te maken; 5 en uit
_
al mĳn zonen (want veel zonen
heeft Jehovah mĳ gegeven)g koos
h
hĳ vervolgens mĳn zoon Salomo
_
om op de troon van het koning¨
schap van Jehovah over Isra
el te
_
zitten.i
6 Voorts zei hĳ tot mĳ: ’Uw
zoon Salomo
is het die mĳn huis
_
en mĳn voorhoven zal bouwen; j
want ik heb hem als mĳn zoon
verkozen,k en ikzelf zal zĳn vader worden.l 7 En ik zal zĳn koningschap m stellig tot onbepaalde
tĳd stevig bevestigen indien hĳ
vastbesloten zal zĳn naar mĳn gebodenn en mĳn rechterlĳke beslissingen te handelen,o zoals op deze
dag.’ 8 Nu dan, ten aanschou¨
wen van heel Isra
el, Jehovah’s
_
gemeente,p en ten aanhoren van
onze God: q Onderhoudt en doorvorst alle geboden van Jehovah,
UW God, opdat GIJ het goede land
moogt bezittenr en het stellig tot
onbepaalde tĳd als een erfenis
op UW zonen na U kunt overdragen.
9 En gĳ, mĳn zoon Salomo,
kens
_
de God van uw vader en dient
hem met een onverdeeld hartu en
met een bereidwillige ziel; v want
Jehovah doorzoekt alle harten,w
en elke neiging van de gedachten
onderscheidt hĳ.x Indien gĳ hem
zoekt, zal hĳ zich door u laten
vinden; y maar indien gĳ hem verlaat,z zal hĳ u voor eeuwig verstoten.a 10 Zie nu, want Jehovah zelf heeft u uitgekozen om
een huis als heiligdom te bouwen.
Wees moedig en handel.”b
11 Toen gaf David
aan zĳn zoon
_
Salomo
het bouwplanc van de
_
d
voorhal en van de bĳbehoren-
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1 KRONIEKEN 28:5-19
de huizen en voorraadkamers a en
dakvertrekkenb en donkere binnenkamers en van het huis van
het verzoendeksel; c 12 ja, het
bouwplan van alles wat door inspiratie d tot hem was gekomen
voor de voorhovene van Jehovah’s
huis en voor alle eetvertrekkenf
rondom, voor de schatten van het
huis van de [ware] God en voor
de schatten van de geheiligde dingen; g 13 en voor de afdelingenh
van de priesters en van de levieten en voor al het werk van de
dienst van Jehovah’s huis en voor
al het gerei van de dienst van Jehovah’s huis; 14 voor het goud
volgens gewicht, het goud voor
al het gerei voor de verschillende diensten, voor al het zilveren
gerei volgens gewicht, voor al het
gereii voor de verschillende diensten; 15 en het gewicht voor de
gouden lampenstandaardenj en
hun gouden lampen, volgens het
gewicht van de verschillende lampenstandaarden en hun lampen,
en voor de zilveren lampenstandaarden volgens het gewicht voor
de lampenstandaard en zĳn lampen overeenkomstig de dienst van
de verschillende lampenstandaarden; 16 en het goud volgens gewicht voor de tafels van het stapelbrood,k voor de verschillende
tafels, en zilver voor de zilveren
tafels; 17 en de vorken en de
schalenl en de kannen van zuiver
goud, en voor de kleine gouden
schalenm volgens het gewicht voor
de verschillende kleine schalen,
en voor de kleine zilveren schalen
volgens het gewicht voor de verschillende kleine schalen; 18 en
voor het reukaltaar n van gelouterd goud volgens gewicht en voor
de afbeelding van de wagen,o namelĳk de gouden cherubs p die
[hun vleugels] moesten uitspreiden en de ark van het verbond
van Jehovah moesten beschutten.
19 „Hĳ gaf inzicht voor de gehele zaak in geschrifte q uit de hand
van Jehovah op mĳ, ja, voor alle
werken van het bouwplan.”r

1 KRONIEKEN 28:20–29:13

Vrĳwillig giften van David en volk

20 Vervolgens zei David
tot zĳn
_
zoon Salomo:
„Wees moedig a en
_
sterk en handel. Wees niet bevreesd,b noch verschrikt,c want
Jehovah God, mĳn God, is met
u.d Hĳ zal u niet in de steek latene en u niet verlaten totdat al
het werk van de dienst van Jehovah’s huis voltooid is. 21 En
hier zĳn de afdelingen van de
priesters f en van de levieteng voor
heel de dienst van het huis van de
[ware] God; en bĳ u is in heel het
werk iedere gewillige h [persoon]
met bedrevenheid voor heel de
dienst,i en ook de vorstenj en
heel het volk, voor al uw woorden.”
David,
de koning, zei nu
_
29
tot de gehele gemeente:
„Mĳn zoon Salomo,
degene [die]
_
k

door God is uitgekozen,l is jong m
en teer, maar het werk is groot;
want de burcht is niet voor een
mens,n maar voor Jehovah God.
2 En naar heel mĳn vermogeno
heb ik voor het huis van mĳn
God gereedgemaakt: p het goudq
voor het goudwerk, en het zilver
voor het zilverwerk, en het koper voor het koperwerk, het ĳzer r
voor het ĳzerwerk, en het houts
voor het houtwerk; onyxstenen,t
en stenen die gezet moeten wor¨
den met harde mortel, en mozaıekstenen, en allerlei kostbaar gesteente, en albaststenen in grote
hoeveelheid. 3 En aangezien ik
een welgevallenu heb in het huis
van mĳn God, is er nog een speciaal bezit van mĳ,v goud en zilver; waarlĳk, ik geef het voor het
huis van mĳn God, afgezien van
alles wat ik voor het heilige huis
heb gereedgemaakt: w 4 drieduizend talenten goud van het goud
x
en zevenduizend talenvan Ofir,
_
ten gelouterd zilver, om de wanden van de huizen te bekleden;
5 van het goud voor het goudwerk, en van het zilver voor het
zilverwerk en voor al het werk
door de hand van de handwerkslieden. En wie biedt zich vrĳwil-
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lig aan om vandaag zĳn hand te
vullen [met een geschenk] voor
Jehovah?”a
6 Toen boden de vorstenb van
de vaderlĳke c huizen en de vor¨
stend van de stammen van Isra
el
_
en de oversten van duizende en
van honderdf en de oversten over
de zakeng van de koning zich vrĳwillig aan. 7 Bĳgevolg gaven zĳ
voor de dienst van het huis van de
[ware] God goud ter waarde van
vĳfduizend talenten en tienduizend darieken en zilver ter waarde van tienduizend talenten en
koper ter waarde van achttienduizend talenten en ĳzer ter waarde van honderdduizend talenten.h
8 En de stenen die zich in wiens
bezit maar ook bevonden, die gaven zĳ voor de schat van het huis
van ¨ Jehovah onder toezicht van
Jeh _iel,i de Gersoniet.j 9 En het
volk gaf uiting aan verheuging
over hun schenking van vrĳwillige gaven, want met een onverdeeld hart schonken zĳ vrĳwillige
gaven aan Jehovah; k en zelfs Da_
vid, de koning zelf, verheugde zich
met grote vreugde.l
10 Dientengevolge zegende m
David
Jehovah ten aanschouwen
_
van heel de gemeente,n en David
_
zei: „Gezegend moogt gĳ zĳn,o
o Jehovah,
de
God
van
onze
va¨
der Isra
el,p van onbepaalde tĳd,
_
ja, tot onbepaalde tĳd. 11 Van
u, o Jehovah, is de grootheidq
en de machtr en de luister s en
de voortreffelĳkheidt en de waardigheid; u want alles in de hemel
en op de aarde is [van u].v Van
u is het koninkrĳk,w o Jehovah,
gĳ die u ook als hoofd over alles verheft.x 12 De rĳkdomy en
de heerlĳkheidz zĳn vanwege u,
en gĳ heersta over alles; en in
uw hand is krachtb en macht,c
en in uw hand is [het vermogen]
om groot te makend en sterkte te
verlenen aan allen.e 13 En nu,
x Ne 9:5; Ps 97:9; y De 8:18; Sp 10:22; Fil 4:19;
z 1Kon 3:13; Jo 17:5; a 2Kr 20:6; b Sp 18:10; Jes
40:26; c De 3:24; Ef 1:19; Opb 15:3; d 2Kr 1:12; Ps
75:7; e 2Kr 16:9; Ps 18:32; Ps 28:8; Jes 40:29; 1Pe
4:11.
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Davids zegen. Vreugdebetoon van volk

o onze God, danken wĳ ua en lovenb uw luisterrĳke c naam.
14 En wie toch ben ikd en wat
is mĳn volk, dat wĳ de macht zouden behouden om aldus vrĳwillige gaven te schenken? e Want alles komt van u,f en uit uw eigen
hand hebben wĳ [het] u gegeven. 15 Want wĳ zĳn inwonende vreemdelingen voor uw aangezicht en bĳwoners,g gelĳk al
onze voorvaders. Als een schaduw zĳn onze dagen op de aarde h
en er is geen hoop. 16 O Jehovah, onze God, al deze overvloed
die wĳ hebben gereedgemaakt om
u een huis te bouwen voor uw
heilige naam, uit uw hand komt
het en het behoort alles aan u.i
17 En ik weet heel goed, o mĳn
God, dat gĳ een onderzoeker van
het hart zĳtj en dat gĳ een welgevallen hebt in oprechtheid.k Ik
voor mĳ heb in de oprechtheid
van mĳn hart al deze dingen vrĳwillig geschonken, en nu heb ik
met vreugde gezien hoe uw volk
dat hier aanwezig is, u vrĳwillige gaven heeft gebracht. 18 O
Jehovah, de God van¨ onze voor¨
vaders Abraham,
Isa
el,l
_
_ ak en Isra
_
maak toch dat dit tot onbepaalde
tĳd de neiging moge blĳven van
de gedachten van het hart van
uw volk,m en richt hun hart op
u.n 19 En geef mĳn zoon Salo_
mo een onverdeeld harto om uw
geboden,p uw getuigenissenq en
uw voorschriften te onderhoudenr
en alles ten uitvoer te brengen en
de burchts te bouwen waarvoor ik
voorbereidingen heb getroffen.”t
20 Voorts zei David
tot de ge_
hele gemeente: u „Zegentv nu Jehovah, UW God.” Toen zegende de
gehele gemeente Jehovah, de God
van hun voorvaders, en zĳ bogen
zich diep w en wierpen zich neer x
voor Jehovah en voor de koning.
21 En daags na die dag bleven
zĳ slachtoffers aan Jehovah offereny en brandoffers z aan Jehovah
brengen: duizend jonge stieren,
duizend rammen, duizend mannetjeslammeren en de daarbĳ behorende drankoffers,a ja, slacht-
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1 KRONIEKEN 29:14-30

offers
¨ in groten getale voor heel
Isra
el.a 22 En zĳ bleven die dag
_
met groot vreugdebetoon voor het
aangezicht van Jehovah eten en
drinken; b en zĳ gingen er voor
de tweede maal toe over Salo_
mo, de zoon van David,
koning
_
te makenc en hem voor Jehovah
tot leider d te zalven en ook Za_
doke tot priester. 23 En Salomo
_
f
zette zich op Jehovah’s troon als
koning in de plaats van zĳn vader
David
_ ¨ en werd succesvol,g en alle
Israelieten waren hem gehoorzaam. 24 Wat alle vorstenh betreft en de sterke manneni en ook
j
alle zonen van koning David,
zĳ
_
onderwierpen zich aan Salomo,
_
de koning. 25 En Jehovah ging
voort Salomo
bovenmatig groot
_
te makenk voor de ogen van heel
¨
Isra
el en hem zulk een konink_
lĳke waardigheid te verlenen als
nog
_
´ ´ enkele koning over Is¨ geen
rael voor hem te beurt was gevallen.l
¨
26 Wat David,
de zoon van Isa
_
_ ı,
betreft,
hĳ
regeerde
over
heel
Is_
¨
rael; m 27 en de dagen dat hĳ
¨
over Isra
el regeerde, waren veer_
regeerde hĳ
tig jaar.n In Hebron
_
zeven jaar lang,o en in Jeruza_
¨
lem regeerde hĳ drie endertig
p
28 En ten slotte
[jaar] lang.
stierf hĳ in gezegende ouderq verzadigd van dagen, rĳkdom,
domr en heerlĳkheid; s en zĳn
zoon Salomo
begon in zĳn plaats
_
te regeren.t 29 Wat de aangelegenheden van David,
de koning,
_
betreft, de eerste en de laatste,
zie, ze staan beschreven in de
¨
el
woorden van de ziener u Samu
_
en in de woorden van de profeet
v en in de woorden van de
Nathan
_
visionair Gad,w 30 samen met
[het bericht over] heel zĳn koningschap en zĳn machtsbetoon
x die over hem en
en de tĳden
¨
over Isra
el en over alle koninkrĳ_
ken van de landen waren heengegaan.y
t 1Kon 2:1; 1Kon 2:10; 1Kon 2:12; u 1Sa 9:9;
v 2Sa 7:2; 2Sa 12:1; w 1Kr 21:9; x Da 2:21; y 1Kon
2:11.

HET TWEEDE BOEK DER

KRONIEKEN
En Salomo,
de zoon van Da_
_
vid, kreeg steeds meer sterka
te in zĳn koningschap, en Jehovah, zĳn God, was met hemb en
bleef hem bovenmatig groot maken.c
2 En Salomo
gaf voorts bevel
_
¨
aan heel Isra
el, aan de oversten
_
d en van honderde en
van duizend
aan de rechters f en aan alle over¨
sten van heel Isra
el,g de hoof_
den van de vaderlĳke huizen.h
3 Toen gingen Salomo
en de ge_
hele gemeente met hem naar de
hoge plaats die te G _ibeon was; i
want daar bevond zich de tent
der samenkomstj van de [ware]
God, die Mozes,
de knechtk van
_
Jehovah, in de wildernis gemaakt
had. 4 De arkl van de [ware]
God had David
echter uit K _ir_
m
opgevoerd naar de
jath-Jearim
_
plaats die David
ervoor had be_
reid,n want hĳ had een tent voor
o
haar opgeslagen in Jeruzalem.
_
5 En het koperen altaar p dat Be¨ q
zale
de zoon
_ el, de zoon van Uri,
_
´ ´
van Hur,r had gemaakt, was voor
de tabernakel van Jehovah geplaatst; en zoals gewoonlĳk wendden Salomo
en de gemeente zich
_
daarheen. 6 Salomo
bracht daar
_
nu offers voor het aangezicht van
Jehovah op het koperen altaar
dat bĳ de tent der samenkomst
behoorde, en hĳ offerde daarop
voorts duizend brandoffers.s
7 In die nacht verscheen God
aan Salomo
en zei toen tot hem:
_
„Vraag! Wat zal ik u geven?”t
8 Daarop zei Salomo
tot God: „Gĳ
_
zĳt het die grote liefderĳke goedheid jegens mĳn vader David
hebt
_
betrachtu en die mĳ koning hebt
v
gemaakt in zĳn plaats.
9 Laat
nu, o Jehovah God, uw belofte aan
mĳn vader David
betrouwbaar
_
blĳken te zĳn,w want gĳzelf hebt
mĳ koning gemaaktx over een
volk dat zo talrĳk is als de stofdeeltjes van de aarde.y 10 Geef
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a
mĳ nu
´ ´ wĳsheid en kennis, opdat
ik voor dit volk kan uitgaan en
opdat ik kan ingaan,b want wie
zou dit grote volk van u kunnen
richten?”c
11 Toen zei God tot Salomo:
_
„Omdat gebleken is dat dit u na
d en gĳ niet geaan het hart lag
vraagd hebt om rĳkdom, stoffelĳke bezittingen en eer of om de ziel
van wie u haten, en gĳ zelfs niet
om veel dagen gevraagd hebt,e
maar gĳ om wĳsheid en kennis
voor u vraagt opdat gĳ mĳn volk
waarover ik u koning heb gemaakt, kunt richten,f 12 worden de wĳsheid en de kennis u gegeven; g ook zal ik u rĳkdom en
stoffelĳke bezittingen en eer geven zoals geen der koningen die
´ ´
er voor u geweest zĳn, ooit heeft
gehad,h en zoals niemand na u zal
krĳgen.”i
13 Zo kwam Salomo
[van] de
_
hoge plaats
die te G _ibeon was,j
´ ´
van vo or de tent der samenJeruzalem
en bleef
komst,k naar
_
¨
over Isra
el regeren.l 14 En Sa_
_
lomo bleef wagens en rĳpaarden
bĳeenbrengen, zodat hĳ in het
bezit kwam van veertienhonderd
wagens en twaalfduizend rĳpaarden,m en hĳ hield ze gestationeerd
in wagenstedenn en dicht bĳ de
koning in Jeruzalem.
15 Voorts
_
maakte de koning het zilver en
het goud in Jeruzalem
als de ste_
nen; o en cederhout maakte hĳ
zo overvloedig als de sycomoorbomenp die in de Sjefela
zĳn.q
_
16 En er was de export van de
paarden die Salomo
uit Egypte
_
_
had,r en het gezelschap van de
kooplieden van de koning haalde in de regel zelf de koppels paarden tegen een prĳs.s 17 En gewoonlĳk haalden en exporteerden
zĳ uit Egypte
een wagen voor zes_
honderd zilverstukken en een
paard voor honderd vĳftig; en zo

q 2Kr 9:27; 2Kr 26:10; r 2Kr 9:28; s 1Kon 10:28.
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Salomo roept Hirams hulp in

2 KRONIEKEN 2:1-15

HFDST. 1

banon,a want ik voor mĳ weet
heel goed dat uw knechten ervaren zĳn in het kappen van de
bomen van de L _ibanonb (en zie,
mĳn knechten zĳn samen met uw
knechten), 9 ja, om een grote
hoeveelheid stammen voor mĳ gereed te maken, want het huis dat
ik bezig ben te bouwen, zal groot
zĳn, ja, op een wonderbare wĳze.
10 En zie! aan de houthakkers, die
de bomen kappen, geef ik inderdaad tarwe als voedsel voor uw
knechten, twintigduizend kor,c en
twintigduizend kor gerst en twintigduizend bath wĳnd en twintigduizend bath olie.”
11 Daarop zei H _iram, de koning
e in een schrĳven dat
van Tyrus,
_
hĳ aan Salomo
zond: „Omdat Je_
hovah zĳn volk heeft liefgehad,f
heeft hĳ u tot koning over hen
aangesteld.”g 12 Vervolgens zei
H _iram: „Gezegend zĳ Jehovah,
¨
de God van Isra
el,h die de hemel
_
en de aarde gemaakt heeft,i omdat hĳ aan David,
de koning, een
_
wĳze zoon gegeven heeft, ervaren in doorzicht en verstand,j die
een huis zal bouwen voor Jehovah en een huis voor zĳn koningschap.k 13 Nu dan, ik zend inderdaad een kunstvaardig man,
ervaren in verstand, behorend
l
tot H _iram-Abi,
14 de zoon van
_
een vrouw uit de zonen van Dan,
maar wiens vader een man van
Tyrus
was, ervaren, om te wer_
ken in goud en in zilver, in koper,m in ĳzer, in stenenn en in
houtsoorten, in roodpurpergeverfde wol,o in blauw draadp en in
fĳnq weefsel en in karmozĳnr en
aan het snĳden van allerlei figurens en aan het ontwerpen van allerlei plannent die hem gegeven
mochten worden, samen met uw
kunstvaardige mannen en de
kunstvaardige mannen van mĳn
heer David,
uw vader. 15 En
_
laat mĳn heer nu de tarwe en de
gerst, de olie en de wĳn die hĳ
beloofd heeft, aan zĳn knechten

was het voor alle koningen van de
Hethieten en de koningen van Sy_
¨
rie.a Door bemiddeling van hen geschiedde de export.
Salomo
gaf nu het bevel een
_
huis te bouwenb voor Jehovah’s naamc en een huis voor zĳn
koningschap.d 2 Bĳgevolg telde
Salomo
zeventigduizend man af
_
als lastdragers en tachtigduizend
man als houwers in het gebergte,e en als opzichters over hen
drieduizend zeshonderd [man].f
3 Voorts zond Salomo
een bood_
schap aan H _iram,g de koning van
Tyrus,
en liet zeggen: „Net zoals
_
gĳ met mĳn vader David
gehan_
deld hebth en gĳ hem steeds maar
weer cederhout zondt om zich
een huis te bouwen waarin hĳ
kon wonen — 4 zie, ik ben bezig
een huis te bouweni voor de naamj
van Jehovah, mĳn God, om het
aan hem te heiligen,k om welriekend reukwerkl voor zĳn aangezicht te branden, met het bestendig stapelbroodm en brandoffers
’s morgens en ’s avonds,n op de
sabbatteno en op de nieuwe manenp en op de feesttĳdenq van Jehovah, onze God.¨ Tot onbepaalde
el [opgelegd] zĳn.
tĳdr zal dit Isra
_
5 En het huis dat ik bezig ben te
bouwen, zal groot zĳn,s want onze
God is groter dan alle [andere]
goden.t 6 En wie zou de kracht
kunnen behouden om voor hem
een huis te bouwen? u Want de hemel en de hemel der hemelen kunnen hem niet bevatten,v en wie
ben ikw dat ik voor hem een huis
zou bouwen, tenzĳ om offerrook
voor zĳn aangezicht te brengen? x
7 Nu dan, zend mĳ een kunstvaardig man om te werken in
goud en in zilver en in koper y en
in ĳzer en in roodpurpergeverfde
wol en karmozĳn en blauw draad,
en die de kunst verstaat figuren te
snĳden, samen met de kunstvaardige mannen die bĳ mĳ in Juda
_
en in Jeruzalem
zĳn, waarvoor
_
mĳn vader David
gezorgd heeft.z
_
8 En zend mĳ ceder-,a jenever-b
en algummimstammenc van de L _i-
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2 KRONIEKEN 2:16–3:17

Begin tempelbouw. Het Allerheiligste

zenden.a 16 Wĳ van onze kant
zullen bomen kappenb van de L _ibanon, naar heel uw behoefte,c
en wĳ zullen ze u in vlotten over
e brengen, en gĳ,
zee d naar Joppe
_
van uw kant, zult ze opvoeren
naar Jeruzalem.”
_
17 Toen hield Salomo
een tel_
ling van alle mannen die inwonende vreemdelingen waren, die
¨
in het land Isra
el waren,f na de
_
telling die zĳn vader David
van
_
hen had gehouden; g en er bleken
¨
er honderd drieenvĳftig duizend
zeshonderd te zĳn. 18 Hĳ dan
maakte zeventigduizend van hen
tot lastdragers h en tachtigduizend tot houwers i in het gebergte en drieduizend zeshonderd tot
opzichters om het volk aan het
werk te houden.j
Ten slotte begon Salomo
met
_
de bouw van het huis van Je3
hovah in Jeruzalem
op de berg
_
k

Mor _ia,l waar [Jehovah] aan zĳn
vader David
verschenen was,m op
_
de plaats die David
had gereed_
gemaakt op de dorsvloer van Or_
nan,n de Jebusiet. 2 Bĳgevolg
begon hĳ met de bouw in de tweede maand op de tweede [dag], in
het vierde jaar van zĳn regering.o
3 En deze dingen legde Salomo
als
_
fundament voor de bouw van het
huis van de [ware] God; de lengte in ellen volgens de vroegere
maat was zestig el en de breedte
twintig
el.p 4 En de voorhal,q die
´ ´
voor de lengte was, was twintig el
´ ´
voor de breedte van het huis, en
haar hoogte was honderd twintig;
voorts bekleedde hĳ haar van binnen met zuiver goud. 5 En het
grote huis r overtrok hĳ met jeneverhout, waarna hĳ het met goed
goud overtrok,s en toen bracht
hĳ daarop palmfigurent en kettingen aan.u 6 Verder bekleedde hĳ het huis met kostbaar gesteente ter opluistering; v en het
goudw was goud uit het goudland. 7 Vervolgens overtrok hĳ
het huis, de balken, de drempels
en zĳn wanden en zĳn deuren
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met goud; a en hĳ graveerde cherubs op de wanden.b
8 Voorts maakte hĳ het huis
van het Allerheiligste; c de lengte
ervan in verhouding tot de breedte van het huis was twintig el, en
de breedte zelf ervan was twintig
el; d en toen overtrok hĳ het met
goed goud tot een bedrag van zeshonderd talenten. 9 En het gewicht voor de spĳkers e was vĳftig
sikkelen goud; en de dakvertrekken overtrok hĳ met goud.
10 Toen maakte hĳ in het huis
van het Allerheiligste twee cherubs,f beeldhouwwerk, en bekleedde ze met goud.g 11 Wat de vleugels van de cherubs h betreft, hun
lengte was twintig el, terwĳl de
ene vleugel van vĳf el tot de muur
van het huis reikte, en de andere vleugel van vĳf el tot de vleugel van de andere cherub reikte.i
12 En de vleugel van de ene cherub van vĳf el reikte tot de muur
van het huis, en de andere vleugel van vĳf el was in aanraking
met de vleugel van de andere cherub.j 13 De vleugels van deze
cherubs waren uitgespreid twintig el; en zĳ stonden op hun voeten met hun gezicht naar binnen
gekeerd.
14 Verder maakte hĳ het gordĳnk van blauw draadl en roodpurpergeverfde wol en karmozĳn
en een fĳn weefsel, en bracht daarop cherubs aan.m
´ ´
15 Toen maakte hĳ voor het
huis twee zuilen,n vĳfendertig el
lang, en het kapiteelo dat op de
top van elke [zuil] was, was vĳf el.
16 Verder maakte hĳ kettingenp
in de trant van een halssnoer en
bracht die aan op de top van de
zuilen, en maakte honderd granaatappels q en hechtte die aan
de kettingen. 17 Voorts richtte
hĳ de zuilen op aan de voorkant
´ ´
van de tempel, een aan de rech´ ´
ter- en een aan de linkerkant,
waarna hĳ de rechtse de naam
Jachin
gaf en de linkse de naam
_
r
Boaz.
_
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Zuilen, zee, bekkens, lampenstandaarden

Toen maakte hĳ het koperen
altaar; a de lengte ervan was
twintig el en de breedte twintig
el en de hoogte tien el.b
2 Voorts maakte hĳ de gegoten
zee,c tien el van de ene rand tot de
andere rand, helemaal rond, en ze
was vĳf el hoog, en met een snoer
van dertig el kon men haar rondom omspannen.d 3 En eronder
helemaal in het rond was wat geleek op pompoenvormige e ornamenten, die haar omgaven, tien
in een el, die de zee geheel omringden.f De pompoenvormige ornamenten waren in twee rĳen,
´ ´
in een gietsel met haar gegoten.
4 Ze stond op twaalf stieren,g drie
die naar het noorden keken en
drie die naar het westen keken
en drie die naar het zuiden keken en drie die naar het oosten keken; en de zee was erbovenop, en
al hun achterdelen waren naar de
binnenkant [gekeerd].h 5 En de
dikte ervan was een handbreedte; en de rand ervan was op dezelfde wĳze gemaakt als de rand van
een beker, als een leliebloesem.i
Als vat kon ze drieduizend bathmatenj bevatten.k
6 Verder maakte hĳ tien bekkens en zette er vĳf aan de rechterkant en vĳf aan de linkerkant,l
om daarin te wassen.m Dingen die
met het brandoffer n te maken hadden, spoelde men gewoonlĳk daarin af. Maar de zee was voor de
priesters, om zich daarin te wassen.o
7 Toen maakte hĳ gouden lampenstandaarden,p tien stuks volgens hetzelfde plan,q en zette ze
in de tempel, vĳf aan de rechterkant en vĳf aan de linkerkant.r
8 Verder maakte hĳ tien tafels
en zette ze neer in de tempel, vĳf
aan de rechterkant en vĳf aan de
linkerkant,s en maakte honderd
gouden schalen.
9 Toen maakte hĳ het voorhof t
van de priesters u en de grote omsloten ruimte v en de deuren die
bĳ de omsloten ruimte behoor-
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den, en de deuren ervan bekleedde hĳ met koper. 10 En de zee
plaatste hĳ aan de rechterkant,
oostwaarts tegen het zuiden.a
11 Ten slotte maakte H _iram de
bakkenb en de schoppenc en de
schalen.d
Zo kwam H _iram gereed met het
verrichten van het werk dat hĳ
voor koning Salomo
aan het huis
_
van de [ware] God deed. 12 De
twee zuilene en de ronde kapitelenf op de top van de twee zuilen
en de twee netwerkeng ter bedekking van de twee ronde kapitelen
die op de top van de zuilen waren
13 en de vierhonderd granaatappels h voor de twee netwerken,
twee rĳen granaatappels voor elk
netwerk ter bedekking van de
twee ronde kapitelen die op de zuilen waren,i 14 en de tien wagentjes j en de tien bekkens k op de
wagentjes; 15 de ene zee l en de
twaalf stieren eronder,m 16 en
de bakken en de schoppenn en de
vorkeno en al hun gereip maakte
q
voor koning Salomo
H _iram-Abiv
_
_
voor het huis van Jehovah, van gepolĳst koper. 17 In het Jordaandistrict goot de koning ze in de
r en
dichte grond tussen Sukkoth
_
s
Zereda.
18 Zo maakte Salomo
_
_
al dit gerei in zeer grote hoeveelheid, want het gewicht van het koper werd niet vastgesteld.t
19 Voorts maakte Salomo
al het
_
gereiu dat in het huis van de [ware]
God was en het gouden altaar v
en de tafels w met het toonbrood
erop, 20 en de lampenstandaardenx en hun lampeny van zuiver
goud, om ze overeenkomstig de
´ ´
regel voor het binnenste vertrekz
te ontsteken; 21 en de bloesems
en de lampen en de snuiters,a van
goud (het was het zuiverste goud),
22 en de lichtdovers en de schalen en de bekers en de vuurpotten,
van zuiver goud,b en de ingang van
het huis,c zĳn binnenste deuren
voor het Allerheiligste en de deurend van het huis van de tempel,
van goud.
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Inwĳding begint. Ark binnengebracht

Ten slotte kwam al het werk
dat Salomo
voor het huis van
_
Jehovah moest doen, tot voltooia
ing, en Salomo
bracht nu alles
_
wat zĳn vader David
geheiligd
_
hadb erin; en het zilver en het
goud en al het gerei legde hĳ bĳ
de schatten van het huis van de
[ware] God.c 2 In die tĳd riep
Salomo
voorts de oudere mannen
_
¨
van Isra
eld en alle stamhoofden,e
_
de oversten van de vaderlĳke f hui¨
zen van de zonen van Isra
el, te Je_
ruzalem
bĳeen, om de arkg van het
_
verbond van Jehovah op te voei
renh uit de Stad van David,
dat
_
wil zeggen S _ion.j 3 Zo kwamen
¨
alle mannen van Isra
el samen bĳ
_
de koning op het feest, dat van de
zevende maand.k
4 Alle oudere mannen van Is_
¨
rael kwamen dus,l en de levieten
gingen de Ark dragen.m 5 Zĳ
dan voerden de Arkn en de tent
der samenkomsto en al het heilige gereip dat in de tent was op.
De priesters, de levieten, voerden
ze op.q 6 En koning Salomo
en
_
¨
de gehele vergadering van Israelieten die hun´ ´ afspraak met hem
nakwamen voor de Ark, brachten
schapen en runderen ten slachtoffer r die vanwege de grote hoeveelheid niet berekend of geteld
konden worden. 7 Toen brachten de priesters de ark van het
verbond van Jehovah op haar
plaats, in het binnenste s vertrek
van het huis, in het Allerheiligste,t onder de vleugels van de cherubs.u 8 Aldus hielden de cherubs hun vleugels voortdurend
uitgespreid over de plaats van de
Ark, zodat de cherubs de Ark
en haar draagbomenv van boven
af bedekten.w 9 Maar de draagbomen waren lang, zodat de uiteinden van de draagbomen zicht´ ´
baar waren in het Heilige voor
het binnenste vertrek, maar buiten waren ze niet zichtbaar, en ze
zĳn daar nog steeds, tot op deze
dag.x 10 Er was niets in de Ark
dan de twee tafeleny die Mozes
in
_
z had gegeven, toen JehoHoreb
_
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vah [een verbond] sloota met de
¨
zonen van Isra
el bĳ hun uittocht
_
b
uit Egypte.
_
11 Nu geschiedde het toen de
priesters uit de heilige plaats naar
buiten traden (want alle priesters
die men kon vinden, hadden zich
hunnerzĳds geheiligdc — de afdelingend hoefden niet in acht genomen te worden); 12 en de levietene die zangers waren, behorende
f
tot hen allen, namelĳk tot Asaf,
_
g
h
tot Heman,
tot Jeduthun
en tot
_
_
hun zonen en tot hun broeders,
in fĳn weefsel gekleed, met cimbaleni en met snaarinstrumentenj
en harpen,k ten oosten van het altaar stonden, en samen met hen
priesters [ten getale van] honderd
twintig die op de trompetten bliezenl — 13 het geschiedde nu dat
zodra de´ trompetters
en de zan´
´ ´
gers als een [man] m een geluid lieten horen om Jehovah te loven en
te danken, en zodra zĳ het geluid
aanhieven met de trompetten en
met de cimbalen en met de instrumenten voor de zang n en met
het loveno van Jehovah, „want hĳ
is goed,p want tot onbepaalde tĳd
duurt zĳn liefderĳke goedheid”,q
het huis zelf vervuld werd met
een wolk,r ja, het huis van Jehovah,s 14 en de priesters konden vanwege de wolk niet blĳven
staan om dienst te verrichten; t
want de heerlĳkheidu van Jehovah vervulde het huis van de
[ware] God.
v

Toen was het dat Salomo
zei:
_
„Jehovah zelf heeft gezegd in
6
de dikke donkerheid te willen verblĳven; w 2 en ik voor mĳ heb u
een huis als verheven woning gebouwdx en een vaste plaats waar
gĳ tot onbepaalde tĳd kunt wonen.”y
3 Toen keerde de koning zich
om en ging¨ de gehele gemeente van Isra
el zegenen,z terwĳl de
_
¨
gehele gemeente van Isra
el over_
s Ex 40:34; 1Kon 8:11; t Ex 40:35; 2Kr 7:2; u Ex
16:10; Ez 10:4; Opb 21:23; HFDST. 6 v 1Kon
8:12; w Ex 20:21; De 4:11; Ps 97:2; Heb 12:18;
x 1Kon 8:13; y 2Kr 2:4; Ps 132:14; z 1Kon 8:55.
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Salomo’s toespraak, inwĳdingsgebed

eind stond.a 4 Vervolgens zei
hĳ: „Gezegend zĳ Jehovah, de God
¨
van Isra
el,b die met zĳn eigen
_
mond met mĳn vader David
heeft
_
gesprokenc en met zĳn eigen handen de vervulling tot stand heeft
gebracht,d want hĳ zei: 5 ’Sinds
de dag dat ik mĳn volk uit het
land Egypte
uitleidde, heb ik geen
_
¨
stad uit alle stammen van Isra
el
_
gekozen om er een huis te bouwen waar mĳn naame zou blĳken
te zĳn, en ik heb geen man uitgekozen om leider te worden over
¨
mĳn volk Isra
el.f 6 Maar ik zal
_
Jeruzalem
uitkiezen,g opdat mĳn
_
naam daar zal blĳken te zĳn, en ik
zal David
uitkiezen om voortaan
_
aan het hoofd van mĳn volk Is_
¨
rael te staan.’h 7 Voorts lag het
mĳn vader David
na aan het hart
_
een huis te bouwen voor de naam
¨
van Jehovah, de God van Isra
el.i
_
8 Maar Jehovah zei tot mĳn vader David:
’Omdat gebleken is dat
_
het u na aan het hart lag een huis
te bouwen voor mĳn naam, hebt
gĳ goed gedaan, omdat gebleken
is dat het u na aan het hart lag.j
9 Alleen zult niet gĳ het huis bouwen,k maar uw zoon, die uit uw
´ ´
lendenen voortkomt, dıe zal het
huis voor mĳn naam bouwen.’l
10 En Jehovah heeft vervolgens
zĳn woord dat hĳ gesproken had
gestand gedaan,m opdat ik zou opstaan in de plaats van mĳn vader
¨
n en op de troono van Israel
David
_
_
zou zitten, juist zoals Jehovah gesproken had,p en opdat ik het huis
voor de naam van Jehovah, de God
¨
van Isra
el, zou bouwen,q 11 en
_
opdat ik daar de Arkr zou plaatsen, waar het verbond van Jehovah is dat hĳ met de zonen van Is_
¨
rael gesloten heeft.”s
12 Toen ging hĳ voor het altaar van Jehovah staan, ten aanschouwen van de gehele gemeen¨
te van Isra
el,t en hĳ breidde nu
_
zĳn handpalmen uit.u 13 (Want
Salomo
had een koperen podiumv
_
gemaakt en dat vervolgens midden in de omsloten ruimte w gezet. De lengte ervan was vĳf el
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2 KRONIEKEN 6:4-20

en de breedte vĳf el en de hoogte
drie el; en hĳ bleef daarop staan.)
Voorts liet hĳ zich ten aanschouwen ¨van de gehele gemeente
van
¨
Isra
el op zĳn knieen neer a en
_
breidde zĳn handpalmen uit naar
de hemel.b 14 En hĳ zei vervolgens:
„O Jehovah, de God van Is_
¨
rael,c er is in de hemel of op de aard
de geen God als gĳ, die zich houdt
aan het verbonde en de liefderĳke goedheid jegens uw knechten,
die met geheel hun hart voor uw
aangezicht wandelen; f 15 gĳ die
u jegens uw knecht David,
mĳn
_
vader, gehouden hebt aan wat gĳ
hem beloofd hadt,g zodat gĳ met
uw mond de belofte deedt, en met
uw eigen hand hebt gĳ de vervulling tot stand gebracht, zoals
[blĳkt] op deze dag.h 16 ¨ En nu,
o Jehovah, de God van Isra
el, houd
_
u jegens uw knecht David,
mĳn
_
vader, aan wat gĳ hem beloofd
hebt door te zeggen: ’Er zal van
u geen man van voor mĳn aangezicht worden afgesneden
die op de
¨
troon van Isra
el zit,i indien uw zo_
nenj slechts acht zullen geven op
hun weg door in mĳn wet te wandelen,k net zoals gĳ voor mĳn aangezicht hebt gewandeld.’l 17 En
¨
nu, o Jehovah, de God van Isra
el,m
_
laat uw belofte n die gĳ aan uw
knecht David
hebt gedaan, be_
trouwbaar blĳken te zĳn.o
18 Maar zal God waarlĳk bĳ
de mensen op aarde wonen? p Zie!
De hemel, ja, zelfs de hemel der
hemelen, kan u niet bevatten; q
hoeveel minder dan dit huis dat
ik gebouwd heb! r 19 En gĳ moet
u wenden tot het gebed van uw
knechts en tot zĳn verzoek om
gunst,t o Jehovah, mĳn God, door
te luisteren naar het smekende
geroep u en naar het gebed waarmee uw knecht voor uw aangezicht bidt,v 20 opdat uw ogen
dag en nacht geopend mogen blĳken te zĳnw naar dit huis, naar
de plaats waar gĳ volgens uw
zeggen uw naam zoudt vestigen,x door te luisteren naar het
x De 26:2; 2Kr 6:9; Ne 1:9.
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gebed waarmee uw knecht in de
richting van deze plaats bidt.a
21 En gĳ moet luisteren naar de
smekingen van uw knechtb en
¨
van uw volk Isra
el wanneer zĳ
_
in de richting van deze plaats
bidden,c opdat gĳzelf vanuit de
plaats van uw woning, vanuit de
hemel, moogt horen; d en gĳ moet
horen en vergeven.e
22 Indien een man tegen zĳn
naaste zondigtf en hĳ hem werkelĳk een vloek oplegt om hem
aan de vloek bloot te stellen,g
en hĳ werkelĳk [met betrekking
tot] de vloek voor uw altaar komt
in dit huis,h 23 moogt gĳ, van
uw kant, dan vanuit de hemel
horen,i en gĳ moet handelend
optredenj en uw knechten richten door de goddeloze te vergelden door zĳn gedrag op zĳn eigen
hoofd te doen neerkomenk en door
de rechtvaardige rechtvaardig
te verklarenl door hem te geven
overeenkomstig zĳn eigen rechtvaardigheid.m
¨
24 En indien uw volk Isra
el de
_
nederlaag lĳdt voor een vĳandn
omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zondigen,o en zĳ inderdaad [tot u] terugkerenp en uw naam prĳzenq
en biddenr en om gunst verzoeken voor uw aangezicht
in dit
´´
huis,s 25 moogt gıj dan vanuit
t
de hemel horen, en gĳ moet de
¨
zonde van uw volk Isra
el verge_
venu en hen terugbrengenv naar
de grond die gĳ hun en hun voorvaders hebt gegeven.w
26 Wanneer de hemel toegesloten wordt zodat er geen regen
valtx omdat zĳ tegen u zĳn blĳven zondigen,y en zĳ werkelĳk in
de richting van deze plaats biddenz en uw naam prĳzen [en] zĳ
zich van hun zonde afkeren omdat gĳ hen zĳt blĳven kwellen,a
´´
27 moogt gıj dan vanuit de hemel horen, en gĳ moet de zonde
van uw knechten, ja, van uw volk
¨
Isra
el, vergeven, want gĳ onder_
richtb hen aangaande de goede
weg c die zĳ dienen te bewandelen; en gĳ moet regen gevend op

Vervolg inwĳdingsgebed
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uw land dat gĳ uw volk als erfelĳke bezitting hebt gegeven.a
28 Ingeval er hongersnood b
komt in het land, ingeval er pestilentie c komt, ingeval er [koren]brandd en meeldauw,e sprinkhanenf en kakkerlakkeng komen;
ingeval hun vĳandenh hen belegeren in het land van hun poorteni — enigerlei plaag en enigerlei
kwaalj — 29 welk gebed,k welk
verzoek om gunstl er ook moge komen van de zĳde van enig
¨ mens of
van heel uw volk Isra
el,m omdat
_
ieder van hen zĳn eigen plaag en
zĳn eigen smart kent; n wanneer
hĳ werkelĳk zĳn handpalmen uitbreidt in de ´ richting
van dit huis,o
´
30 moogt gıj dan vanuit de hemel,
de plaats van uw woning,p horen,
en gĳ moet vergevenq en een ieder
geven overeenkomstig al zĳn wer
daar gĳ zĳn hart kents (want
gen,
´´
gıj alleen kent het hart van de
mensenzonen heel goed); t 31 opdat zĳ u vrezenu door uw wegen
te bewandelen al de dagen dat
zĳ leven op de oppervlakte van de
aardbodem die gĳ aan onze voorvaders hebt gegeven.v
32 En ook naar de buitenlander, die geen deel uitmaakt van
¨
uw volk Isra
elw en die wegens uw
_
grote naam en uw sterke handx
en uw uitgestrekte army werkelĳk uit een ver land komt,z en zĳ
komen inderdaad en bidden in de
richting
van dit huis,a 33 moogt
´´
gıj dan vanuit de hemel, vanuit
uw vaste woonplaats,b luisteren,
en gĳ moet doen overeenkomstig
alles waarom de buitenlander tot
u roept; c opdat alle volken der
aarde uw naam kennend en u¨ vrezen,e evenals uw volk Isra
el, en
_
weten dat uw naam uitgeroepen
is over dit huis dat ik heb gebouwd.f
34 Ingeval uw volk ten strĳde
q Ps 130:4; r Job 34:11; Ps 18:20; Opb 2:23; s 1Kr
28:9; Jer 11:20; t 1Sa 16:7; 1Kon 8:39; Jer 17:10;
u Ex 20:20; v Ge 12:7; Joz 1:2; 1Kon 8:40; w Ex
12:48; Ru 1:16; Jes 56:3; x De 3:24; Joz 2:11;
y 1Kon 8:42; z Nu 9:14; Joz 9:27; Jes 56:6; Jo
12:20; Han 8:27; a Han 2:10; b 2Kr 30:27; Ps 11:4;
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46:10; e Jer 10:7; Opb 14:7; f 1Kon 8:43.
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Jehovah’s heerlĳkheid vervult tempel

uittrekta tegen zĳn vĳanden op
de weg waarlangs gĳ hen zendt,b
en zĳ inderdaad tot u biddenc in
de richting van deze stad die gĳ
hebt uitgekozen en het huis dat
ik voor uw naam heb gebouwd,d
35 moet gĳ ook vanuit de hemel hun gebed en hun verzoek
om gunst horen,e en gĳ moet hun
recht verschaffen.f
36 Ingeval zĳ tegen u zondigeng (want er is geen mens die
niet zondigt),h en gĳ vertoornd
op hen moet zĳn en hen aan een
vĳand overlevert, en hun veroveraars hen werkelĳk gevankelĳk
wegvoeren naar een land veraf
of dichtbĳ,i 37 en zĳ in het land
waarheen zĳ gevankelĳk zĳn weggevoerd echt tot bezinning komen, en zĳ werkelĳk [tot u] terugkeren en u in het land waar zĳ
gevangenen zĳn om gunst verzoekenj en zeggen: ’Wĳ hebben gezondigd,k wĳ hebben gedwaaldl en wĳ
hebben goddeloos gehandeld’,m
38 en zĳ inderdaad met geheel
hun hart en met geheel hun ziel
tot u terugkerenn in het land waar
zĳ gevangenen zĳno van hen die
hen gevankelĳk hebben weggevoerd, en zĳ inderdaad bidden in
de richting van hun land dat gĳ
aan hun voorvaders hebt gegeven
en de stad die gĳ hebt uitgekozenp en het huis dat ik voor uw
naam heb gebouwd,q 39 moet gĳ
ook vanuit de hemel, vanuit uw
vaste woonplaats,r hun gebed en
hun verzoeken om gunst horen,s
en gĳ moet hun recht verschaffent
en uw volk dat tegen u gezondigd
heeft, vergeven.u
40 Welnu, o mĳn God, laten uw
ogenv alstublieft geopend blĳken
te zĳn en uw orenw opmerkzaam
op het gebed betreffende deze
plaats. 41 En nu, sta toch op,x
o Jehovah God, [om binnen te
gaan] in uw rust,y gĳ en de Ark
van uw sterkte.z Laten uw priesters zelf, o Jehovah God, bekleed
worden met redding, en laten uw
´´
loyalen, ja zıj, zich in goedheid
verheugen.a 42 O Jehovah God,
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wĳs het aangezicht van uw gezalfde niet af.a O gedenk toch de
liefderĳke goedheden [toegezegd]
b
aan uw knecht David.”
_
¨
Zodra Salomo
nu geeindigd
_
´ ´
had te bidden,c daalde er vuur
uit de hemel neer d en verteerde vervolgens het brandoffer e en
de slachtoffers, en Jehovah’s heerlĳkheidf vervulde het huis. 2 En
de priesters konden het huis van
Jehovah niet binnengaan,g omdat
Jehovah’s heerlĳkheid het huis
van Jehovah had vervuld. 3 En
¨
alle zonen van Isra
el waren toe_
schouwers toen het vuur neerdaalde en de heerlĳkheid van Jehovah op het huis was, en zĳ
bogen h zich onmiddellĳk diep
met hun aangezicht ter aarde
op het plaveisel en wierpen zich
neer i en dankten Jehovah, „want
hĳ is goed,j want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd”.k
4 En de koning en heel het volk
brachten een slachtoffer voor het
aangezicht van Jehovah.l 5 En
koning Salomo
offerde vervol_
gens het slachtoffer bestaande
¨
uit tweeentwintigduizend runderen en honderd twintig duizend
schapen.m Zo werd het huis van
de [ware] God door de koning en
heel het volk ingewĳd.n 6 En de
priesters o stonden op hun dienstposten, alsook de levietenp met
de instrumenten voor de zang q
ter ere van Jehovah, die koning
r gemaakt had om Jehovah
David
_
te danken, „want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd”, zo dikwĳls David
door
_
hun hand lof bracht; en tegenover hen bliezen de priesters luid
op de trompetten,s terwĳl alle Is¨
raelieten stonden.
7 Toen heiligde t Salomo
het
_
middengedeelte
van het voorhof
´ ´
dat voor het huis van Jehovah
was, omdat hĳ daar de brandoffers u en de vette stukken van

7

q 1Kr 25:7; r 1Kon 10:12; Ps
t 1Kon 8:64; u Le 1:3.

138:8; s 2Kr 5:13;

2 KRONIEKEN 7:8-22
de gemeenschapsoffers opdroeg,
want het koperen altaara dat Salo_
mo gemaakt had, kon het brandb
offer en het graanoffer en de
vette stukkenc zelf niet bevatten. 8 Salomo
dan vierde in die
_
tĳd het feest,d zeven dagen lang,
¨
en heel Isra
el met hem,e een zeer
_
grote gemeente,f vanaf de toegang
g tot aan het stroomvan Hamath
_
h
dal van [de beek van] Egypte.
_
9 Maar op de achtste dag hielden zĳ een plechtige vergadering,i want de inwĳding van het
altaar hadden zĳ zeven dagen
lang gevierd en het feest zeven
¨
dagen. 10 En op de drieentwintigste dag van de zevende maand
zond hĳ het volk heen naar hun
huizen, verheugdj en vrolĳk van
hart om het goede k dat Jehovah
jegens David
en jegens Salomo
_
_
¨
en jegens zĳn volk Isra
el had ver_
l
richt.
11 Zo voltooide Salomo
het huis
_
van Jehovahm en het huis van
de koning; n en in alles wat in Sa_
lomo’s hart opgekomen was om
het met betrekking tot het huis
van Jehovah en zĳn eigen huis
te doen, bleek hĳ succesvol te
zĳn. 12 Jehovah verscheeno nu
’s nachts aan Salomo
en zei tot
_
hem: „Ik heb uw gebed gehoord,p
en ik heb mĳ deze plaats uitgekozenq als een huis van slachtoffer.r
13 Wanneer ik de hemel toesluit
opdat er geen regen valts en wanneer ik de sprinkhanen gebied
het land kaal te vretent en indien
ik een pestilentie onder mĳn volk
zend,u 14 en mĳn volkv waarover mĳn naamw is uitgeroepen,
verootmoedigtx zich en zĳ biddeny en zoeken mĳn aangezichtz
en keren van hun slechte we´
gen terug,a dan zal ık vanuit de
hemel horenb en hun zonde vergeven,c en ik zal hun land genezen.d 15 Nu zullen mĳn eigen
ogene geopend blĳken te zĳn en
mĳn orenf opmerkzaam op het
gebed in deze plaats. 16 En nu
heb ik dit huis uitgekozeng en geheiligd, opdat mĳn naamh daar
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tot onbepaalde tĳd moge blĳken
te zĳn,a en mĳn ogen en mĳn
hart zullen daar stellig altĳd blĳken te zĳn.b
17 En wat u betreft, indien gĳ
voor mĳn aangezicht zult wandelen, juist zoals uw vader Da_
vidc heeft gewandeld, ja, door te
doen naar alles wat ik u geboden
heb,d en gĳ mĳn voorschriftene
en mĳn rechterlĳke beslissingen
in acht zult nemen,f 18 dan wil
ik de troon van uw koningschap
bevestigen,g juist zoals ik met
uw vader David
[een verbond]
_
heb gesloten,h toen ik zei: ’Geen
man van u zal ervan
¨ worden afgesneden over Isra
el te regeren.’i
_
19 Maar indien gĳlieden van UW
kant U afwendtj en mĳn inzettingen en mĳn geboden die ik U
voorgehouden heb, werkelĳk verlaatk en werkelĳk andere goden
gaat dienenl en U voor die neerbuigt,m 20 dan zal ik hen stellig wegrukken uit mĳn grond
die ik hun gegeven heb; n en dit
huis dat ik voor mĳn naam geheiligd heb,o zal ik van voor mĳn
aangezicht wegwerpen p en ik
zal het tot een spreekwoordq
en een spotrede maken onder
alle volken.r 21 Wat dit huis
betreft dat tot puinhopen geworden was,s iedereen die er voorbĳgaat, zal star zĳn van ontzetting t en zal stellig zeggen:
’Waarom heeft Jehovah zo met
dit land en met dit huis gedaan?’u
22 En men zal moeten zeggen:
’Het was omdat zĳ Jehovah, de
God van hun voorvaders, die hen
uit het land Egypte
had geleid,v
_
hebben verlatenw en zich vervolgens aan andere goden hebben gehoudenx en zich voor die
hebben neergebogen en die hebben gediend.y Daarom heeft hĳ
al deze rampspoed over hen gebracht.’ ”z
p 2Kon 25:9; q De 28:37; Jer 24:9; r Ps 44:14;
s 1Kon 9:8; 2Kon 25:9; Jer 7:4; t 2Kr 29:8; Jer
19:8; Da 9:12; u De 29:24; Jer 22:8; v Ex 12:51; De
29:25; w 2Kr 15:2; Ps 73:27; x Ps 115:8; Jes 2:8;
Jer 2:11; Jer 10:14; y 1Kon 9:9; z De 4:26; 2Kr
36:17; Jer 22:9.
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Salomo’s werken. Tempeldiensten

Nu geschiedde het na verloop
van twintig jaar,a waarin Sa_
lomo het huis van Jehovahb en
zĳn eigen huis had gebouwd,c
2 dat de steden die H _iramd aan
Salomo
had gegeven — Salomo
_
_
herbouwde ze ¨en liet toen de
zonen van Isra
el daarin wonen.
_
3 Bovendien trok Salomo
naar
_
Hamath-Z
oba
en overweldigde
_
_
het. 4 Toen herbouwde hĳ Tad_
mor in de wildernis en alle voore
f
raadsteden die hĳ in Hamath
_
had gebouwd. 5 Voorts bouwde
g en Laaghĳ Hoog-Beth-Horon
_
h versterkte steden
Beth-Horon,
_
i deuren en grendels,j
met muren,
¨
6 en Ba_ alathk en alle voorraadsteden die van Salomo
waren ge_
worden en alle wagenstedenl en
de steden voor de ruiters m en al
het door Salomo
begeerde n dat
_
hĳ begeerd had te bouwen in Jeruzalem
en op de L _ibanono en
_
in heel het land van zĳn heerschappĳ.
7 Wat al het volk betreft dat
overgebleven was van de Hethietenp en de Amorietenq en de Ferezietenr en de Hevietens en de
deel uitJebusieten,t die geen
¨
maakten van Isra
el,u 8 van hun
_
zonen die na hen overgebleven waren in het land,
die door de zo¨
nen van Isra
el niet waren uit_
v
geroeid, bleef Salomo
mannen
_
voor dwangarbeid oproepen,w tot
op deze dag.x ¨ 9 Maar uit de zonen van Isra
el maakte Salomo
_
_
niemand tot slaaf voor zĳn werk; y
want zĳ waren krĳgsliedenz en
oversten van zĳn adjudanten en
oversten van zĳn wagenmenners a
en van zĳn ruiters.b 10 Dit waren de oversten van de gevolmachbetigdenc die tot koning Salomo
_
hoorden, tweehonderd vĳftig, de
voormannen over het volk.d
11 En Farao’s dochter e werd
door Salomo
uit de Stad van Da_
_
vid opgehaaldf [en gebracht] naar
het huis dat hĳ voor haar had gebouwd,g want hĳ zei: „Ofschoon
zĳ een vrouw van mĳ is, dient zĳ
niet in het huis¨ van David,
de ko_
ning van Isra
el, te wonen, want
_

8
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2 KRONIEKEN 8:1-18
de plaatsen waar de ark van Jehovah gekomen is, zĳn iets heiligs.”a
12 Het was toen dat Salomo
_
brandoffers b aan Jehovah offerde
c van Jehovah dat hĳ
op´ het
altaar
´
voor de voorhal had gebouwd,d
13 ja, als een dagelĳks terugkerende e zaak, om offers te brengen
overeenkomstig het gebod van
Mozes
voor de sabbattenf en voor
_
de nieuwe maneng en voor de
vastgestelde feestenh driemaal in
het jaar,i op het feest van de ongezuurde brodenj en op het wekenfeestk en op het loofhuttenfeest.l 14 Verder stelde hĳ de
afdelingenm van de priesters over
hun diensten overeenkomstig de
n en
regel van zĳn vader David,
_
de levieteno op hun dienstposten,
om te lovenp en te dienenq onder
het oog van de priesters, als een
dagelĳks terugkerende zaak,r en
de poortwachters in hun afdelingen voor de verschillende poorten,s want zo luidde het gebod
van David,
de man van de [ware]
_
God. 15 En zĳ weken niet af
van het gebod van de koning aan
de priesters en de levieten betreffende enige zaak en betreffende
de voorraden.t 16 Zo was al het
werk van Salomo
in een gereed_
gemaakte u toestand vanaf de dag
van de grondlegging van het huis
van Jehovah totdat het voltooid
was.v [Zo] was het huis van Jehovah af.w
17 Het was toen dat Salomo
_
x ging en naar
naar Ezeon-G
eber
_
_
y
Eloth
aan de oever van de zee
_
z
in het land Edom.
18 En H _i_
rama zond hem door toedoen van
zĳn knechten geregeld schepen
en knechten die de zee kenden,b
en zĳ gingen dan met Salomo’s
_
c
knechten naar Ofir
en haalden
_
vandaar vierhonderd vĳftig talentend goude en brachten dat bĳ
f
koning Salomo.
_
s 1Kr 9:17; 1Kr 26:1; t 1Kr 9:29; 1Kr 26:20; u 1Kon
5:18; v 1Kon 6:1; 1Kon 6:7; w 1Kon 7:51; x Nu
33:35; 1Kon 22:48; 2Kr 20:36; y De 2:8; 2Kon
14:22; 2Kon 16:6; z Ge 36:1; 1Kon 9:26; a 2Sa 5:11;
b 1Kon 9:27; c 1Kon 22:48; Ps 45:9; d Ex 38:24;
e 1Kon 10:22; 2Kr 9:13; f Pr 2:8.
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Koningin van Scheba. Salomo’s rĳkdom

En de koningin van Scheba
_ a
zelf hoorde het bericht omtrent Salomo,
en zĳ kwam toen
_
te Jeruzalem
om Salomo
met in_
_
gewikkelde vragen op de proef
te stellen,b samen met een zeer
indrukwekkend gevolg en kamelenc die beladen waren met balsemolie,d en een grote hoeveelheid goud,e en edelstenen.f Ten
slotte kwam zĳ bĳ Salomo
en
_
sprak met hem over alles wat haar
na aan het hart lag.g 2 Salo_
mo op zĳn beurt verklaarde haar
voorts al haar zaken,h en geen
zaak was voor Salomo
verborgen
_
die hĳ haar niet verklaarde.i
3 Toen nu de koningin van
Scheba
Salomo’s
wĳsheidj zag,
_
_
alsmede het huis dat hĳ had gebouwd,k 4 en het voedsel van
zĳn tafell en het aanzitten van
zĳn dienaren en de tafeldienst
van zĳn bedienden en hun kledĳm en zĳn schenkers n en hun
kledĳ, en zĳn brandoffers o die hĳ
geregeld bracht in het huis van
Jehovah,p bleek er voorts geen
geest meer in haar te zĳn. 5 Zĳ
zei dan tot de koning: „Het woord
was waar dat ik in mĳn eigen
land over uw zaken en over uw
wĳsheid heb gehoord.q 6 En ik
stelde geen geloof r in hun woorden totdat ik gekomen was opdat ik het met eigen ogen kon
zien; s en zie! men heeft mĳ nog
niet de helft verteld van de overvloed van uw wĳsheid.t Gĳ hebt
het bericht dat ik heb gehoord,
overtroffen.u 7 Gelukkig v zĳn
uw mannen, en gelukkig zĳn deze
dienaren
van u, die voortdurend
´ ´
voor u staan en naar uw wĳsheid
w
luisteren.
8 Moge Jehovah, uw
God, gezegend worden,x die behagen in u heeft gehad,y zodat hĳ
u op zĳn troon heeft geplaatstz
als koning voor Jehovah, uw God; a
¨
want uw God heeft Isra
el liefge_
had,b om het tot onbepaalde tĳd
staande te houden, zodat hĳ u tot
koning c over hen heeft aangesteld
om rechtd en rechtvaardigheide te
oefenen.”

9
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9 Toen gaf zĳ de koning honderd twintig talenten gouda en
balsemolie b in zeer grote hoeveelheid en edelstenen; c en die balsemolie welke de koningin van
Scheba
aan koning Salomo
gaf,
_
_
had haar weerga nog niet gevonden.d
10 En bovendien brachten de
knechten van H _irame en de
knechten van Salomo
die goud
_
uit Ofir
haalden,f stammen van
_
algummimbomeng en edelstenenh
mee. 11 Voorts maakte de koning van de stammen van de algummimbomen trappeni voor het
huis van Jehovah en voor het huis
van de koning j en ook harpenk en
snaarinstrumentenl voor de zangers,m en nog nooit tevoren waren er zulke in het land van Juda
_
gezien.
12 En van zĳn kant gaf koning Salomo
aan de koninginn
_
van Scheba
al haar welbehagen
_
waarom zĳ gevraagd had, benevens [de waarde van] wat zĳ de koning gebracht had. Zĳ dan keerde
zich om en ging naar haar eigen
land, zĳ met haar dienaren.o
13 En het gewicht van het goud
´ ´
dat in een jaar bĳ Salomo
inkwam,
_
bedroeg zeshonderd zesenzestig
talenten goud,p 14 afgezien van
[wat] de reizende mannen en de
koopliedenq inbrachten en van
[wat] alle koningen van de Arabierenr en de stadhouders van het
land aan goud en zilver bĳ Salomo
_
brachten.
15 Vervolgens maakte koning
Salomo
tweehonderd grote schil_
den van gelegeerd gouds (zeshonderd [sikkelen] gelegeerd goud
legde hĳ voorts op elk groot
schild),t 16 en driehonderd beukelaars van gelegeerd goud (drie
minen goud legde hĳ voorts op
elke beukelaar).u Toen plaatste de
koning ze in het Huis van het Libanonwoud.v
o 1Kon 10:13; p 1Kon 10:14; 2Kr 1:15; Ps 68:29;
Ps 72:15; q Ge 37:28; 1Kon 10:15; Jes 23:2; Jes
45:14; r Ps 72:10; Jer 25:24; s 2Kr 12:9; t 1Kon
10:16; u 1Kon 10:17; v 1Kon 7:2.
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17 Verder maakte de koning
een grote ivoren troon en bekleedde die met zuiver goud.a
18 En de troon had zes treden,
en de troon had een gouden voetbank (ze zaten aan elkaar vast),
en er waren armleuningen aan
weerskanten van de zitplaats,
en twee leeuwenb stonden naast
de armleuningen.c 19 En er waren twaalf leeuwend die daar aan
weerskanten op de zes treden
stonden. Geen enkel ander koninkrĳk had er een die precies
als deze was gemaakt.e 20 En
alle drinkvatenf van koning Salo_
mo waren van goud,g en alle vaten van het Huis van het Libanonwoudh waren van zuiver goud.
Er was niets van zilver; dat werd
in de dagen van Salomo
als vol_
komen niets geacht.i 21 Want
schepen behorend aan de koning
voeren met de knechten van H _ik Eens in de drie
ramj naar Tarsis.
_
jaar kwamen er doorgaans schepen van Tarsis
binnen, beladen
_
met goud en zilver,l ivoor,m en
apen en pauwen.n
22 Zo was koning Salomo
in
_
rĳkdomo en wĳsheidp groter dan
alle andere koningen der aarde.
23 En alle koningen der aarde
zochtenq het aangezicht van Sa_
lomo om zĳn wĳsheid te horen,r
die de [ware] God in zĳn hart
had gelegd.s 24 En zĳ brachten
dan ieder hun geschenk: t zilveren voorwerpen en gouden voorwerpenu en klederen,v wapentuig
en balsemolie, paarden en muildieren als een jaarlĳks terugkerende zaak.w 25 En Salomo
kwam
_
in het bezit van vierduizend stalx
boxen voor paarden en wagens y
en twaalfduizend rĳpaarden, en
hĳ hield ze gestationeerd in de wagenstedenz en dicht bĳ de koning
in Jeruzalem.
26 En hĳ werd
_
heerser over alle koningen vanaf de Rivier tot aan het land van
de Filistĳnen en tot aan de grens
a
van Egypte.
27 Voorts maak_
te de koning het zilver in Jeru_
zalem als de stenen; en cederhout
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2 KRONIEKEN 9:17–10:6
maakte hĳ zo overvloedig a als de
sycomoorbomenb die in de Sjefe_
la zĳn.c 28 En er waren er die
d haalden
voor Salomo
paarden
_
e en uit alle andere lanuit Egypte
_
den.
29 Wat de rest van de aangelegenheden van Salomo
betreft,f de
_
eerste en de laatste, zĳn die niet
beschreven in de woorden van de
g
en in de profeprofeet Nathan
_
tie van de Silonieth Ah _iai en in
het bericht van de visioenen van
j
k
de visionair Iddo
over Jerobeam,
_
_
l
de zoon van Nebat?
30 En Salo_
_
mo bleef veertig jaar te Jeruzalem
_
¨
over heel Isra
el regeren. 31 Ten
_
slotte legde Salomo
zich neer bĳ
_
zĳn voorvaders. Men begroef hem
derhalve in de Stad van David,
zĳn
_
n
vader; m en zĳn zoon Rehabeam
_
begon in zĳn plaats te regeren.o
p

En Reh abeam
ging nu
_
naar
naar S _ichem, want
10
¨
S _ichem waren alle Israelieten geq

HFDST. 10

komen om hem koning te maken.
2 Nu geschiedde het dat zodra Jer de zoon van Nebat, het
robeam,
_
_
hoorde, terwĳl hĳ nog in Egypte
_
s (want hĳ had de wĳk genowas
men wegens Salomo,
de koning),
_
Jerobeam
onmiddellĳk uit Egypte
_
_
terugkeerde.t 3 Zĳ lieten hem
derhalve roepen, en Jerobeam
en
_
¨
heel Isra
el kwamen en spraken tot
_
u
4 „Uw vaRehabeam
en zeiden:
_
der heeft van zĳn kant ons juk
hard gemaakt; v nu dan, maak de
harde dienst van uw vader en het
zware jukw dat hĳ ons heeft opgelegd lichter, en wĳ zullen u dienen.”x
5 Hierop zei hĳ tot hen: „Laat
er nog drie dagen zĳn. Komt
dan bĳ mĳ terug.” Het volk ging
dus heen. 6 Toen ging koning
Rehabeam
te radey bĳ de oude_
re mannen die zĳn vader Salo_
mo, toen deze nog in leven was,
voortdurend ten dienste hadden
gestaan en zei: „Wat raadt GIJ
aan, dit volk te antwoorden?”z

p 1Kon 12:1
q Ge 12:6
Joz 20:7
Joz 24:1
Re 9:1

r 1Kon
11:28;
s 1Kon
11:40;
t 1Kon
12:2;
u 1Kon 12:3; v Sp 29:2; Pr 4:1; w Pr 5:8; x 1Kon
12:4; y 2Sa 16:20; Job 12:12; z 1Kon 12:6.
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2 KRONIEKEN 10:7–11:4

¨
Rehabeams hardheid. Israel in opstand

7 Bĳgevolg spraken zĳ tot hem
en zeiden: „Indien gĳ u goed betoont jegens dit volk en hun
werkelĳk welgevallig zĳt en inderdaad goede woorden tot hen
spreekt,a dan zullen zĳ stellig
voor altĳd uw knechten worden.”b
8 Hĳ sloeg echter de raad van
de oudere mannen waarmee zĳ
hem van advies hadden gediend,
in de windc en ging te rade bĳ de
jonge mannen die met hem opgegroeid waren,d die hem nu ten
dienste stonden.e 9 En hĳ zei
´ ´
vervolgens tot hen: „Wat raadt GIJ
aanf dat wĳ kunnen antwoorden
aan dit volk dat tot mĳ gesproken heeft door te zeggen: ’Maak
het juk dat uw vader ons heeft opgelegd lichter’?”g 10 Waarop de
jonge mannen die met hem opgegroeid waren, met hem spraken
en zeiden: „Dit dient gĳ te zeggen tot het volk dat tot u gesproken heeft door te zeggen: ’Uw vader heeft van zĳn kant ons juk
zwaar gemaakt, maar wat u aangaat, maak het lichter op ons’;
dit dient gĳ tot hen te zeggen: h
’Mĳn pink alleen al zal stellig dikker zĳn dan mĳn vaders heupen.i
11 Nu dan, mĳn vader heeft van
zĳn kant een zwaar juk op U geladen, maar ik voor mĳ zal UW juk
nog verzwaren.j Mĳn vader heeft
U van zĳn kant met zwepen getuchtigd, maar ik voor mĳ [zal
het] met gesels [doen].’ ”k
12 En Jerobeam
en al het volk
_
kwamen nu op de derde dag bĳ
Rehabeam,
juist zoals de koning
_
gesproken had door te zeggen:
„Komt op de derde dag bĳ mĳ
terug.”l 13 Toen gaf de koning
hun een hard antwoord.m Zo sloeg
koning Rehabeam
de raad van
_
de oudere mannenn in de wind,o
14 en hĳ sprak hun vervolgens
toe overeenkomstig de raad van
de jonge mannenp en zei: „Ik zal
UW juk zwaarder maken, en ik
voor mĳ zal het nog verzwaren.
Mĳn vader heeft U van zĳn kant
met zwepen getuchtigd, maar
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ik voor mĳ [zal het] met gesels
[doen].”a 15 En de koning luisterde niet naar het volk; want
het bleek een keer in de aangelegenheden te zĳn door toedoen
van de [ware] God,b opdat Jehovah zĳn woord gestand kon
doenc dat hĳ door bemiddeling
van Ah _ia,d de Siloniet,e tot Jero_
beam, de zoon van Nebat,
gespro_
ken had.f
¨
16 Wat heel Isra
el betreft, om_
dat de koning niet naar hen luisterde, antwoordde het volk nu de
koning en zei: „Wat hebben wĳ
g En er is
voor deel aan David?
_
geen
¨ h erfdeel met de zooni van
Isa
_ ¨ ı. Ieder naar uw goden, o Is_
rael! Zorg nu voor uw eigen huis,
j
Daarop begaf heel Iso D
_
_
¨ avid.”
rael zich naar zĳn tenten.
¨
17 Wat de zonen van Isra
el be_
treft die in de steden van Juda
_
woonden, over hen bleef Reha_
beam regeren.k
18 Nadien zond koning Reha_
l die over degebeam Hadoram,
_
nen ging die tot dwangarbeid waren verplicht,
maar de zonen van
¨
Isra
el wierpen hem met stenen,m
_
zodat hĳ stierf. En koning Reha_
beam zelf kon nog net zĳn wagen bestĳgen om naar Jeruzalem
_
¨
te vluchten.n 19 En de Israelieten hebben hun opstando tegen
het huis van David
volgehouden
_
tot op deze dag.
Toen Rehabeam
te Jeru_
_
zalem aangekomen was,
11
riep hĳ onmiddellĳk het huis van
p

q bĳeen, honJuda
en Benjamin
_
_
derd tachtig duizend uitgelezen
strĳdbare
mannen,r om tegen Is_
¨
rael te strĳden, ten einde het
koninkrĳk aan Rehabeam
terug
_
te brengen. 2 Maar het woord
van Jehovah kwam tot Sema_
ja,s de man van de [ware] God,
en luidde: 3 „Zeg het volgende
tot Rehabeam,
de zoon van Sa_
_
t
en
lomo, de koning
van Juda,
_
¨
tot heel Isra
el
in
J
uda
en
B
en_
_
_
jamin: 4 ’Dit heeft Jehovah gezegd: „GIJ moogt niet optrekken
en tegen UW broeders strĳden.u
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Keert terug, ieder naar zĳn
´ ´ huis,
want op aandrang van mıj is deze
a
zaak geschied.” ’ ” Zĳ dan gehoorzaamden het woord van Jehovah
en keerden terug zonder tegen Jerobeam
op te trekken.b
_
5 En Rehabeam
bleef in Jeru_
_
zalem wonen en bouwde voorts
versterkte steden in Juda.
6 Zo
_
c
herbouwde hĳ Bethlehem
en
_
d en Tek
e
f
7
en
Beth-Zur
Etam
oa,
_
_
g en Ad ullam,h
en Socho
8 en
_
_
Gathi ¨en Maresa
_ j en Zif,k 9 en
l en Az
m
Adora_ ım en Lachis
eka,
_
_
n
o
10 en Zora
en Ajalon
en He_
_
_
bron,p versterkte steden, die in
Juda
en Benjamin
lagen. 11 Ver_
_
der versterkte hĳ de vestingenq
en plaatste er leiders r in en voorraden voedsel en olie en wĳn,
12 en in al de verschillende steden grote schildens en lansen; t en
hĳ versterkte ze voorts in zeer
grote mate. En Juda
en Benjamin
_
_
bleven van hem.
13 Wat de priesters en de levie¨
ten betreft die in heel Isra
el wa_
ren, zĳ stelden zich uit al hun gebieden aan zĳn zĳde. 14 Want
de levieten verlieten hun weidegrondenu en hun bezitting v en
kwamen vervolgens naar Juda
en
_
w omdat Jerobeamx en
Jeruzalem,
_
_
zĳn zonen hen uit de priesterdienst voor Jehovah hadden ontslagen.y 15 En hĳ stelde voorts
priesters voor zich aan voor de
hoge plaatsenz en voor de demonen in bokkengedaantena en voor
de kalveren die hĳ gemaakt had.b
16 En na hen kwamen
uit alle
¨
stammen van Isra
el degenen die
_
hun hart gaven
om
Jehovah,
de
¨
God van Isra
el, te zoeken, naar
_
c om Jehovah, de God
Jeruzalem
_
van hun voorvaders, slachtoffers te brengen.d 17 En drie jaar
lang bleven zĳ het koningschap
van Juda
versterkene en Reha_
_
beam, de zoon van Salomo,
beves_
tigen, want drie jaar lang bewandelden zĳ de weg van David
en
_
f
Salomo.
_
18 Toen nam Rehabeam
zich
_
tot vrouw Mahalath,
de dochter
_
van Jerimoth,
de zoon van Da_
_
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2 KRONIEKEN 11:5–12:5
¨
vid, en van Ab _ichaıl, de doch-¨
ter van El _iab,a de zoon van Isa
_ ı.
19 Mettertĳd baarde zĳ hem zo¨
nen: Je_ us en Semarja
en Zaham.
_
_¨
20 En na haar nam hĳ Ma_ acha,b
c
de kleindochter van Absalom.
_
Mettertĳd baarde zĳ hem Ab _iad
en Attai
en Z _iza en Selomith.
_
_
21 En
Rehabeam
hield meer van
_
¨
Ma_ acha, de kleindochter van Ab_
salom, dan van al zĳn andere vrouwene en zĳn bĳvrouwen; want hĳ
had achttien vrouwen genomen,
alsook zestig bĳvrouwen, zodat
hĳ de vader werd van achtentwintig zonen en zestig dochters.
22 Dientengevolge stelde Reh
a_
¨
beam Ab _ia, de zoon van Ma_ acha,
als hoofd aan, als leider onder zĳn
broers, want [hĳ dacht] hem koning te maken. 23 Hĳ handelde echter verstandig f en verdeelde sommigen van al zĳn zonen
over alle landstreken van Juda
_
g over alle veren van Benjamin,
_
h
sterkte steden, en gaf hun voedsel in overvloedi en zocht een menigte vrouwen [voor hen].j
Nu gebeurde het dat zodra
het koningschap van Re12
habeam
stevig bevestigd was en
_
k

zodra hĳ sterk was, hĳ de wet
van Jehovah verliet,l en ook heel
¨
Isra
elm met hem. 2 Voorts ge_
beurde het in het vĳfde jaar van
n dat S
koning Rehabeam,
_
_isak,o de
koning van Egypte,
tegen Jeruza_
_
lem optrok (want zĳ hadden zich
ontrouw jegens Jehovah gedragen)p 3 met twaalfhonderd wagens q en met zestigduizend ruiters; en zonder talr was het volk
dat met
hem uit Egypte
kwam¨ —
_
¨
Libiers,s Sukkieten en Ethiopiers.t
4 En hĳ wist de versterkte steden
die tot Juda
behoordenu in te ne_
men en kwam ten slotte tot aan
v
Jeruzalem.
_
5 Wat nu de profeet Semaja
_ w
betreft, hĳ kwam tot Rehabeam
_
en de vorsten van Juda,
die zich
_
n 1Kon 14:21; o 1Kon 11:40; 1Kon 14:25; p Re 2:14;
2Kr 7:19; q Ex 14:9; 1Kon 10:29; r Re 6:5; s Na
3:9; t 2Kr 14:9; 2Kr 16:8; u 2Kr 11:5; Jes 36:1;
v 2Kon 18:17; w 1Kon 12:22; 2Kr 11:2.

2 KRONIEKEN 12:6–13:5
wegens S _isak te Jeruzalem
ver_
gaderd hadden, en hĳ zei vervolgens tot hen: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’GIJ, van UW kant, hebt
mĳ verlaten,a en ook ik voor mĳ
heb U aan de hand van S _isak overgelaten.’ ”b 6 Hierop verootmoe¨
digdenc zich de vorsten van Isra
el
_
en de koning en zeiden: „Jehovah
is rechtvaardig.”d 7 En toen Jehovah zag e dat zĳ zich verootmoedigd hadden, kwam het woord
van Jehovah tot Semaja;
_ f het luidde: „Zĳ hebben zich verootmoedigd.g Ik zal hen niet in het verderf storten, en binnenkort zal ik
hun stellig ontkoming geven, en
mĳn woede zal zich niet over Jeruzalem
uitstorten door de hand
_
van S _isak.h 8 Maar zĳ zullen
zĳn knechten worden,i opdat zĳ
het verschil weten tussen mĳn
dienstj en de dienst van de koninkrĳken der landen.”k
9 S _isak,l de koning van Egyp_
te, trok dus op tegen Jeruzalem
_
en nam de schatten van het huis
van Jehovahm en de schatten van
het huis van de koning mee.n Alles nam hĳ mee; en zo nam hĳ
de gouden schilden mee die Sa_
lomo gemaakt had.o 10 Dientengevolge maakte koning Reha_
beam in plaats daarvan koperen
schilden, en hĳ vertrouwde ze
toe aan de hoede van de oversten
der hardlopers,p die de wacht hieldenq aan de ingang van het huis
van de koning.r 11 En het gebeurde dan dat zo dikwĳls de koning naar het huis van Jehovah
ging, de hardlopers binnenkwamen en ze meedroegen en ze weer
terugbrachten naar het wachtlokaal van de hardlopers.s 12 En
omdat hĳ zich verootmoedigde,
wendde Jehovah’s toorn zich van
hem af,t en hĳ [dacht er] niet
[over] hen volledig in het verderf
te storten.u En bovendien bleken
er nog goede dingen in Juda
te
_
zĳn.v
13 En koning Rehabeam
ging
_
voort zĳn positie te verstevigen in
Jeruzalem
en bleef regeren; want
_

Rehabeam verootmoedigt zich, sterft
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a
was eenenveertig jaar
Rehabeam
_
oud toen hĳ begon te regeren, en
hĳ heeft zeventien jaar lang te Jeruzalem
geregeerd, de stadb die
_
Jehovah uit alle stammen van Is_
¨
rael gekozen had om er zĳn naam
naam
van
zĳn
te vestigen.c En de
¨
moeder was Na_ ama,d de Ammonitische.e 14 Maar hĳ deed wat
kwaad was,f want hĳ had zĳn hart
er niet standvastig op gericht Jehovah te zoeken.g
15 Wat de aangelegenheden
van Rehabeam
betreft, de eerste
_
en de laatste,h zĳn die niet beschreven in de woorden van de
profeet Semaja
_ i en van de visioj volgens de inschrĳnair Iddo,
_
ving in het geslachtsregister? En
er waren voortdurend oorlogen
k
l
en Jerobeam.
tussen Rehabeam
_
_
16 Ten slotte legde Rehabeam
_
m
zich neer bĳ zĳn voorvaders en
werd begraven in de Stad van Da_
vid; n en zĳn zoon Ab _iao begon in
zĳn plaats te regeren.

Het was in het achttiende
jaar van koning Jerobeam
13
_
dat Ab _ia over Juda
begon te re_
geren.p 2 Drie jaar heeft hĳ te
Jeruzalem
geregeerd, en de naam
_
van zĳn moeder was
Michaja,
_ q de
¨
r
En
dochter ´ van
Uri
el
uit
G
_
_ibea.
´
er was oorlog tussen Ab _ia en Jes
robeam.
_
3 Ab _ia dan bond de strĳd aan
met een krĳgsmacht van vierhonderdduizend sterke krĳgslieden,t uitgelezen mannen. En Jerobeam,
van zĳn kant, schaarde
_
zich tegen hem in slagorde met
achthonderdduizend uitgelezen
mannen, dappere, sterke mannen.u 4¨ Ab _ia ging nu op de berg
Zemara_ ım staan, die in het berg¨
land van Efra
ımv ligt, en zei:
_
„Hoort mĳ, o Jerobeam
en heel Is_
_
¨
rael. 5 Dient GIJ niet te weten
dat¨ het Jehovah, de God van Is_
rael, zelf was die aan David
tot
_
w
onbepaalde
¨ tĳd een koninkrĳk
x
over Isra
el heeft gegeven, aan
_
hem en aan zĳn zonen,y door een
y 1Kr 17:11; Ps 89:29; Lu 1:32.
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Abia in oorlog met Jerobeam

zoutverbond? a 6 En toen is Jeb de zoon van Nebat, de
robeam,
_
_
knechtc van Salomo,
de zoon van
_
David,
opgestaan en heeft gere_
belleerdd tegen zĳn heer.e 7 En
er bleven zich leeglopers,f nietswaardige lieden,g bĳ hem verzamelen. Ten slotte bleken zĳ Reha_
beam, de zoon van Salomo,
de baas
_
h zelf nog
te zĳn, toen Rehabeam
_
jong en weekhartig was,i en hĳ
was niet tegen hen opgewassen.
8 En nu denkt gĳlieden opgewassen te zĳn tegen het koninkrĳk van Jehovah in de hand van
j
de zonen van David,
omdat GIJ
_
een grote menigte zĳtk en de gouden kalveren bĳ U hebt die Jero_
beam U tot goden gemaakt heeft.l
9 Hebt GIJ Jehovah’s
priesters,
de
¨
zonen van Aaron,
en de levieten
_
niet verdreven,m en gaat GIJ er niet
mee voort U priesters te maken
zoals de volken der landen? n Iedereen die maar kwam en zĳn hand
met macht vulde door middel van
een jonge stier en zeven rammen,
die werd een priester voor wat
geen goden zĳn.o 10 Wat ons
aangaat, Jehovah is onze God,p
en wĳ hebben hem niet verlaten;
maar priesters dienen Jehovah,
¨
de zonen van Aaron,
en ook de le_
vieten in het werk.q 11 En elke
ochtend en elke avond laten zĳ
voor Jehovah brandoffers in rook
opgaan,r alsook welriekend reukwerk; s en de stapels brood zĳn
op de tafel van zuiver [goud],t en
de gouden lampenstandaardu is
er en zĳn lampen, om [die] elke
avond te ontsteken; v want wĳ
nemen de plichtw jegens Jeho´ ´
vah, onze God, in acht, maar GIJ
hebt hem verlaten.x 12 En zie!
bĳ ons staat de [ware] Gody aan
de spits met zĳn priesters z en
de alarmtrompettena om tegen U
het strĳdalarm te blazen. O zo¨
nen van Isra
el, strĳdt niet tegen
_
Jehovah, de God van UW voorvaders,b want GIJ zult niet succesvol blĳken te zĳn.”c
13 En Jerobeam,
van zĳn kant,
_
liet een hinderlaag een omtrek-
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2 KRONIEKEN 13:6-22
kende beweging maken om ach´ ´
ter hen te komen, zodat zĳ voor
Juda
bleken te zĳn en de hinder_
laag achter hen.a 14 Toen degenen van Juda
zich omkeerden,
_
zie, daar hadden zĳ de strĳd van
voren en van achteren.b En zĳ
gingen luid tot Jehovah roepen,c
terwĳl de priesters luid op de
trompetten bliezen. 15 En de
mannen van Juda
hieven een
_
strĳdkreet aan.d Nu geschiedde het dat toen de mannen van
Juda
een strĳdkreet aanhieven,
_
de [ware] God zelf Jerobeam
en
_
¨
heel Isra
el voorts de nederlaag
_
e
f
deed lĳden voor Ab _ia en Juda.
_
¨
16 En de zonen van Isra
el sloe_
gen voor Juda
op de vlucht, en
_
toen gaf God hen in hun hand.g
17 En Ab _ia en zĳn volk richtten
vervolgens een grote slachting
onder hen aan; en er bleven van
¨
Isra
el verslagenen vallen, vĳf_
honderdduizend uitgelezen mannen. 18 Zo werden de zonen
¨
van Isra
el in die tĳd vernederd,
_
maar de zonen van Juda
bleken
_
superieur te zĳn omdat zĳ steunh op Jehovah, de God van hun
den
voorvaders. 19 En Ab _ia bleef
Jerobeam
achternajagen en nam
_
ten slotte steden van hem in:
i
Bethel
en zĳn onderhorige plaat_
sen, en Jesana
en zĳn onderho_
¨
rige plaatsen, en Efra
ın en zĳn
_
onderhorige plaatsen.j 20 En
Jerobeam
behield geen kracht
_
meer k in de dagen van Ab _ia; maar
Jehovah bracht hem een slag toe,l
zodat hĳ stierf.
21 En Ab _ia bleef zich versterken.m Mettertĳd nam hĳ zich
veertien vrouwenn en werd de
¨
vader van tweeentwintig zoneno
en zestien dochters. 22 En
de rest van de aangelegenheden van Ab _ia, ja, zĳn wegen en
zĳn woorden, staan beschreven
in de uiteenzetting van de prop
feet Iddo.
_
i Joz 12:9; Re 21:19; 1Sa 13:2; 1Kon 12:29; j Jo
11:54; k Ps 18:38; l 1Sa 25:38; 2Sa 12:15; 1Kon
14:20; Han 12:23; m 2Sa 5:12; n De 17:17; 2Sa
5:13; 1Kon 11:3; o Ps 127:5; p 2Kr 9:29; 2Kr 12:15.

2 KRONIEKEN 14:1–15:3
Ten slotte legde Ab _ia zich
neer bĳ zĳn voorvaders,a
en men begroef hem in de Stad
b en zĳn zoon
c bevan David;
Asa
_
_
gon in zĳn plaats te regeren. In
zĳn dagen genoot het land tien
jaar lang rust.d
2 En Asa
deed voorts wat goed
_
en recht was in de ogen van Jehovah, zĳn God. 3 Derhalve verwĳderde hĳ de vreemde altarene en de hoge plaatsenf en brak
de heilige zuilen aan stukkeng
en hakte de heilige palen om.h
4 Verder zei hĳ tot Juda
dat zĳ
_
Jehovah, de God van hun voorvai en de wetj
ders, moesten zoeken
en het gebod moesten volbrengen.k 5 Bĳgevolg verwĳderde
hĳ uit alle steden van Juda
de
_
hoge plaatsen en de reukwerktal
fels; en het koninkrĳk verkeerde in rustm voor zĳn aangezicht.
6 En hĳ bouwde vervolgens vern want het
sterkte steden in Juda,
_
land had rust; en er was in die jaren geen oorlog tegen hem, want
Jehovah gaf hem rust.o 7 Hĳ
dan zei tot Juda:
„Laten wĳ deze
_
steden bouwen en muren makenp
rondom en torens,q dubbele deuren en grendels.r Voor ons is het
land nog beschikbaar, omdat wĳ
Jehovah, onze God, hebben gezocht.s Wĳ hebben gezocht, en hĳ
geeft ons rondom rust.”t En zĳ
gingen bouwen en bleken succesvol te zĳn.u
8 En Asa
had ten slotte een
_
krĳgsmacht die het grote schildv
en de lans w droeg: driehonderdx En uit
duizend [man] uit Juda.
_
Benjamin
waren degenen die de
_
beukelaar droegen en de boog
spanden,y tweehonderd tachtig
duizend [in getal].z Al dezen waren dappere, sterke mannen.
¨
9 Later trok de Ethiopier a Zera
_
tegen hen uit met een krĳgsmacht
b
van een miljoen man en driehonderd wagens, en hĳ kwam tot
c
aan Maresa.
10 Toen trok Asa
_
_
tegen hem uit, en zĳ schaarden
zich in slagorde in het dal Zefa_
tha bĳ Maresa.
11 Nu riep Asa
_
_

14

¨
Asa verslaat 1.000.000 Ethiopiers
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tot Jehovah, zĳn God,a en zei: „O
Jehovah, wanneer het op helpen
aankomt, maakt het voor u niets
uit of er nu velen zĳn of [personen] zonder kracht.b Help ons,
o Jehovah, onze God, want wĳ
steunen werkelĳk op u,c en in uw
naamd zĳn wĳ tegen deze menigte
gekomen. O Jehovah, gĳ zĳt onze
God.e Laat de sterfelĳke mens
geen kracht tegen u behouden.”f
12 Hierop
bracht Jehovah de
¨
Ethiopiers voor Asa
en voor Juda
_
_
de nederlaag
toe,g en de Ethi¨
opi ers sloegen op de vlucht.
13 En Asa
en het volk dat bĳ
_
hem was, bleven hen achtervolh
en er viegen tot aan Gerar,
_
len¨ er aanhoudend van de Ethiopiers totdat er niemand van hen
meer in leven was; want zĳ werden voor het aangezicht van Jehovah en van zĳn legerkamp i verbroken.j Daarna droegen zĳ een
zeer grote hoeveelheid buit weg.k
14 Voorts sloegen zĳ alle steden
rondom Gerar,
want de angstl
_
voor Jehovah was over hen gekomen; en zĳ plunderden vervolgens
alle steden, want er viel daarin
veel te plunderen.m 15 En zelfs
de tentenn met vee sloegen zĳ, zodat zĳ een groot aantal schapen
en kameleno wegvoerden,p waarna
zĳ naar Jeruzalem
terugkeerden.
_
Wat nu Azarja
betreft, de
_
zoon van Oded,
de geest
15
_
van God kwam over hem.
q

r

2 Dientengevolge ging hĳ uit [en
verscheen] voor Asa
en zei tot
_
hem: „Hoort mĳ, o Asa
en heel
_
Juda
en Benjamin!
Jehovah is met
_
_
U zolang GIJ met hem bewĳst te
zĳn; s en indien GIJ hem zoekt,t zal
hĳ zich door U laten vinden, maar
indien GIJ hem verlaat, zal hĳ U
u
verlaten.
3 En vele dagen was
¨
Isra
elv zonder ware God en zonder
_
priester die hen onderwees w en
i 1Kr 12:22; j Ps 68:21; k 1Kr 20:2; Sp 13:22;
l Ge 35:5; Ex 15:16; De 11:25; Joz 5:1; 2Kr
17:10; m 2Kr 20:25; Ps 68:12; n 1Kr 4:41; o 1Kr
5:21; p Nu 31:9; Nu 31:30; HFDST. 15 q 2Kr
15:8; r Nu 24:2; 2Sa 23:2; s Mal 3:7; Jak 4:8;
t Jes 55:6; Jer 29:13; u 1Kr 28:9; 2Kr 24:20; Heb
10:38; v 1Kon 12:28; w De 33:10; 2Kr 17:9; Ne 8:9;
Mal 2:7.
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Asa’s hervormingen. Verwĳdert afgod

zonder Wet. 4 Maar wanneer zĳ
in hun benauwdheida tot Jehovah,
¨
de God van Isra
el, terugkeerdenb
_
en hem zochten, dan liet hĳ zich
door hen vinden.c 5 En in die tĳden was er geen vrede voor wie
uitging of voor wie inging,d want
er waren veel ongeregeldheden
onder alle bewoners der landen.e
6 En zĳ werden verbrĳzeld, natie
tegen natie f en stad tegen stad,
omdat God zelf hen in verwarring
hield met elke soort van benauwdheid.g 7 En GIJ, weest moedig h
en laat UW handen niet verslappen,i want er bestaat een beloning
voor UW activiteit.”j
8 En zodra Asa
deze woorden
_
en de profetie van de profeet
k
Oded
hoorde, vatte hĳ moed en
_
liet hĳ vervolgens de walgelĳkheen
denl uit heel het land van Juda
_
Benjamin
en uit de steden ¨ die hĳ
_
van het bergland van Efra
ımm in_
genomen had, verdwĳnen en ging
hĳ ertoe
over Jehovah’s altaar
´ ´
dat voor de voorhal van Jehovah
stond,n te vernieuwen. 9 En hĳ
bracht voorts heel Juda
en Ben_
_
jamin en de inwonende vreemdeo [die zich] bĳ hen [ophiellingen
¨
den] uit Efra
ım en Manasse
en
_
_
S _imeon bĳeen,p want zĳ waren
¨
in groten getale van Isra
el naar
_
hem overgelopen toen zĳ zagen
dat Jehovah, zĳn God, met hem
was.q 10 Zĳ dan werden in de
derde maand van het vĳftiende
jaar van Asa’s
regering te Jeru_
_
zalem bĳeengebracht. 11 Toen
brachten zĳ Jehovah op die dag
slachtoffers uit de buit die zĳ
hadden meegebracht, zevenhonderd runderen en zevenduizend
schapen. 12 Bovendien traden
zĳ in een verbondr dat zĳ Jehovah,
de God van hun voorvaders, zouden zoeken met geheel hun hart
en met geheel hun ziel; s 13 dat
ieder
die Jehovah, de God van Is_
¨
rael, niet zou zoeken, ter dood get hetzĳ klein
bracht moest worden,
of groot,u hetzĳ man of vrouw.v
14 Zĳ dan zwoerenw Jehovah met
luider stem en met gejuich en
met de trompetten en met hoorns.
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2 KRONIEKEN 15:4–16:4
15 En heel Juda
gaf uiting aan
_
verheuging a over het gezworene;
want met geheel hun hart hadden zĳ gezworen en met volledig
welgevallen van hun zĳde hadden zĳ hem gezocht, zodat hĳ
zich door hen had laten vinden; b
en Jehovah bleef hun rondom rust
schenken.c
16¨ Zelfs wat [zĳn] grootmoeder
Ma_ achad betreft, Asa,
de koning
_
zelf,e ontzette haar uit [de waardigheid van] Vrouwe,f omdat zĳ
een afschuwelĳk afgodsbeeld voor
de heilige paal had gemaakt; g en
vervolgens hieuw Asa
haar af_
schuwelĳke afgodsbeeld omh en
verpulverde het en verbrandde i
het in het stroomdal van de K _ik
dron.j 17 En de hoge plaatsen
¨
zelf verdwenen niet uit Isra
el.l
_
Slechts Asa’s
eigen hart bleek on_
verdeeld te zĳn al zĳn dagen.m
18 En hĳ ging ertoe over de dingen die zĳn vader had geheiligd
en de dingenn die hĳzelf had geheiligd, in het huis van de [ware]
God te brengen, zilver en goud en
[allerlei] gerei.o 19 Wat oorlog
betreft, die kwam niet voor tot
het vĳfendertigste jaar van Asa’s
_
regering.p

In het zesendertigste jaar
van de regering van Asa
16
_ ¨
¨
trok Baesa,
de koning van Isra
el,
_
_
q

r
boutegen Juda
op en ging Rama
_
_
wen, om niemand te laten uitgaan
of ingaan tot Asa,
de koning van
_
s
2 Asa
haalde nu zilver en
Juda.
_
_
goud te voorschĳn uit de schatten van Jehovah’s huis t en het
huis van de koning u en zond [dit]
v de koning van
naar¨ Ben-Hadad,
_
w
x woonde,
Syri
_
_ e, die in Damaskus
en liet [aan hem] zeggen: 3 „Er
is een verbond tussen mĳ en u
en tussen mĳn vader en uw vader. Zie, ik zend u inderdaad zilver
en goud. Ga, verbreek uw verbond
¨
¨
y
de koning van Isra
el,
met Baesa,
_
_
opdat hĳ van mĳ wegtrekt.”z
4 Ben-Hadad
dan luisterde naar
_
t 1Kon 7:51; u 2Kon 16:8; v 1Kon 15:18; w 1Kon
20:1; 2Kon 8:7; 2Kon 12:18; x Jes 7:8; y 1Kon
15:27; z 1Kon 15:19.

2 KRONIEKEN 16:5–17:8

¨
Asa koopt Syrie om. Josafats regering

koning Asa
en zond de over_
sten van de strĳdkrachten die
hĳ ¨ had, tegen de steden van Is_
a en Danb en
rael, zodat zĳ Ijon
_
¨ c
Abel-M
a_ ım en alle opslagplaat_
e
send van de steden van Naftali
_
sloegen. 5 Nu geschiedde het
¨
dat zodra Baesa
het hoorde, hĳ
_
de bouw aan Rama
onmiddellĳk
_
staakte en ophield met zĳn werk.f
6 Wat Asa,
de koning, betreft, hĳ
_
g en zĳ droegen
nam heel Juda,
_
h weg
voorts de stenen van Rama
_
¨
en de balken ervan waarmee Bae_
i
sa had gebouwd, en hĳ bouwde
j en M
k
daarmee toen Geba
_izpa.
_
7 En in die tĳd kwam de ziel
ner Hanani
tot Asa,
de koning
_
_
van Juda,
en zei toen tot hem:
_
„Omdat gĳ gesteund hebt op de
¨m
koning van Syri
_ e en niet gesteund hebt op Jehovah, uw God,n
daarom is de krĳgsmacht van de
¨
koning van Syri
_ e aan uw hand
ontkomen. 8 Vormden de Ethio¨ o
¨ p
piers en de Libiers niet een zeer
grote krĳgsmacht wat talrĳkheid,
wat wagens en wat ruiters betreft; q en heeft Jehovah, omdat
gĳ steun zocht bĳ hem, hen niet
in uw hand gegeven? r 9 Want
wat Jehovah aangaat, zĳn ogens
gaan de gehele aarde rondt om zĳn
sterkte te tonen ten behoeve van
hen wier hartu onverdeeld is jegens hem. Gĳ hebt ten aanzien
hiervan dwaas gehandeld,v want
van nu af aan zullen er oorlogen
tegen u zĳn.”w
10 Maar Asa
ergerde zich aan
_
de ziener en zette hem in het huis
x
van het blok, omdat hĳ hierover
onwoedend op hem was.y En Asa
_
derdrukte z in diezelfde tĳd voorts
nog enkele anderen van het volk.
11 En zie! de aangelegenheden
van Asa,
de eerste en de laatste,
_
zie, ze staan beschreven in het
a van de koningen van Juda
Boek
_
¨
en van Isra
el.
_
12 En Asa
kreeg in het negen_
endertigste jaar van zĳn regering een ziekte aan zĳn voeten,
totdat hĳ zeer ziek was; b en zelfs
in zĳn ziekte zocht hĳ niet Je-
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hovah,a maar de heelmeesters.b
13 Ten slotte legde Asa
zich neer
_
bĳ zĳn voorvaders c en stierf in
het eenenveertigste jaar van zĳn
regering. 14 Men begroef hem
derhalve in zĳn luisterrĳke grafstede d die hĳ zich in de Stad van
e gedolven had; en men legDavid
_
de hem op het bed dat men gevuld had met balsemolie f en verschillende soorten van zalfg die
door vermenging tot een speciale
zalf waren bereid.h Voorts ontstak
men een buitengewoon groot begrafenisvuur i voor hem.
j

En zĳn zoon Josafat
begon
_
in zĳn plaats te regeren en
17
zĳn positie te verstevigen over

¨
Isra
el. 2 Voorts legde hĳ strĳd_
krachten in alle versterkte steden van Juda
en plaatste garni_
zoenen in het land Juda
en in
_
¨
ım die zĳn vade steden van Efra
_
der Asa
ingenomen had.k 3 En
_
Jehovah was voortdurend met Jo_
safat,l omdat hĳ de vroegere wegen van zĳn voorvader David
be_
¨
wandelde m en de Ba_ als niet zocht.n
4 Want hĳ zocht de God van zĳn
vader o en wandelde in diens ge¨
bodp en niet naar hetgeen Isra
el
_
deed.q 5 En Jehovah hield het
koninkrĳk stevig bevestigd in
zĳn hand; r en heel Juda
bleef Jo_
_
safat geschenken geven,s en hĳ
kreeg rĳkdom en heerlĳkheid in
overvloed.t 6 En zĳn hart werd
stoutmoedig in de wegenu van Jehovah, en hĳ verwĳderde zelfs de
hoge plaatsenv en de heilige palenw uit Juda.
_
7 En in het derde jaar van zĳn
regering ontbood hĳ zĳn vorsten,
¨
namelĳk Ben-Ha_ ıl en Obadja
en
_
¨
Zachar _ia en Nethane
el en Micha_
_
ja, om te onderwĳzen in de steden van Juda,
8 en met hen de
_
levieten, Semaja
en
_ ¨ en Nethanja
_
Zebadja
en Asa
el en Sem _iramoth
_
_
en Jonathan
en Adonia
en Tob _ia
_
_
o De 4:29; 2Kr 26:5; p Lu 1:6; q 1Kon 12:28; 1Kon
13:33; r 1Kon 9:5; Ps 132:12; s 1Sa 10:27; 1Kon
10:25; t 1Kon 10:27; 2Kr 18:1; u Ps 18:21; Ps
119:1; Ho 14:9; Jo 2:15; Han 4:31; v 1Kon 22:43;
2Kr 20:33; w De 7:5.
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Josafats macht; helpt Achab

en Tob-Adonia,
de levieten, en met
_
en Johen de priesters a Elisama
_
_
ram. 9 En zĳ gingen onderwĳb
zen in Juda,
en zĳ hadden het
_
boek van Jehovah’s wet bĳ zich; c
en zĳ gingen steeds rond in alle
steden van Juda
en onderwezen
_
onder het volk.
10 En de angstd voor Jehovah
kwam over alle koninkrĳken van
de landen die rondom Juda
lagen,
_
e
en ze streden niet tegen Josafat.
_
11 En van de Filistĳnen bracht
men Josafat
geschenkenf en geld
_
als schatting.g Ook de Arabierenh
brachten hem kleinveekudden:
zevenduizend zevenhonderd rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.i
12 En Josafat
werd gaandeweg
_
bovenmatig groot; j en hĳ bouwde voorts versterkte plaatsenk en
voorraadstedenl in Juda.
13 En
_
er waren veel belangen die de
zĳne werden in de steden van
Juda;
en krĳgslieden,m dappere,
_
sterke mannen,n waren er in Jeruzalem.
14 En dit waren hun
_
ambten naar het huis van hun
voorvaders: Van Juda
de over_
sten van duizend: Adna,
de over_
ste, en met hem waren er driehonderdduizend dappere, sterke
mannen.o 15 En onder zĳn leiding stond Johanan,
de overste,
_
en met hem waren er tweehonderd tachtig duizend. 16 En onder zĳn leiding stond Amasia,
de
_
zoon van Z _ichri, die zich vrĳwillig p aan Jehovah aangeboden had,
en met hem waren er tweehonderdduizend dappere, sterke manq was er
nen. 17 En uit Benjamin
_
de dappere, sterke man Eljada,
en
_
met hem waren er tweehonderdduizend man, uitgerust met boog
en schild.r 18 En onder zĳn leiding stond Jozabad,
en met hem
_
waren er honderd tachtig duizend
man, toegerust voor het leger.
19 Dit waren degenen die de koning dienden, afgezien van degenen die de koning in de versterkte
stedens in heel Juda
had onderge_
bracht.

HFDST. 17
a De 33:10
Mal 2:7
b Le 10:11
Ne 8:7
c De 31:11
Joz 1:8
2Ti 3:16
d Ge 35:5
De 11:25
e Sp 16:7
f 2Kr 17:5
g 2Sa 8:2
h 2Kr 9:14
i 2Kon 3:4
j 2Kr 18:1
k 2Kr 14:6
l 1Kon 9:19
2Kr 8:4
m 1Kon 9:22
n 2Kr 26:12
o 2Kr 13:3
2Kr 14:8
p Re 5:2
Re 5:9
Ps 110:3
q Ge 49:27
r 2Sa 1:21
2Kr 14:8
s 2Kr 11:12
2Kr 11:23

2e kolom

HFDST. 18
a 1Sa 2:7
2Kr 17:5
Sp 10:22
b 2Kor 6:14
c 1Kon 16:28
1Kon 16:33
1Kon 21:25
2Kon 8:18
d 1Kon 22:2
2Kr 19:2
e Ps 141:4
f 1Kon 22:20
Sp 27:6
g De 4:43
1Kr 6:80
h 1Kon 22:4
i Ps 139:21
Ef 5:11
j 2Sa 2:1
1Kon 22:5
2Kr 34:26
Sp 3:5
k 1Kon 18:19
l 1Kon 22:6
m 2Kon 3:11
n 1Kon 22:7
o 1Kon 22:8
p 1Kon 18:4
1Kon 19:10
q 1Kon 18:17
1Kon 21:20
Ps 34:21
r Sp 15:10
Sp 27:5
Jes 30:10
Jer 38:4
s 1Kon 22:8
t Sp 25:12
Mi 2:7
u 1Sa 8:15
v 1Kon 22:9
w Han 12:21

2 KRONIEKEN 17:9–18:9
En Josafat
kreeg rĳkdom
_
en heerlĳkheid in over18
vloed; hĳ verzwagerde zich echa

b

c
ter met Achab.
2 Daarom daal_
de hĳ jaren later af naar Achab
te
_
d
en Achab
offerde voorts
Samaria;
_
_
e
schapen en runderen in overvloed voor hem en voor het volk
dat bĳ hem was. Hĳ dan verlokte f hem ertoe, op te trekken tegen
Ramoth-G
_
_ilead.g 3¨ En Achab,
_
de koning van Isra
el, zei vervol_
gens tot Josafat,
de koning van
_
Juda:
„Wilt gĳ met mĳ meegaan
_
naar Ramoth-G
_
_ilead?”h Hierop zei
hĳ tot hem: „Ik ben net als gĳ, en
mĳn volk is als uw volk en met u
in de strĳd.”i
4 Maar Josafat
zei tot de koning
¨ _
van Isra
el: „Raadpleeg j alstublieft
_
eerst het woord van Jehovah.”
¨
5 De koning van Isra
el bracht der_
halve de profetenk bĳeen, vierhonderd man, en zei tot hen: „Zullen wĳ tegen Ramoth-G
_
_ilead ten
strĳde trekken, of zal ik het laten?”l Zĳ zeiden nu: „Trek op, en
de [ware] God zal [het] in de hand
van de koning geven.”
6 Maar Josafat
zei: „Is er hier
_
niet nog een profeet van Jehom Laten wĳ dan door bemidvah?
deling van hem navraag doen.”n
7 Daarop zei de koning van Is´ _´
¨
o „Er is nog een
rael tot Josafat:
_
manp door bemiddeling van wie
wĳ Jehovah kunnen raadplegen,
maar ik voor mĳ haat hem stellig,q want hĳ profeteert over mĳ
niet ten goede maar, al zĳn dagen, ten kwade.r Het is Michaja,
_
zei
de zoon van J _imla.”s Josafat
_
echter: „Laat de koning zo iets
niet zeggen.”t
8 Bĳgevolg riep de koning van
¨
Isra
el een hofbeambte u en zei:
_
„Haal vlug Michaja,
de zoon van
_
J _imla.”v 9 Nu zaten de koning
¨
van Isra
el en Josafat,
de koning
_
_
van Juda,
gekleed in [hun] gewa_
den,w ieder op zĳn troon, en zĳ
zaten op de dorsvloer bĳ de ingang van de poort van Samaria;
_
en alle profeten gedroegen zich

2 KRONIEKEN 18:10-29
´ ´
voor hen als profeten.a 10 Toen
maakte
Zedek _ia, de zoon van Ke¨
na_ ana, zich ĳzeren hoorns b en zei:
„Dit heeft Jehovah gezegd: c ’Hier¨
mee zult gĳ de Syriers stoten
totdat gĳ hen uitroeit.’ ”d 11 En
alle andere profeten profeteerden hetzelfde en zeiden: „Trek op
naar Ramoth-G
_
_ilead en word succesvol bevonden,e en Jehovah zal
[het] stellig in de hand van de koning geven.”f
12 En de bode die Michaja
_ ging
roepen, sprak tot hem en zei:
„Zie! De woorden van de profeten zĳn eenstemmig goed wat de
koning betreft; en laat uw woord
alstublieft als [dat van] een hunner wordeng en gĳ moet iets goeds
zei:
spreken.”h 13 Maar Michaja
_
„Zo waar Jehovah leeft,i wat mĳn
God zal zeggen, dat zal ik spreken.”j 14 Toen kwam hĳ bĳ de
koning, en de koning zei nu tot
hem: „Michaja,
zullen wĳ naar Ra_
_
moth-G _ilead ten strĳde trekken,
of zal ik het laten?” Terstond zei
hĳ: „Trekt op en wordt succesvol
bevonden; en zĳ zullen in UW hand
worden gegeven.”k 15 Daarop
zei de koning tot hem: „Hoeveel
malen stel ik u reeds onder een
eedl dat gĳ in de naam van Jehovah niets dan de waarheid tot mĳ
dient te spreken?”m 16 Hĳ dan
¨
zei: „Voorwaar, ik zie alle Israelieten verstrooid op de bergen, als
schapen die geen herder hebben.n
En Jehovah zei vervolgens: ’Dezen hebben geen meesters.o Laat
hen in vrede terugkeren, ieder
naar zĳn huis.’ ”p
17 Toen zei de koning van Is_
¨
rael tot Josafat:
„Heb ik u niet ge_
zegd: ’Hĳ zal over mĳ geen goede
dingen profeteren maar slechte’?”q
18 En hĳ zei verder: „Hoort
daarom het woord van Jehovah: r
Voorwaar, ik zie Jehovah op zĳn
troon zittens en heel het hemelleger t aan zĳn rechter- en zĳn
linkerhand staan.u 19 En Jehovah zei voorts: ’Wie zal Achab,
de
_
¨
koning van Isra
el, misleiden, dat
_

Michaja. Tweespalt profeten
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hĳ optrekt en valt bĳ Ramoth_
G _ilead?’ En er werd gesproken,
de een zei zo iets als dit en de ander zei zo iets als dat.a 20 Ten
slotte trad er een geestb naar voren en ging
voor Jehovah staan
´
en zei: ’Ik zal hem misleiden.’
Daarop zei Jehovah tot hem: ’Op
welke wĳze?’c 21 Hierop zei hĳ:
’Ik zal heengaan en stellig een
bedrieglĳke geest worden in de
mond van al zĳn profeten.’d Hĳ
dan zei: ’Gĳ zult hem misleiden,
en, wat meer is, gĳ zult als overwinnaar te voorschĳn komen.e Ga
heen en doe zo.’f 22 Nu dan, zie,
Jehovah heeft een bedrieglĳke
geest in de mond van deze profeten van u gelegd; g maar Jehovah
zelf heeft rampspoed betreffende
u gesproken.”h
¨
23 Zedek _ia,i de zoon van Kena_ ana,j trad nu naderbĳ en sloeg Michaja
_ k op de wang l en zei: „Langs
welke weg is de geest van Jehovah
dan wel van mĳ verder gegaan om
met u te spreken?”m 24 Daarop
zei Michaja:
„Zie! Gĳ ziet [langs
_
welke weg] op die dag n dat gĳ het
binnenste vertrek zult ingaan om
u te verbergen.”o 25 Toen zei de
¨
koning van Isra
el: „Neemt Micha_
_
ja en brengt hem terug bĳ Amon,
_
de overste van de stad, en bĳ Joas,
_
de zoon van de koning.p 26 En
gĳlieden moet zeggen: ’Dit heeft
de koning gezegd: „ZET deze man
in het huis van bewaring q en voedt
hem met een verlaagd broodrantsoenr en een verlaagd waterrantsoen totdat ik in vrede terugkom.” ’ ”s 27 Daarop zei Michaja:
_
„Mocht gĳ soms in vrede terugkomen, dan heeft Jehovah niet met
mĳ gesproken.”t En hĳ voegde eraan toe: „Hoort, al GIJ volken.”u
28 Toen trokken de koning van
¨
Isra
el en Josafat,
de koning van
_
_
v
Juda,
op naar Ramoth-G
_
_
¨ _ilead.
29 De koning van Isra
el zei nu
_
tot Josafat:
„[Voor mĳ zal het be_
tekenen] vermomdw in de strĳd
´´
te gaan, maar doet gıj uw klederen aan.”x Bĳgevolg vermomde
¨
de koning van Isra
el zich, waarna
_
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Achab gedood. Josafats daden

a
zĳ de strĳd ingingen.
30 Wat
¨
de koning van Syri
_ e betreft, hĳ
had de oversten van de wagens
die hĳ had, het volgende geboden: „GIJ moogt niet strĳden met
klein of groot, maar alleen met de
¨
koning van Isra
el.”b 31 Nu ge_
schiedde het dat zodra de wagenoversten Josafat
zagen, zĳ, van
_
hun kant, bĳ zichzelf zeiden:
„Dat
¨
is de koning van Isra
el.”c Daarom
_
keerden zĳ zich tegen hem om
te strĳden; en Josafat
ging luid
_
om hulp roepen,d en Jehovah zelf
e
hielp hem, en God lokte hen terstond van hem weg.f 32 Nu geschiedde het dat zodra de wagenoversten ¨zagen dat het de koning
van Isra
el niet bleek te zĳn, zĳ
_
onmiddellĳk terugkeerden van de
achtervolging van hem.g
33 En er was een man die in
zĳn argeloosheid de boog spande,
maar hĳ trof h toen de koning van
¨
Isra
el¨ tussen de aanhangsels en de
_
malienkolder, zodat hĳ tot de wagenmenner zei: i „Wend uw hand,
en gĳ moet mĳ uit het kamp brengen, want ik ben zwaar gewond.”j
34 En de strĳd bleef die dag in
hevigheid toenemen, en de ko¨
ning van Isra
el zelf moest tot
_
¨
de avond tegenover de Syriers in
een staande positie worden gehouden in de wagen; en ten slotte stierf hĳ tegen de tĳd dat de
zon onderging.k

Toen keerde Josafat,
de ko_
ning van Juda,
in vrede
19
_
naar zĳn eigen huis te Jeruza_
m
de zoon
lem terug.l 2 Jehu,
_
n de visionair,o ging
van Hanani,
_
nu uit [en verscheen] voor hem
en zei tot koning Josafat:
„Dient
_
er aan de goddeloze hulp te worden verleend,p en dient gĳ liefde
te hebben voor hen die Jehovah
haten? q En hiervoor is er verontwaardiging r tegen u van de
persoon van Jehovah. 3 Niettemin zĳn er goede s dingen bĳ
u gevonden, omdat gĳ de heilige palen uit het land hebt weggedaant en uw hart hebt bereid om
de [ware] God te zoeken.”u
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2 KRONIEKEN 18:30–19:11
4 En Josafat
bleef in Jeruzalem
_
_
wonen; en hĳ ging nu opnieuw
uit onder het volk, van Bers
eba
_ a
¨
tot het bergland van Efra
ım,b om
_
hen terug te brengen tot Jehovah, de God van hun voorvaders.c
5 Voorts plaatste hĳ rechters in
het land, in alle versterkte steden
van Juda,
stad voor stad.d 6 En
_
hĳ zei vervolgens tot de rechters:
„Ziet toe wat GIJ doet,e want niet
voor de mens spreekt GIJ recht,
maar voor Jehovah; f en hĳ is met
U inzake de rechtspraak.g 7 Nu
dan, laat de angsth voor Jehovah
over U komen.i Weest voorzichtig en handelt,j want bĳ Jehovah, onze God, is geen onrechtvaardigheid,k noch partĳdigheid,l
noch aanneming van steekpenningen.”m
8 En ook in Jeruzalem
plaat_
ste Josafat
enkelen van de levie_
n
o
ten en de priesters en enkelen
van de hoofden van
de vaderlĳke p
¨
huizen van Isra
el voor de recht_
spraakq van Jehovah en voor de
rechtsgedingenr van de inwoners
van Jeruzalem.
9 Voorts legde
_
hĳ hun een gebod op en zei: „Aldus
dient GIJ te doen, in de vrees s voor
Jehovah, in getrouwheid en met
een onverdeeld hart. 10 Wat elk
rechtsgeding betreft dat tot U zal
komen van UW broeders die in hun
steden wonen, over het vergieten
van bloed,t over wetu en gebodv
en voorschriftenw en rechterlĳke
beslissingen,x GIJ moet hen waarschuwen opdat zĳ niet iets verkeerds doen tegen Jehovah en er
geen verontwaardiging y hoeft te
komen over U en over UW broeders.
Aldus dient GIJ te doen, opdat GIJ
geen schuld op U laadt. 11 En
ziet, de overpriester Amarja
is
_
over U [gesteld] voor elke zaak
z en Zeb adja, de
van Jehovah; ¨
_
zoon van Isma
el, de leider van
_
het huis van Juda,
voor elke zaak
_
van de koning; en als beambten
staan de levieten U ter beschikking. Weest sterka en handelt, en
t De 17:8; u De 4:44; v De 30:11; Ps 19:7; w De
12:1; x De 4:1; Ps 147:19; y Nu 16:46; z 1Kr 26:30;
Mal 2:7; a Joz 1:6.

2 KRONIEKEN 20:1-18
laat Jehovaha blĳken te zĳn met
wat goed is.”b
Nu geschiedde het daarna
c en
dat de zonen van Moab
_
d en met hen
de zonen van Ammon
_
e
tesommigen van de Ammonim
_
gen Josafat
ten strĳde trokken.f
_
2 Men kwam [het] dus aan Josa_
fat berichten en zei: „Er is een
grote menigte op u afgekomen
g en
uit de zeestreek, uit Edom;
_
zie, zĳ zĳn in Hazezon-T
amar,
dat
_
_
h
3 Daarop
wil zeggen En-Gedi.”
_
i
werd Josafat
bevreesd en richt_
te zĳn aangezicht erop Jehovah
te zoeken.j Hĳ kondigde daarom
voor heel Juda
een vastenk af.
_
4 Ten slotte werden degenen van
Juda
bĳeengebracht om Jehovah
_
te raadplegen.l Zelfs uit alle steden van Juda
kwamen zĳ om Jeho_
vah te raadplegen.m
5 Toen ging Josafat
in de ge_
meente van Juda
en van Jeruza_
_
lem staan,
´ ´ in het huis van Jehon voor het nieuwe voorhof,o
vah
6 en hĳ zei vervolgens: p
„O Jehovah, de God van onze
voorvaders,q zĳt gĳ niet God in
de hemel,r en heerst gĳ niet over
¨
alle koninkrĳken van de natien,s
en is er in uw hand geen kracht
en macht, terwĳl niemand zich
krachtig tegen u staande kan houden? t 7 Hebt gĳzelf, o onze God,u
de bewoners van dit land niet van
voor het aangezicht van uw volk
¨
Isra
el verdrevenv en het vervol_
gens tot onbepaalde tĳd aan het
zaad van Abraham,
die u liefhad,w
_
gegeven? x 8 En zĳ gingen daarin wonen, en voorts bouwden zĳ
daarin voor u een heiligdom voor
uw naamy en zeiden: 9 ’Mocht
er rampspoed over ons komen: z
zwaard, strafgericht, of pestilentie a of hongersnood,b laten wĳ
dan voor dit huis en voor u gaan
staanc (want uw naamd is in dit
huis), opdat wĳ uit onze benauwdheid tot u om hulp kunnen roepen,
en moogt gĳ horen en redden.’e
10 En nu, zie, de zonen van Am_
g
en het bergland
mon,f en Moab
_
¨ h
¨
Se_ ır, wier [land] Isra
el van u niet
_
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mocht binnenvallen toen zĳ uit
het land Egypte
kwamen, maar
_
zĳ weken van hen en verdelgden
a
11 ja zie, zĳ vergelhen niet,
denb het ons doordat zĳ komen
om ons te verdrĳven uit uw bezitting die gĳ ons in bezit gegeven
hebt.c 12 O onze God, zult gĳ
aan hen niet het oordeel voltrekken? d Want in ons is geen kracht
tegenover deze grote menigte die
op ons afkomt; e en wĳzelf weten
niet wat wĳ dienen te doen,f maar
onze ogen zĳn op u [gericht].”g
13 Al die tĳd stonden al degenen van Juda
voor het aangezicht
_
van Jehovah,h zelfs hun kleinen,i
hun vrouwen en hun zonen.
¨
14 Wat nu Jahazi
_ el betreft, de
zoon van Zachar _ia, de zoon van
¨ ¨
Benaja,
de zoon van Jeı_ el, de
_
zoon van Mattanja,
de leviet uit
_
j
de geestk
de zonen van Asaf,
_
van Jehovah kwam over hem
in het midden van de gemeente. 15 Dientengevolge zei hĳ:
„Schenkt aandacht, heel Juda
en
_
GIJ inwoners van Jeruzalem
en
_
koning Josafat!
Dit heeft Jeho_
vah tot U gezegd: ’Weest niet bel noch verschrikt wegens
vreesd,
deze grote menigte; want het
is geen strĳd van U, maar van
God.m 16 Daalt morgen naar
hen af. Ziet, zĳ trekken op door
de pas van Ziz; en GIJ zult hen
stellig aantreffen aan´ het
einde
´
van het stroomdal voor de wil¨
dernis van Jeru
_ el. 17 GIJ zult
in dit geval niet hoeven te strĳden.n Stelt U op, blĳft staano en
ziet de redding p van Jehovah ten
behoeve van U. O Juda
en Jeru_
_
zalem, weest niet bevreesd, noch
verschrikt.q Trekt morgen tegen
hen uit, en Jehovah zal met U
zĳn.’ ”r
18 Terstond boog Josafat
zich
_
diep met zĳn aangezicht ter aarg Ps 25:15; Ps 62:1; h Ezr 10:1; i De 29:11; j 1Kr
15:19; 1Kr 25:1; 2Kr 35:15; k Nu 11:25; 2Kr 15:1;
2Kr 24:20; 2Pe 1:21; l De 1:29; Joz 11:6; 2Kr 32:7;
m 2Kr 32:8; n Ex 14:14; Ex 14:25; o Jes 30:15;
Klg 3:26; p Ex 14:13; Ex 15:2; 1Sa 2:1; 1Sa 11:13;
1Kr 16:23; q De 31:8; Joz 10:25; r Nu 14:9; 2Kr
15:2; Ps 46:7.
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Wonderbare bevrĳding

de,a en heel Juda
en de inwoners
_
van Jeruzalem
zelf vielen voor
_
het aangezicht van Jehovah neer
om Jehovah hulde te brengen.b
19 Toen stonden de levietenc uit
de zonen van de Kehathietend en
uit de zonen van de Korachietene
op om Jehovah, de God van Is_
¨
rael, met een buitengewoon luide
f
stem te loven.
20 Zĳ stonden nu ’s morgens
vroeg op en trokken uit naar de
wildernis g van Tekoa.
_ h En terwĳl
zĳ uittrokken, ging Josafat
staan
_
en zei toen: „Hoort mĳ, o Juda
_
i
en GIJ inwoners van Jeruzalem!
_
j
Stelt geloof in Jehovah, UW God,
opdat mag blĳken dat GIJ lang
blĳft bestaan. Stelt geloof in zĳn
profetenk en wordt aldus succesvol bevonden.”
21 Voorts beraadslaagde l hĳ
met het volk en stelde zangers m
voor Jehovah op en degenen die
lof brachtenn in heilige feestdos,o terwĳl zĳ voor de gewapende mannen uit gingenp en zeiden:
„Looft Jehovah,q want tot onbepaalde tĳd duurt zĳn liefderĳke
goedheid.”r
22 En op het ogenblik dat zĳ
met het vreugdegeroep en lofgezang aanvingen, stelde Jehovah
mannen in hinderlaag s tegen de
zonen van Ammon,
Moab
en het
_ ¨
_
bergland Se_ ır die Juda
binnen_
trokken, en zĳ gingen toen elkaar te lĳf.t 23 En de zonen van
Ammon
en Moab
stonden voorts
_
_
op tegen de
¨ ubewoners van het
bergland Se_ ır om hen aan de vernietiging prĳs te geven en te verdelgen; en zodra zĳ klaar waren
¨
met de bewoners van Se_ ır hielpen
zĳ elkaar in het verderf.v
24 Maar wat Juda
betreft, het
_
kwam bĳ de wachttoren van de
wildernis.w Toen zĳ hun gezicht
naar de menigte keerden, zie, daar
lagen zĳ, hun lĳken ter aarde gevallen,x zonder dat er iemand ontkomen was. 25 Josafat
en zĳn
_
volk kwamen derhalve om de buity
bĳ hen te plunderen, en zĳ vonden
toen onder hen zowel have als kle-
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2 KRONIEKEN 20:19-34
ding en begeerlĳke voorwerpen in
overvloed; en zĳ gingen die voor
zichzelf wegroven totdat zĳ niet
meer konden dragen.a En drie dagen waren zĳ bezig met het plunderen van de buit, want die was
overvloedig. 26 En op de vierde dag verzamelden zĳ zich in de
laagvlakte van Beraka,
want daar
_
zegenden zĳ Jehovah.b Daarom
gaf men die plaats de naamc Laagvlakte van Beraka
— tot op he_
den.
27 Toen keerden alle mannen
van Juda
en Jeruzalem
terug,
_
_
met Josafat
aan de spits, om met
_
vreugdebetoon naar Jeruzalem
te_
rug te keren, want Jehovah had
hun vreugde verschaft over hun
vĳanden.d 28 Zĳ kwamen dus
naar Jeruzalem
met snaarinstru_
mentene en met harpenf en met
g naar het huis van
trompetten,
Jehovah.h 29 En de angsti voor
God kwam over alle koninkrĳken
der landen toen zĳ hoorden dat Jehovah
tegen de vĳanden van Is_
¨
rael had gestreden.j 30 Zo had
het koninklĳke gebied van Josafat
_
rust, en zĳn God bleef hem rondom rust schenken.k
l
31 En Josafat
bleef over Juda
_
_
regeren. Vĳfendertig jaar oud
was hĳ toen hĳ begon te regeren, en hĳ heeft vĳfentwintig jaar
lang te Jeruzalem
geregeerd. En
_
de naam van zĳn moeder was Azu_
ba,m de dochter van S _ilhi. 32 En
hĳ bleef de weg van zĳn vader
Asa
bewandelen,n en hĳ week daar
_
niet van af, door te doen wat recht
was in Jehovah’s ogen.o 33 Alleen verdwenen de hoge plaatsenp
niet; en het volk zelf had zĳn hart
nog niet bereid voor de God van
hun voorvaders.q
34 Wat de rest van de aangelegenheden van Josafat
betreft, de
_
eerste en de laatste, zie, dat staat
beschreven in de woorden van
r
s
de zoon van Hanani,
die
Jehu,
_
_
werden opgenomen in het Boekt
o 2Kr 17:3; Ps 18:21; p 1Kon 15:14; 1Kon 22:43;
2Kr 17:6; q 1Kon 18:21; 2Kr 12:14; 2Kr 19:3;
r 1Kon 16:1; 2Kr 19:2; s 2Kr 16:7; t 2Kr 16:11.

2 KRONIEKEN 20:35–21:15
¨
van de koningen van Isra
el.
_
35 En hierna had Josafat,
de ko_
ning van Juda,
handelsbetrekkin_
a de koning van
gen ¨met Ahazia,
_
Isra
el,
die
goddeloos
handelde.b
_
36 Hĳ dan maakte hem tot zĳn
handelsgenoot ten einde schepen
te bouwen om naar Tarsis
te va_
ren,c en zĳ bouwden schepen
¨ te
d
37
Maar
Eli
Ezeon-G
eber.
ezer,
_
_
_
de zoon van Dodava,
uit Maresa,
_
_
sprak profetisch tegen Josafat
en
_
zei: „Aangezien gĳ handelsbetrekkingen met Ahazia
hebt gehad,e
_
zal Jehovah uw werken stellig verbreken.”f Bĳgevolg leden de schepen schipbreuk,g en ze behielden
h
geen kracht om naar Tarsis
te
_
varen.
Ten slotte legde Josafat
_
zich neer bĳ zĳn voorva21
ders en werd bĳ zĳn voorvaders
i

begravenj in de Stad van David;
_
k
en zĳn zoon Joram
begon in zĳn
_
plaats te regeren. 2 En hĳ had
broers,
zonen, Azarja
en
_
_
¨ Josafats
Jeh _iel en
Zachar _ia en Azarja
en
_
¨
M _ichael en Sefatja;
al
dezen
wa_
ren de zonen van
J
osafat,
de
ko_
¨
ning van Isra
el. 3 Dientenge_
volge gaf hun vader hun vele
geschenkenl in zilver en in goud
en in uitgelezen dingen, benem
vens versterkte steden in Juda;
_
maar het koninkrĳk gaf hĳ aan
n
Joram,
want hĳ was de eerstge_
borene.o
4 Toen Joram
opstond over het
_
koninkrĳk van zĳn vader, verstevigde hĳ voorts zĳn positie, en
daarom doodde hĳ al zĳn broers p
met het zwaard en ook enke¨
len van ¨ de vorsten van Isra
el.
_
5 Tweeendertig jaar oud was Jo_
ram toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft acht jaar lang te
Jeruzalem
geregeerd.q 6 En hĳ
_
ging voort de weg
van de ko¨
ningen van Isra
el te bewande_
len,r net zoals degenen van het
huis van Achab
hadden gedaan;
_
want Achabs
eigen dochter was
_
zĳn vrouw geworden,s en hĳ bleef
doen wat kwaad was in Jehovah’s
ogen.t 7 En Jehovah wilde het
huis van David
niet in het ver_
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derf storten,a ter wille van het
verbondb dat hĳ gesloten had met
David,
en juist zoals hĳ had ge_
zegd dat hĳ hemc en zĳn zonen
voor altĳd een lamp zou geven.d
e in
8 In zĳn dagen kwam Edom
_
opstand en onttrok zich aan de
f
en zĳ lieten zich
hand van Juda,
_
vervolgens door een koning regeren.g 9 Daarom trok Joram
_
er samen met zĳn oversten heen
en ook alle wagens met hem. Nu
gebeurde het dat hĳ ’s nachts opstond en vervolgens de Edomieten die hem en ook de wagenoversten omsingelden, versloeg.
10 Maar Edom
heeft zĳn opstand
_
volgehouden en heeft zich aan de
hand van Juda
onttrokken tot op
_
deze dag. Het was toen dat L _ibnah
voorts in opstand kwam, in diezelfde tĳd, en zich onttrok aan zĳn
hand, omdat hĳ Jehovah, de God
van zĳn voorvaders, had verlaten.i
11 Hĳ liet zelf ook hoge plaatsenj maken op de bergen van Juda,
_
om de inwoners van Jeruzalem
er_
toe te brengen immorele gemeenk en om J
uda
te
schap te hebben,
_
verdrĳven.l
12 Ten slotte kwam er een
schrĳvenm tot hem van de profeet El _ia,n dat luidde: „Dit heeft
Jehovah, de God van uw voorvader David,
gezegd: ’Ten gevol_
ge van het feit dat gĳ niet de
o of
wegen van uw vader Josafat
_
p de koning van
de wegen van Asa,
_
Juda,
hebt bewandeld, 13 maar
_
gĳ de weg bewandelt van de ko¨
ningen van Isra
elq en Juda
en
_
_
de inwoners van Jeruzalem
tot
_
immorele gemeenschap brengt,r
evenals het huis van Achab
heeft
_
bewerkt dat er immorele gemeenschap wordt gepleegd,s en gĳ zelfs
uw eigen broers, het huisgezin van
uw vader, die beter waren dan gĳ,
hebt gedoodt — 14 zie! Jehovah
brengt uw volku en uw zonenv en
uw vrouwen en al uw have een
zware slag w toe. 15 En gĳ zult
met vele ziekten te kampen hebben,x met een kwaal van uw ingewanden, totdat als gevolg van de
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Ahazia koning. Athalia

ziekte uw ingewanden van dag tot
dag naar buiten zullen komen.’ ”a
16 Bĳgevolg wekte Jehovah tegen Joram
de geest op b van de
_
Filistĳnenc en van de Arabierend
die¨ aan de zĳde van de Ethiopiers e waren. 17 Zĳ dan trokken
op naar Juda
en drongen er bin_
nen en voerden al de have die
in het huis van de koning aangetroffen werd weg f en ook zĳn zonen en zĳn vrouwen,g en hĳ hield
h
zĳn
geen zoon over dan Joahaz,
_
jongste zoon. 18 En na dit alles plaagde Jehovah hem met een
ongeneeslĳke ziekte i in zĳn ingewanden. 19 Nu gebeurde het dat
in toekomstige dagen, ja, toen de
termĳn van twee volle jaren verstreken was, tĳdens zĳn ziekte
zĳn ingewandenj naar buiten kwamen, en ten slotte stierf hĳ aan
zĳn kwaadaardige kwalen; en zĳn
volk ontstak voor hem geen vuur,
zoals het vuur k ¨ voor zĳn voorvaders. 20 Tweeendertig jaar oud
was hĳ geworden toen hĳ begon
te regeren, en hĳ heeft acht jaar
lang te Jeruzalem
geregeerd. Ten
_
slotte ging hĳ heen zonder begeerd te zĳn.l Men begroef hem
m
derhalve in de Stad van David,
_
maar niet in de grafsteden van de
n
koningen.
Toen maakten de inwoners
o zĳn
van Jeruzalem
Ahazia,
_
_
jongste zoon, koning in zĳn plaats
(want de roversbende die met de
Arabierenp in de legerplaats was
gekomen, had al de ouderen gede zoon van Jodoodq), en Ahazia,
_
_
ram, begon als koning van Juda
te
_
¨
regeren. 2 Tweeentwintig jaar
oud was Ahazia
toen hĳ
_
´ ´ begon te
regeren,r en hĳ heeft een jaar te
Jeruzalem
geregeerd. En de naam
_
s de
van zĳn moeder was Athalia,
_
t
kleindochter van Omri.
_
3 Hĳzelf bewandelde eveneens
u
de wegen van het huis van Achab,
_
want zĳn eigen moeder v werd zĳn
raadgeefster in het doen van goddeloosheid. 4 En hĳ ging voort
te doen wat kwaad was in Jehovah’s ogen, net als het huis van
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2 KRONIEKEN 21:16–22:10
Achab,
want zĳzelf werden na
_
de dood van zĳn vader raadsa
lieden voor hem, tot zĳn verderf.
5 Ook wandelde hĳ in hun raad,b
c de zoon
zodat hĳ met Joram,
_
¨
van Achab,
de koning van Isra
el,
_
_
¨ d
ten strĳde trok tegen
H
aza
el,
_
¨
de koning van Syri
_
_ e, bĳ RamothG _ilead,e waarop de schutters ten
f
slotte Joram
troffen. 6 Daar_
om keerde hĳ terug om in J _iz¨
reelg genezing te zoeken van de
wonden die men hem bĳ Rama
_
had toegebrachth toen hĳ streed
¨
tegen
Haza
_ el, de koning van Sy_
¨
rie.
i
Wat Azarja
betreft, de zoon van
_
j de koning van Juda, hĳ
Joram,
_
_
daalde af om Joram,
_ ¨ k de zoon van
Achab,
te J _izreel te bezoeken,
_
want hĳ was ziek.l 7 Maar het
was van Godswege m dat de ondergang n van Ahazia
geschiedde
_
doordat [deze] naar Joram
kwam;
_
en toen hĳ [daar] gekomen was,
p
trok hĳ met Joram
uito naar Jehu,
_
_
de kleinzoon van N _imsi,q die door
r
Jehovah was gezalfd om het huis
van Achab
af te snĳden.s 8 Nu
_
geschiedde het dat zodra Jehu
met
_
het huis van Achab
in het gericht
_
was getreden,t hĳ voorts de vorsten van Juda
en de zonen van de
_
broers van Ahazia
aantrof,u die_
naren van Ahazia,
en hĳ doodde
_
hen vervolgens.v 9 Toen ging hĳ
op zoek naar Ahazia,
en ten slot_
te namen zĳ hem gevangen,w terwĳl hĳ zich schuilhield in Sama_
ria,x en brachten hem naar Jehu.
_
Toen brachten zĳ hem ter dood en
begroeven hem,y want zĳ zeiden:
z
„Hĳ is de kleinzoon van Josafat,
_
die Jehovah met geheel zĳn hart
a
gezocht heeft.” En er was niemand van het huis van Ahazia
die
_
kracht behield voor het koninkrĳk.
10 Wat Athalia
_ b betreft, de moeder van Ahazia,
zĳ zag dat haar
_
zoon gestorven was. Derhalve
stond zĳ op en verdelgde heel het
t 2Kon 10:10; 2Kon 10:11; u 2Kon 10:13; v 2Kon
10:14; w 2Kon 9:27; x 2Kon 10:17; y 2Kon 9:28;
z 2Kr 17:3; Sp 10:7; a 2Kr 17:4; b 2Kr 22:2.

2 KRONIEKEN 22:11–23:13
koninklĳke nageslacht van het
a
huis van Juda.
11 Maar Josa_
_
bath,b de dochter van de koning,
c
nam Joas,
de zoon van Ahazia,
en
_
_
stal hem uit het midden van de koningszonen die ter dood gebracht
moesten worden en bracht hem
en zĳn voedster in de binnenkamer voor de rustbedden. En Jo_
sabath, de dochter van koning
d
Joram,
de vrouw van de pries_
e (want het geval wilde,
ter Jojada
_
dat zĳzelf de zuster van Ahazia
_
was), hield hem verborgen wegens
Athalia,
en zĳ bracht hem niet ter
_
dood.f 12 En hĳ bleef zes jaar
lang bĳ hen verborgen in het huis
van de [ware] God,g terwĳl Atha_
lia als koninginh over het land regeerde.i
En in het zevende jaar
toonde Jojada
zich moedig
_
23
en nam vervolgens de oversten
j

van honderd,k namelĳk Azarja,
_ ¨
de zoon van Jeroham,
en Isma
el,
_
_
de zoon van Johanan,
en Az
_
_
¨ arja, de zoon van Obed,
en Maaseja,
_
_
de zoon van Adaja,
en
Elis
afat,
de
_
_
zoon van Z _ichri, met zich in het
verbond. 2 Daarna gingen zĳ
rond in heel Juda
en brachten
_
de levietenl uit al de steden van
m
Juda
en
de
hoofden
van
_
¨ de vaderlĳke n huizen van Isra
el bĳeen.
_
Zĳ dan kwamen naar Jeruzalem.
_
3 Toen sloot de gehele gemeeno
te een verbond met de koning
in het huis p van de [ware] God,
waarna hĳ tot hen zei:
„Ziet! De zoonq van de koning
zelf zal regeren,r juist zoals Jehovah omtrent de zonen van Da_
vid heeft beloofd.s 4 Dit is het
wat GIJ zult doen: Een derde van
U die op de sabbat binnenkomt,t
van de priesters u en van de levieten,v zal tot deurwachters w zĳn;
5 en een derde zal bĳ het huis van
de koning x zĳn; en een derde zal
bĳ de Fundamentpoort zĳn; y en al
het volk zal in de voorhovenz van
het huis van Jehovah zĳn. 6 En
laat niemand het huis van Jehovah binnengaana dan de priesters
en degenen van de levieten die
dienst doen.b Dezen zĳn het die
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zullen binnengaan, want zĳ zĳn
een heilige groep,a en heel het
volk zelf zal de plicht jegens Jehovah in acht nemen. 7 En de
levieten moeten een kring vormen om de koning,b ieder met zĳn
wapens in zĳn hand; en wat een
ieder betreft die het huis binnenkomt, hĳ dient ter dood gebracht
te worden. En blĳft bĳ de koning,
wanneer hĳ binnenkomt en wanneer hĳ uitgaat.”
8 De levieten en heel Juda
de_
den voorts naar al wat de priester
c geboden had.d Zĳ namen
Jojada
_
dus ieder hun mannen die op de
sabbat binnenkwamen, te zamen
met degenen die op de sabbat uitgingen,e want de priester Jojada
_
had de afdelingenf geen vrĳstelling van dienst gegeven. 9 Verder gaf de priester Jojada
aan de
_
oversten van honderdg de speren
en de schilden en de ronde schildenh die aan koning David
be_
hoord hadden,i die in het huis van
de [ware] God waren.j 10 Vervolgens stelde hĳ het gehele volk
op,k ja, ieder met zĳn werpspeer
in de hand, van de rechterzĳde
van het huis helemaal tot de linkerzĳde van het huis, bĳ het altaar en bĳ het huis, rondom nabĳ
de koning. 11 Toen brachten zĳ
de zoon van de koning naar buitenl en zetten hem de diadeemm
en de Getuigenis n op en maakten
hem koning, en zo zalfdeno Joja_
da en zĳn zonen hem en zeiden:
„Leve de koning!”p
12 Toen Athalia
het geluid hoor_
de van het volk dat toeliep en de
koning toejuichte,q kwam zĳ terstond naar het volk in het huis
van Jehovah. 13 Toen zag zĳ, en
zie, daar stond de koning bĳ zĳn
zuilr aan de ingang, en de vorstens
en de trompettent bĳ de koning,
en al het volk van het land verheugde zichu en blies v op de trompetten, en de zangers w met de
instrumenten voor de zang en degenen die het teken gaven om lof
te brengen. Onmiddellĳk scheurde Athalia
haar klederen en zei:
_
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Athalia gedood. Joas herstelt tempel

„Een samenzwering! Een samenzwering!”a 14 Maar de priester
Jojada
bracht de oversten van
_
honderd, de aangestelden van de
krĳgsmacht, naar buiten en zei
tot hen: „Haalt haar weg uit het
midden der rĳen; b en wat een
ieder betreft die haar nagaat, hĳ
dient met het zwaard ter dood gebracht te worden!” Want de priester had gezegd: „GIJ moogt haar
niet in het huis van Jehovah ter
dood brengen.” 15 Zĳ sloegen
dus de hand aan haar. Toen zĳ
bĳ de ingang van de paardenpoort
van het huis van de koning kwam,
brachten zĳ haar daar terstond
ter dood.c
16 Toen sloot Jojada
een ver_
bond tussen hemzelf en al het
volk en de koning, dat zĳ het
volkd van Jehovah zouden blĳven.
17 Daarna ging al¨ het volk naar
het huis van Ba_ al en brak het
af; e en zĳn altarenf en zĳn beelden braken
zĳ aan stukken,g en
¨
h doodden
de Baalspriester
Mattan
_
´
´
zĳi voor de altaren. 18 Voorts
stelde Jojada
de ambten van het
_
huis van Jehovah in de hand van
de priesters [en] de levieten, die
j
in afdelingen over het huis
David
_
van Jehovah had aangesteld om
de brandoffers van Jehovah te
brengen naar hetgeen geschrek
ven staat in de wet van Mozes,
_
met vreugdebetoon en met gezang door de handen van David.
_
19 Hĳ stelde de poortwachters l
dus op bĳ de poortenm van het
huis van Jehovah, opdat niemand
zou binnenkomen die in enig opzicht onrein was. 20 Hĳ nam nu
de oversten van honderdn en de
voornamen en de heersers over
het volk en al het volk van het
land en bracht de koning afwaarts
uit het huis van Jehovah.o Toen
kwamen zĳ midden door de bovenpoort naar het huis van de koning
en zetten de koning op de troonp
van het koninkrĳk. 21 En al het
volk van het land bleef zich verheugen; q en de stad zelf had rust,
en Athalia
hadden zĳ met het
_
zwaard ter dood gebracht.r
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2 KRONIEKEN 23:14–24:11
Zeven jaar oud was Joas
_
toen hĳ begon te regeren,
24
en hĳ heeft veertig jaar lang te Jea

b

ruzalem
geregeerd. En de naam
_
van zĳn moeder was Z _ibja, uit Berc
seba.
2
En Joas
_
_ d bleef doen wat
recht was in Jehovah’s ogen,e al
f
de dagen van de priester Jojada.
_
3 Voorts nam Jojada
voor hem
_
twee vrouwen, en hĳ werd de vader van zonen en dochters.g
4 Nu gebeurde het daarna dat
het Joas
na aan het hart kwam
_
te liggen, het huis van Jehovah te
renoveren.h 5 Bĳgevolg bracht
hĳ de priesters i en de levieten
bĳeen en zei tot hen: „Gaat uit
naar de steden van Juda
en brengt
_
¨
uit heel Isra
el geld bĳeen om van
_
jaar tot jaar het huis van UW God
te herstellen; j en GIJ, van UW kant,
dient snel te handelen in deze
zaak.” En de levieten handelden
niet snel.k 6 Daarom riep de koning Jojada,
het hoofd, en zei tot
_
hem: l „Waarom hebt gĳ geen re¨
kenschap geeist van de levieten
voor het inbrengen van de door
Mozes,
de knecht van Jehovah,
_
voorgeschreven heilige belasting m
uit Juda
en Jeruzalem,
ja, die van
_
_
¨
de gemeente van Isra
el, voor de
_
tent der Getuigenis? n 7 Want
wat Athalia
betreft, die goddelo_
ze vrouw, haar eigen zoneno hadden in het huis van de [ware] God
ingebroken,p en zelfs al de heilige q dingen van het huis van Je¨
hovah hadden zĳ aan de Ba_ als
opgedragen.”r 8 Toen gaf de koning bevel, en zĳ maakten daarop een kists en zetten die buiten aan de poort van het huis
van Jehovah. 9 Daarna lieten zĳ
in Juda
en Jeruzalem
omroepen
_
_
dat men Jehovah de heilige belasting t moest brengen die Mozes,
_
de knecht van de [ware]
God, in
¨
de wildernis aan Isra
el had opge_
legd.u 10 Toen verheugden zichv
alle vorstenw en heel het volk, en
zĳ bleven brengen en wierpen het
in de kistx totdat zĳ allen hadden
gegeven.
11 Nu gebeurde het dat hĳ op

2 KRONIEKEN 24:12-25
de juiste tĳd gewoon was de kist
door de hand van de levietena onder de hoede van de koning te
stellen, en zodra zĳ zagen dat er
veel geld was,b kwamen de secretaris c van de koning en de gemachtigde van de overpriester en
ledigden dan de kist en namen
haar op en zetten haar weer op
haar plaats. Zo deden zĳ van dag
tot dag, zodat zĳ geld in overvloed
inzamelden. 12 Vervolgens gaven de koning en Jojada
het dan
_
aan degenen die het werk van
de dienst van Jehovah’s huis verrichtten,d en zĳ huurden dan de
steenhouwers e en de handwerksliedenf voor het renoveren van
Jehovah’s huis,g en ook de werklieden in ĳzer en koper voor het
herstellen van Jehovah’s huis.h
13 En degenen die het werk verrichtten, gingen aan de slag,i en
het herstellingswerk bleef vorderen door hun hand, en ten slotte
maakten zĳ dat het huis van de
[ware] God stond zoals het structureel diende te zĳn en maakten
het sterk. 14 En zodra zĳ klaar
waren, brachten zĳ de rest van
het geld voor de koning en Joja_
da, en zĳ maakten vervolgens allerlei gerei voor het huis van Jehovah, gerei voor de dienstj en
voor het brengen van offers en
bekers k en goudenl en zilveren gerei; en zĳ werden offeraars die
voortdurend brandoffers brachtenm in het huis van Jehovah, al
de dagen van Jojada.
_
15 En Jojada
werd oud en ver_
zadigd van jarenn en ten slotte
stierf hĳ; hĳ was honderd dertig
jaar oud bĳ zĳn dood. 16 Men
begroef hem derhalve in de Stad
van David
bĳ de koningen,o om_
¨
dat hĳ goed had gedaan in Isra
elp
_
en jegens de [ware] God en Zĳn
huis.
17 En na Jojada’s
dood kwa_
men de vorstenq van Juda
en bo_
gen zich vervolgens voor de koning neer. In die tĳd luisterde de
koning naar hen.r 18 En langzamerhand verlieten zĳ het huis
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van Jehovah, de God van hun
voorvaders, en gingen de heilige palena en de afgodsbeelden
dienen,b zodat er verontwaardiging kwam tegen Juda
en Jeruza_
_
lem wegens deze schuld van hen.c
19 En hĳ zond steeds maar weer
profetend onder hen om hen terug te brengen tot Jehovah; en zĳ
bleven getuigenis tegen hen afleggen, maar zĳ leenden het oor
niet.e
´ ´
20 En Gods geestf omhulde g Zai de
char _ia,h de zoon van Jojada,
_
priester, zodat hĳ opstond boven het volk uit en tot hen zei:
„Dit heeft de [ware] God gezegd:
’Waarom overschrĳdt GIJ de geboden van Jehovah, zodat GIJ niet
succesvol bevonden kunt worden? j Omdat GIJ Jehovah hebt verlaten, zal hĳ, op zĳn beurt, U verlaten.’ ”k 21 Ten slotte spanden
zĳ tegen hem samenl en wierpen
hem op bevel van de koning met
stenen,m in het voorhof van Jehovah’s huis. 22 En Joas,
de ko_
ning, dacht niet aan de liefderĳke
goedheid die zĳn vader Jojada
je_
gens hem had betracht,n zodat hĳ
zĳn zoon doodde, die, toen hĳ op
het punt stond te sterven, zei: „Jehovah moge het zien en het terugeisen.”o
23 Nu geschiedde het bĳ de
jaarwisseling,p dat er een krĳgs¨q
macht van Syri
_ e tegen hem optrok,r en zĳ drongen voorts Juda
_
en Jeruzalem
binnen. Toen stort_
ten zĳ onder het volk alle vorstens van het volk in het verderf, en al hun buit zonden zĳ
t
naar de koning van Damaskus.
_
24 Want met een klein aantal
mannen deed de krĳgsmacht van
¨
de Syriers een inval,u en Jehovah
zelf gaf een zeer talrĳke krĳgsmacht in hun hand,v omdat zĳ
Jehovah, de God van hun voorvaders, hadden verlaten; en aan
Joas
voltrokken zĳ strafgerich_
ten.w 25 En toen zĳ van hem
wegtrokken (want zĳ lieten hem
met vele kwalenx achter), spanden zĳn eigen dienaren tegen
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¨
Amazia daagt Israel uit

hem samena wegens het bloedb
van de zonen van de priester Jo_
jada; c en zĳ doodden hem ten slotte op zĳn eigen rustbed, zodat hĳ
stierf.d Toen begroeven zĳ hem in
e maar zĳ bede Stad van David,
_
groeven hem niet in de grafsteden
van de koningen.f
26 En dit waren degenen die
tegen hem hadden samengespang
de zoon van S _imeath,
nen: Zabad,
_
de Ammonitische, en Jozabad,
de
_
zoon van S _imrith, de Moabitische.
27 Wat zĳn zonen betreft en de
volheid van de formele uitspraak
tegen hemh en de fundering i van
het huis van de [ware] God, zie,
dat is beschreven in de uiteenzetting van het Boekj der koningen.
k begon in zĳn
En zĳn zoon Amazia
_
plaats te regeren.
Op de leeftĳd van vĳfen25
twintig jaar werd Amazia
_
koning, en hĳ heeft negenentwinl

tig jaar lang te Jeruzalem
gere_
geerd. En de naam van zĳn moem
uit Jeruzalem.
der was Joaddan,
_
_
2 En hĳ bleef doen wat recht was
in Jehovah’s ogen,n alleen niet met
een onverdeeldo hart. 3 Nu gebeurde het dat zodra het op hem
[rustende] koningschap sterk geworden was, hĳ prompt zĳn dienarenp doodde q die de koning,
zĳn vader, neergeslagen hadden.r
4 En hun zonen bracht hĳ niet
ter dood, maar [deed] naar wat geschreven staat in de wet, in het
s hetgeen Jehovah
boek van Mozes,
_
geboden had, toen hĳ zei: „Vaders
dienen niet te sterven wegens zonen,t noch dienen zonen zelf te
sterven wegens vaders; u maar zĳ
dienen ieder om hun eigen zonde
te sterven.”v
5 En Amazia
bracht voorts Juda
_
_
bĳeen en stelde hen op naar het
w volgens
huis van de voorvaders,
de oversten van duizendx en volgens de oversten van honderd,y
voor heel Juda
en Benjamin;
en
_
_
vervolgens schreef hĳ hen in van
twintig z jaar oud en daarboven,
en ten slotte bevond hĳ dat er
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2 KRONIEKEN 24:26–25:13
driehonderdduizend uitgelezen
mannen [waren] die in het leger
uittrokken, die de lans a en het
grote schildb hanteerden. 6 Ver¨
der huurde hĳ van Isra
el voor
_
honderd talenten zilver honderdduizend dappere, sterke mannen.
7 En een zeker man van de [ware]
Godc kwam tot hem en zei: „O ko¨
ning, laat het leger van Isra
el niet
_
met u meegaan, want Jehovah is
¨
niet met Isra
el,d [dat wil zeggen]
_
¨
alle zonen van Efra
ım. 8 Maar
_
kom zelf, handel, wees moedig
tot de strĳd.e De [ware] God zou
u voor een vĳand kunnen doen
struikelen; want God is bĳ machte om te helpenf en om te doen
struikelen.”g 9 Hierop zei Ama_
ziah tot de man van de [ware]
God: „Maar wat dan te doen met
het oog op de honderd talenten
¨
die ik aan de troepen van Isra
el
_
heb gegeven?”i Hierop zei de man
van de [ware] God: „Bĳ Jehovah
bestaat het middel u veel meer
te geven dan dit.”j 10 Bĳgevolg
zonderde Amazia
hen af, name_
¨
lĳk de troepen die uit Efra
ım tot
_
hem gekomen waren, om naar
hun eigen plaats te gaan. Maar
hun toorn ontbrandde zeer tegen
Juda,
zodat zĳ in laaiende toornk
_
naar hun eigen plaats terugkeerden.
11 Wat Amazia
betreft, hĳ vat_
te moed en leidde nu zĳn eigen
volk en ging naar het Zoutdal; l en hĳ sloeg voorts de zo¨
nen van Se_ ır m neer, tienduizend
[van hen].n 12 En tienduizend
namen de zonen van Juda
er le_
vend gevangen. Zĳ dan brachten
hen naar de top van de steile
rots en wierpen hen vervolgens
van de top van de steile rots; en
zĳ barstten allen zonder uitzondering uiteen.o 13 Wat de leden
betreft van de troepenmacht die
Amazia
had teruggestuurd, zon_
der hen met zich ten strĳde te
laten trekken,p zĳ gingen overvallen plegen op de steden van
q
Juda,
van Samaria
helemaal tot
_
_
r en sloegen er toen
Beth-Horon,
_

2 KRONIEKEN 25:14-28
drieduizend van hen neer en namen veel als roofgoed mee.
14 Maar het geschiedde nadat
Amazia
van het verslaan van de
_
Edomieten [terug]kwam, dat hĳ
nu de godena van de zonen van
¨
Se_ ır meebracht en die voor zichzelf als goden opstelde,b en daarvoor ging hĳ zich neerbuigenc en
daaraan ging hĳ offerrook brengen.d 15 Dientengevolge ontbrandde Jehovah’s toorn tegen
Amazia,
en daarom zond hĳ hem
_
een profeet en zei tot hem: „Waarom hebt gĳ de goden van het volke
gezocht,f die hun eigen volk niet
uit uw hand hebben bevrĳd?”g
16 Nu geschiedde het terwĳl hĳ
tot hem sprak, dat [de koning] onmiddellĳk tot hem zei: „Hebben
wĳ u soms tot raadsman van de
koning aangesteld? h Houd ter wille van uzelf op.i Waarom zou men
u neerslaan?” Bĳgevolg hield de
profeet op, maar hĳ zei: „Ik weet
zeker dat God besloten heeft u in
het verderf te storten,j omdat gĳ
dit hebt gedaank en niet hebt geluisterd naar mĳn raad.”l
17 Toen beraadslaagde Ama_
zia, de koning van Juda,
en zond
_
[boden] naar Joas,
de zoon van
_
Joahaz,
de zoon van Jehu,
de ko_
_
¨
ning van Isra
el,m en liet [aan hem]
_
zeggen: „Kom! Laten wĳ elkaar in
het aangezicht zien.”n 18 Daar¨
op liet Joas,
de koning van Isra
el,
_
_
aan Amazia,
de koning van Juda,
_
_
zeggen: o „Het doornige onkruid
zelf dat op de L _ibanon was, liet
aan de ceder die op de L _ibanon
was p zeggen: ’Geef uw dochter
toch als vrouw aan mĳn zoon.’q
Maar een wild dier r van het veld
dat op de L _ibanon was, kwam
voorbĳ en vertrapte het doornige
onkruid. 19 Gĳ hebt bĳ uzelf
gezegd: Zie, gĳ hebt Edom
versla_
gen.s En uw hartt heeft u verheven om verheerlĳkt te worden.u
Blĳf nu toch in uw eigen huis wonen.v Waarom zoudt gĳ de strĳd
aanbinden in een slechte positie w
en ten val moeten komen, gĳ en
Juda
met u?”x
_
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20 Maar Amazia
luisterde niet;
_
want het was vanwege de [ware]
a
God met het doel hen in zĳn
hand te geven, omdat zĳ de gob
den van Edom
hadden gezocht.
_
¨
21 Joas,
de koning van Isra
el,
_
_
trok dus op,c en zĳ zagen elkaar
vervolgens in het aangezicht,d hĳ
en Amazia,
de koning van Juda,
_
_
e
dat tot Juda
bebĳ Beth-Semes,
_
_
hoort. 22 En Juda
leed
ten
slot_
¨
te de nederlaag voor Isra
el,f zo_
dat zĳ op de vlucht sloegen, ieder
naar zĳn tent.g 23 En het was
Amazia,
de koning van Juda,
de
_
_
zoon van Joas,
de zoon van Joa_
_
haz, ¨ die door Joas,
de
koning
van
_
Isra
el, bĳ Beth-Semes
werd ge_
_
grepen,h waarna hĳ hem naar Jei
ruzalem
bracht en een bres in
_
de muur van ¨Jeruzalem
maak_
te, van de Efraımpoortj helemaal
tot aan de Hoekpoort,k vierhonderd el. 24 En [hĳ nam] al het
goud en het zilver en alle voorwerpen die in het huis van de [ware]
God bĳ ObedEdom
te vinden wa_
_
ren,l en de schatten van het huis
van de koning m en de gĳzelaars,
en keerde toen naar Samaria
te_
rug.n
o
25 En Amazia,
de zoon van
_
Joas,
de koning van Juda,
leef_
_
p de zoon
de na de dood van Joas,
_
van Joahaz,
de koning van Is_
_
¨
rael, nog vĳftien jaar.q 26 Wat
de rest van de aangelegenheden
van Amazia
betreft, de eerste en
_
de laatste,r zie! is dat niet beschreven in het Boeks van¨ de koningen van Juda
en Isra
el? t 27 En
_
_
vanaf de tĳd dat Amazia
zich
_
van het volgen van Jehovah afkeerde, ging men in Jeruzalem
_
een samenzwering u tegen hem
smeden. Ten slotte vluchtte hĳ
v
maar zĳ lieten hem
naar Lachis;
_
achternazetten naar Lachis
en
_
brachten hem daar ter dood.w
28 Zĳ vervoerden hem derhalve
op paardenx en begroeven hem
bĳ zĳn voorvaders in de stad van
y
Juda.
_
v Joz 10:31; Mi 1:13; w 2Kon 14:19; x 2Kon 14:20;
y 1Kon 2:10; 1Kon 11:43.
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Uzzia’s oorlogen; zĳn hoogmoed

Toen nam het gehele volka
van Juda
Uzz _ia,b die zes_
tien jaar oud was, en zĳ maakc hem koning in de plaats van
ten
d
zĳn vader Amazia.
2 Hĳ was
_
e
herbouwde en het
het die Eloth
_
toen aan Juda
terugbracht, nadat
_
de koning zich bĳ zĳn voorvaders
had neergelegd.f 3 Zestien jaar
te
oud was Uzz _iag toen hĳ begon
¨
regeren, en hĳ heeft tweeenvĳftig jaar lang te Jeruzalem
gere_
geerd. En de naam van zĳn moeh uit Jer
der was Jecholia,
uzalem.
_
_
4 En hĳ bleef doen wat recht was
in Jehovah’s ogen,i naar alles wat
zĳn vader Amazia
gedaan had.j
_
5 En hĳ streefde er voortdurend
k
naar God te zoeken in de dagen
van Zachar _ia, de onderwĳzer in
de vrees voor de [ware] God; l en
in de dagen dat hĳ Jehovah zocht,
maakte de [ware] God hem voorspoedig.m
6 En hĳ trok voorts uit en
streed tegen de Filistĳnenn en
brak door de muur ´ van Gatho en
de muur van Jabn
ep en de muur
_
q heen, waarna hĳ stevan Asdod
_
den bouwde in [het gebied van]
r
Asdod
en onder de Filistĳnen.
_
7 En de [ware] God kwam hem
voortdurend te hulp s tegen de
Filistĳnen en tegen
de Arabie¨
a_ al woonden en
rent die
¨ in Gur-B
u
de Me_ unim.
8 En de Ammonietenv gaven voortaan schatting w
aan Uzz _ia. Mettertĳd drong zĳn
faamx zelfs tot in Egypte
door,
_
want hĳ spreidde in buitengewoon grote mate sterkte tentoon.
9 Bovendien bouwde Uzz _ia torens y in Jeruzalem,
aan de Hoek_
poortz en aan de Dalpoorta en aan
de Steunbeer, en versterkte ze.
10 Verder bouwde hĳ torens b in
de wildernis en hieuw veel regenbakken uit (want hĳ kwam in het
bezit van een grote veestapel), en
ook in de Sjefela
_ c en op de hoogvlakte. Er waren landbouwers en
wĳngaardeniers op de bergen en
op de Karmel,
want hĳ bleek een
_
liefhebber van de landbouw te zĳn.
11 Bovendien kwam Uzz _ia in
het bezit van een krĳgsmacht die

26
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oorlog voerde, die troepsgewĳs te
velde trok,a naar het getal van hun
inschrĳving b door
¨ ¨ de hand van
c
de secretaris
Jeı_ el en de beamb¨
te Maaseja,
onder
leiding d van
_
Hananja,
[een] van de vorstene
_
van de koning. 12 Het volledige
aantal hoofden van de vaderlĳke
huizen,f van de dappere,g sterke
mannen,h was tweeduizend zeshonderd. 13 En onder hun leiding stond een legermacht van
driehonderd zeven duizend vĳfhonderd man die oorlog voerden
met de kracht van een krĳgsmacht om de koning te helpen
tegen de vĳand.i 14 En Uzz _ia
bleef voor hen, voor heel het leger, schilden¨ j en lansenk en helmenl en malienkolders m en bogenn
en slingersteneno gereedmaken.
15 Voorts vervaardigde hĳ in Jeruzalem
oorlogswerktuigen, de
_
uitvinding van werktuigkundigen, opdat die op de torens p en op
de hoeken zouden komen om pĳlen en grote stenen af te schieten.
Dientengevolge ging zĳn faamq
uit tot op grote afstand, want hĳ
werd op wonderbare wĳze geholpen, totdat hĳ sterk was.
16 Maar zodra hĳ sterk was,
werd zĳn hart hoogmoedig,r zelfs
zozeer dat hĳ verderf veroorzaakte,s zodat hĳ ontrouw handelde jegens Jehovah, zĳn God, en de tempel van Jehovah binnenging om
reukwerk te branden op het reukaltaar.t 17 Onmiddellĳk ging de
priester Azarja
en met hem pries_
ters van Jehovah, tachtig dappere
mannen, hem achterna. 18 Toen
stonden zĳ tegen Uzz _ia, de koning,
op u en zeiden tot hem: „Het is niet
uw zaak,v o Uzz _ia, om reukwerk
te branden voor Jehovah, maar
het is de zaak van
de priesters,
¨
w de geheide zonen van Aaron,
_
ligden, om reukwerk te branden.
Ga uit het heiligdom vandaan;
want gĳ hebt ontrouw gehandeld
en het brengt u geen heerlĳkheidx van de zĳde van Jehovah
God.”
v Nu 16:40; Nu 18:7; Sp 21:24; w Ex 30:7; 1Kr
23:13; Heb 5:4; x Nu 3:10; Nu 18:7; 1Sa 2:30.
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19 Maar Uzz _ia werd woedend,a
terwĳl hĳ een reukvatb om reukwerk te branden in zĳn hand
had, en gedurende zĳn woede tegen de priesters flitste er zowaar
melaatsheidc op d aan zĳn voorhoofd ten aanschouwen van de
priesters in het huis van Jehovah
naast het reukaltaar. 20 Toen
Azarja,
de overpriester, en alle
_
priesters zich naar hem toe keerden, zie, daar was hĳ met melaatsheid geslagen aan zĳn voorhoofd! e Opgewonden verwĳderden
zĳ hem toen derhalve daar vandaan, en ook zelf haastte hĳ zich
naar buiten, omdat Jehovah hem
geslagen had.f
21 En Uzz _ia,g de koning, bleef
een melaatse tot op de dag van
zĳn dood, en als melaatse bleef
hĳ in een huis wonen, vrĳgesteld
van plichten; h want hĳ was afgesneden van het huis van Jehovah,
terwĳl zĳn zoon Jotham
over het
_
huis van de koning ging [en] het
volk van het land richtte.
22 En de rest van de aangelegenheden van Uzz _ia,i de eerste en de laatste, heeft de prok
feet Jesaja,
_
_ j de zoon van Amoz,
beschreven. 23 Ten slotte legde Uzz _ia zich neer bĳ zĳn voorvaders; en men begroef hem derhalve bĳ zĳn voorvaders, [maar]
op het veld van de begraafplaats
die aan de koningen toebehoorde,l want men zei: „Hĳ is een mem belaatse.” En zĳn zoon Jotham
_
gon in zĳn plaats te regeren.
Vĳfentwintig jaar oud was
n toen hĳ begon te
Jotham
_
regeren, en hĳ heeft zestien jaar
lang te Jeruzalem
geregeerd. En
_
de naam van zĳn moeder was
o
de dochter van Zadok.
Jerusa,
_
_
2 En hĳ bleef doen wat recht
was in Jehovah’s ogen,p naar alles wat zĳn vader Uzz _ia gedaan
had.q Alleen drong hĳ de tempel
van Jehovah niet binnen.r Maar
het volk handelde nog altĳd verderfelĳk.s 3 Hĳzelf bouwde de
bovenpoortt van Jehovah’s huis,
u veren aan de muur van de Ofel
_
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richtte hĳ veel bouwwerkzaamheden. 4 En hĳ bouwde steb
dena in het bergland van Juda,
_
en in de bosrĳke strekenc bouwde hĳ versterkte plaatsend en torens.e 5 En hĳzelf streed tegen
de koning van de zonen van Am_
monf en bleek ten slotte sterker
te zĳn dan zĳ, zodat de zonen
van Ammon
hem dat jaar hon_
derd talenten zilver en tienduizend kor-mateng tarwe h en tienduizend [kor-maten] gersti gaven.
Dit betaalden de zonen van Am_
mon hem, ook in het tweede en
bleef
het derde jaar.j 6 Jotham
_
zich dus versterken, want hĳ bereidde zĳn wegen voor het aangezicht van Jehovah, zĳn God.k
7 Wat de rest van de aangelel betreft en
genheden van Jotham
_
al zĳn oorlogen en zĳn wegen, zie,
m
dat is beschreven in het Boek
¨
van de koningen van Isra
el en
_
van Juda.
8 Vĳfentwintig jaar
_
oud was hĳ geworden toen hĳ
begon te regeren, en hĳ heeft
zestien jaar lang te Jeruzalem
_
geregeerd.n 9 Ten slotte legde
Jotham
zich neer bĳ zĳn voor_
vaders,o en men begroef hem in
p
En zĳn zoon
de Stad van David.
_
q begon in zĳn plaats te reAchaz
_
geren.
Twintig jaar oud was
Achaz
toen hĳ begon te
_
28
regeren, en hĳ heeft zestien jaar
r

lang te Jeruzalem
geregeerd,s en
_
hĳ deed niet wat recht was in Jehovah’s ogen, zoals zĳn voorvat
2 Maar hĳ bewander David.
_
delde de wegen
van de koningen
¨ u
van Isra
el, en hĳ maakte zelfs
_
¨
v
gegoten beelden van de Ba_ als.w
3 En hĳzelf bracht offerrookx in
het dal van de zoon van H _innomy
en verbrandde voorts zĳn zonenz
in het vuur, overeenkomstig de
¨
verfoeilĳkhedena van de natien
die Jehovah van voor het aan¨
gezicht van de zonen van Isra
el
_

n 2Kon 15:33
o 2Sa 7:12
p 2Sa 5:9
1Kon 14:31
q 2Kon 15:38
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¨
Israels barmhartigheid

verdreven had.a 4 En geregeld
bracht hĳ slachtoffers b en offerrook op de hoge plaatsenc en op
de heuvels d en onder elke soort
van lommerrĳke boom.e
5 Dientengevolge gaf Jehovah,
zĳn God, hem in de handf van de
¨ g
koning van Syri
_ e, zodat zĳ hem
versloegen en een groot aantal
gevangenen van hem wegvoerden
h
en naar Damaskus
brachten. En
_
ook in
de
hand
van
de koning van
¨ i
Isra
el werd hĳ gegeven, zodat hĳ
_
hem sloeg met een grote slachj
ting. 6 Bĳgevolg doodde Pekah,
_
k
de zoon van Remalia,
in Juda
op
_
_
´ ´
een dag honderd twintig duizend
[man], allemaal dappere mannen,
omdat zĳ Jehovah, de God van
hun voorvaders, verlaten hadden.l
7 Verder doodde Z _ichri, een ster¨
¨
ke man uit Efra
ım,m Maaseja,
de
_
_
zoon van de koning, en Azr _ikam,
de leider van de huishouding, en
Elkana,
de eerste na de koning.
_
8 Bovendien namen de zonen van
¨
Isra
el tweehonderdduizend van
_
hun broeders gevangen, vrouwen,
zonen en dochters; en ook namen
zĳ van hen een grote buit als roofgoed, waarna zĳ de buit naar San brachten.
maria
_
9 Nu was daar een profeet van
Jehovah wiens naam Oded
was.
_
Hĳ dan ging uit [en verscheen]
voor het leger dat naar Samaria
_
kwam en zei tot hen: „Ziet! Weo
gens de woede van Jehovah, de
God van UW voorvaders, tegen
Juda,
heeft hĳ hen in UW hand
_
gegeven, zodat GIJ onder hen hebt
gedood met een woede p die helemaal tot de hemel heeft gereikt.q 10 En nu denkt GIJ U de
zonen van Juda
en van Jeruzalem
_
_
tot dienstknechten en dienstmaagden te maken.r Zĳn er niettemin bĳ UZELF geen gevallen
van schuld tegenover Jehovah,
UW God?
11 Nu dan, luistert
naar mĳ en zendt de gevangenen
die GIJ gevangengenomen hebt
van UW broeders terug,s want Jehovah’s brandende toorn is tegen U.”t
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2 KRONIEKEN 28:4-18
12 Daarop stonden [zekere]
mannen van de hoofdena der zo¨
nen van Efra
ım: b Azarja,
de zoon
_
_
van Johanan,
Berechja,
de zoon
_
_
van Mesillemoth,
en Jehizk _ia, de
_
zoon van Sallum,
en Amasa,
de
_
_
zoon van Hadlai,
op tegen hen
_
die van de militaire veldtocht [terug]kwamen, 13 en zĳ zeiden
tot hen: „GIJ moogt de gevangenen niet hierheen brengen, want
het zal van onze zĳde schuld tegenover Jehovah tot gevolg hebben. GIJ denkt onze zonden en
onze schuld nog te vermeerderen,
want de schuld die wĳ hebben, is
overvloedig,c en er is brandende
¨
toornd tegen Isra
el.” 14 Bĳge_
volg lieten de gewapende e mannen
f
en het geplunderde gevangenen
´ ´
de voor de vorsteng en de gehele
gemeente. 15 Toen stonden de
mannen die met name waren aangewezenh op en grepen de gevangenen vast, en alle naakten onder hen kleedden zĳ van de buit.
Zĳ kleedden hen dus i en verstrekten hun sandalen en gaven hun
te etenj en te drinkenk en wreven
hen met olie in. In het geval van
iedereen die voortstrompelde, gaven zĳ hun bovendien vervoerl op
de ezels en brachten hen naar Je_
richo,m de Palmenstad,n naast hun
broeders. Daarna keerden zĳ naar
o
terug.
Samaria
_
16 In die tĳd zond koning
p
Achaz
een boodschap aan de ko_
¨q
ningen van Assyri
_ e dat zĳ hem
zouden helpen. 17 En opnieuw
kwamen de Edomietenr zelf en
versloegen toen Juda
en voerden
_
gevangenen weg. 18 Wat de Filistĳnens betreft, zĳ pleegden een
overval op de steden van de Sjeu
van Juda
en
fela
_
_
_ t en de Negeb
v en Ajalonw
wisten Beth-Semes
_
_
x
y
en Gederoth
en Socho
en zĳn
_
_
onderhorige plaatsen en T _imnaz
en zĳn onderhorige plaatsen en
G _imzo en zĳn onderhorige plaatsen in te nemen; en zĳ gingen daar
v Joz 15:10; 1Sa 6:9;
y Joz 15:35; z Re 14:1.

w 2Kr

11:10;

x Joz

15:41;

2 KRONIEKEN 28:19–29:11
wonen. 19 Want Jehovah vernederde a Juda
wegens
Achaz,
de ko_
_
¨
ning van Isra
el, omdat hĳ in Juda
_
_
teugelloosheid liet woekeren,b en
er werd zeer ontrouw jegens Jehovah gehandeld.
20 Ten slotte trok T _ilgath-Pil¨
c de koning van Assyrie, teneser,
_
_
gen hem op en bracht hem in
het nauwd en sterkte hem niet.
21 Want Achaz
haalde het huis
_
van Jehovahe en het huis van
de koning f en van de vorsteng
leeg ¨ en gaf de koning van Ash
syri
_ e aldus een geschenk; doch
het hielp hem niets. 22 Maar in
de tĳd dat hĳ hem in het nauw
bracht, handelde hĳ nog ontrouwer jegens Jehovah, dat wil zeggen koning Achaz
[handelde zo].i
_
23 En hĳ ging slachtoffers brengen aan de godenj van Damas_
kus,k die hem sloegen, en hĳ zei
voorts: „Omdat de ¨ goden van de
l
koningen van Syri
_ e hen helpen,
zal ik aan hen slachtoffers brengen, opdat zĳ [ook] mĳ helpen.”m
En juist zĳ werden voor hem een
oorzaak
waardoor hĳ en heel Is_
¨
rael tot struikelen werden gen
24 Bovendien bracht
bracht.
Achaz
het gereio van het huis van
_
de [ware] God bĳeen en sloeg het
gerei van het huis van de [ware]
God in stukkenp en sloot de deurenq van het huis van Jehovah en
maakte zich altaren op elke hoek
r
25 En in alle stein Jeruzalem.
_
den, ja, de steden van Juda,
maak_
te hĳ hoge plaatsens om offerrook
te brengen aan andere goden,t zodat hĳ Jehovah, de God van zĳn
voorvaders, krenkte.u
26 Wat de rest van zĳn aangelegenhedenv betreft en al zĳn
wegen, de eerste en de laatste,
zie, dat staat beschreven in het
Boekw van de
_
¨ koningen van Juda
en van Isra
el. 27 Ten slotte leg_
de Achaz
zich neer bĳ zĳn voor_
vaders, en men begroef hem in
de stad, in Jeruzalem,
want men
_
bracht hem niet in de grafste¨
den van de koningen van Isra
el.x
_
En zĳn zoon Hizk _ia begon in zĳn
plaats te regeren.
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Hizk _iaa zelf werd koning
op de leeftĳd van vĳfentwintig jaar, en hĳ heeft negenentwintig jaar lang te Jeruzalem
_
geregeerd. En de naam van zĳn
moeder was Ab _ia, de dochter van
Zachar _ia.b 2 En hĳ bleef doen
wat recht was in Jehovah’s ogen,c
naar alles wat zĳn voorvader Da_
vid gedaan had.d 3 Hĳzelf opende in het eerste jaar van zĳn regering, in de eerste maand, de
deuren van het huis van Jehovah
en ging ze herstellen.e 4 Toen
liet hĳ de priesters en de levieten komen en vergaderde hen op
de open plaats f tegen het oosten.
5 En hĳ zei nu tot hen: „Luistert naar mĳ, levieten. Heiligtg nu
UZELF en heiligt het huis van Jehovah, de God van UW voorvaders,
en brengt het onreine uit de heilige plaats naar buiten.h 6 Want
onze vaderen hebben ontrouw gehandeldi en hebben gedaan wat
kwaad was in de ogen van Jehovah, onze God,j zodat zĳ hem hebben verlatenk en hun aangezicht
van de tabernakel van Jehovah
hebben afgewendl en [die] de nek
hebben toegekeerd. 7 Ook hebben zĳ de deurenm van de voorhal gesloten en de lampen uitgeblust gelatenn en geen reukwerk
gebrando en geen brandoffer in de
heilige plaats
gebracht aan de God
¨
van Isra
el.p 8 En Jehovah’s ver_
ontwaardiging q kwam over Juda
_
en Jeruzalem,
zodat hĳ hen tot
_
een voorwerp van beving maakte,r een voorwerp van ontzetting s
en tot een aanfluiting,t juist zoals
GIJ met UW eigen ogen ziet. 9 En
ziet, hierom zĳn onze voorvaders
gevallen door het zwaard,u en waren onze zonen en onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap.v 10 Nu ligt het mĳ
na aan het hart een verbondw
te sluiten met Jehovah, de God
¨
van Isra
el, opdat zĳn branden_
de toorn van ons moge wĳken.
11 Mĳn zonen, gunt U nu geen

29

s Le 26:32; t 1Kon 9:8;
v 2Kr 28:5; w 2Kr 15:12.
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18:16;
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Tempel gereinigd; diensten hervat
´ ´

rust,a want GIJ zĳt door Jehovah
uitgekozen om voor zĳn aangezicht te staan om hem te dienenb
en om voortaan zĳn dienarenc en
degenen die offerrook brengen,
te zĳn.”d
12 Toen stonden de levietene op:
Mahath,
de zoon van Amasai,
en
_¨
_
Jo_ el, de zoon van Azarja,
uit de
_
zonen van de Kehathieten; f en
uit de zonen van Merari:
_ g Kis, de
zoon van Abdi,
en Azarja,
de zoon
_
_
van Jehallelel;
en uit de Gerso_
nieten: h Joah,
de zoon van Z _im_
ma, en Eden,
de zoon van Joah;
_
_
i
13 en uit de zonen van Elizafan:
_
¨ ¨
S _imri en Jeu_ el; en uit de zonen
j Zachar
van Asaf:
_ia en Mattanja;
_
_
k
14 en uit de zonen van Heman:
_
¨
¨
Jeh _iel en S _imeı; en uit de zonen
¨
l
van Jeduthun:
Semaja
en Uzzi
el.
_
_
_
15 Toen vergaderden zĳ hun broem
ders en heiligden zich en kwamen overeenkomstig het gebod
van de koning volgens de woordenn van Jehovah om het huis
van Jehovah te reinigen.o 16 De
priesters gingen nu het huis van
Jehovah binnen om de reiniging
te verrichten en brachten alle
onreinheid die zĳ in de tempel
van Jehovah vonden naar buiten, in het voorhof p van het huis
van Jehovah. De levieten op hun
beurt namen het in ontvangst om
het naar buiten, naar het stroomdal van de K _idron,q te brengen.
17 Zo begonnen zĳ op de eerste
[dag] van de eerste maand met
de heiliging, en op de achtste dag
van de maand waren zĳ tot aan
de voorhalr van Jehovah gekomen,
zodat zĳ het huis van Jehovah in
acht dagen heiligden; en op de zestiende dag van de eerste s maand
waren zĳ gereed.
18 Daarna traden zĳ bĳ Hizk _ia, de koning, binnen en zeiden:
„Wĳ hebben het gehele huis van
Jehovah, het brandofferaltaar t en
al het daarbĳ behorende gereiu en
de tafelv van het stapelbrood en al
het daarbĳ behorende gerei,w gereinigd. 19 En al het gereix dat
y tĳdens zĳn regekoning Achaz
_
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2 KRONIEKEN 29:12-26
ring in zĳn ontrouwa buiten gebruik heeft gesteld, hebben wĳ in
gereedheid gebracht, en wĳ hebb
ben
´ ´ het geheiligd; en zie, het is
voor het altaar van Jehovah.”
20 Toen stond Hizk _ia,c de koning, vroeg op d en vergaderde
de vorstene van de stad en ging
op naar het huis van Jehovah.
21 En men kwam zeven stieren
brengenf en zeven rammen en zeven mannetjeslammeren en zeven geitenbokken als zondeoffer g
voor het koninkrĳk en voor het
heiligdom en voor Juda.
Hĳ¨ zei
_
derhalve tot de zonen van Aaron,
_
de priesters,h ze te offeren op
het altaar van Jehovah. 22 Bĳgevolg slachtteni zĳ de runderen en de priesters vingen het
bloed op j en sprenkeldenk het op
het altaar, waarna zĳ de rammenl
slachtten en het bloed op het altaar sprenkelden,m en zĳ slachtten de mannetjeslammeren en
sprenkelden het bloed op het altaar. 23 Toen brachten zĳ de
n
geitenbokken
´ ´ van het zondeoffer
naderbĳ, voor de koning en de gemeente, en legden er de handen
op.o 24 De priesters slachtten ze
nu en droegen een zondeoffer op
met het bloed ervan op het altaar, om verzoening
te doen voor
¨
geheel Isra
el; p want de koning
_
had gezegd dat het brandoffer en
¨
het zondeoffer voor geheel Isra
elq
_
[zoudenr zĳn].
25 Intussen had hĳ de levietens
opgesteld bĳ het huis van Jehovah, met cimbalen,t met snaarinstrumentenu en met harpen,v volw
gens het gebod van David
en
_
van Gad,x de visionair van de koy
ning, en van de profeet Nathan,
_
want het gebod was door de hand
van Jehovah door bemiddeling
van zĳn profeten.z 26 De levieten bleven dus staan met de instrumentena van David,
en ook de
_
priesters met de trompetten.b
s 1Kr 9:33; 1Kr 15:16; t 1Kr 16:5;
u 1Kon 10:12; 1Kr 25:1; v 1Kr 25:6;
Ps 149:3; w 1Kr 28:13; 2Kr 8:14; x 2Sa
29:29; y 2Sa 7:2; 2Sa 12:1; z 2Kr 30:12;
Ps 150:3; Jes 38:20; b Nu 10:8; 1Kr
5:12.

2Kr
2Kr
24:11;
a 1Kr
15:24;

5:12;
9:11;
1Kr
23:5;
2Kr

2 KRONIEKEN 29:27–30:7
27 Toen zei Hizk _ia het brandoffer te offeren op het altaar; en
op het ogenblik dat het brandoffer begon, zette het lieda voor
Jehovah in, alsook de trompetten,
en wel onder begeleiding van de
instrumenten van David,
de ko_
¨
ning van Isra
el. 28 En de hele
_
b zich neer terwĳl
gemeente boog
het lied weerklonkc en de trompetten schalden — dit alles totdat het brandoffer voleindigd was.
29 En zodra zĳ gereed waren met
het offeren ervan, bogen de koning en allen die zich bĳ hem bevonden zich diep en wierpen zich
neer.d 30 Hizk _ia, de koning, en
de vorstene zeiden de levieten nu,
Jehovah te loven met de woorf
den van David
en van de visionair
_
g Zĳ gingen dus lof brengen,
Asaf.
_
ja, met vreugdebetoon,h en zĳ bleven zich buigen en neerwerpen.i
31 Ten slotte nam Hizk _ia het
woord en zei: „Nu hebt GIJ UW
hand gevuldj met macht voor Jehovah. Komt naderbĳ en brengt
slachtoffers k en dankoffers l voor
het huis van Jehovah.” Toen
bracht de gemeente slachtoffers
en dankoffers, en ook iedereen
die gewillig van hart was, [bracht]
brandoffers.m 32 En het aantal brandoffers dat de gemeente
bracht, bedroeg zeventig runderen, honderd rammen, tweehonderd mannetjeslammeren — al
deze als een brandoffer voor Jehovah; n 33 en ook de heilige offergaven, zeshonderd runderen
en drieduizend stuks kleinvee.
34 Alleen bleken er priesters o te
weinig te zĳn, en zĳ waren niet
in staat alle brandoffers te villen.p Daarom werden zĳ geholpen door hun broeders,q de levieten, totdat het werk gereed was r
en totdat de priesters zich konden heiligen,s want de levieten
waren oprechter t van hart om
zich te heiligen dan de priesters.
35 En ook waren er brandoffers u
in overvloed met de vette v stukken van de gemeenschapsoffers w
en met de drankoffers x voor de
brandoffers. Zo werd de dienst
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van het huis van Jehovah gereedgemaakt.a 36 Dientengevolge
verheugden Hizk _ia en heel het
volk zich over het feit dat de
[ware] God voorbereidingen had
getroffen voor het volk,b want de
zaak was plotseling geschied.c
Hizk _ia zond nu een bood¨
schap aan heel Isra
el en
30
_
Juda,
en hĳ schreef zelfs brie_
d

¨
f
ven naar Efra
ıme en Manasse,
_
_
om naar het huis van Jehovahg
in Jeruzalem
te komen ten ein_
de het Paschah voor Jehovah, de
¨
God van Isra
el, te vieren. 2 De
_
koning en zĳn vorsteni en de gehele gemeente j in Jeruzalem
had_
den echter besloten het Pascha
te vieren in de tweede maand; k
3 want zĳ waren niet in staat geweest het in die tĳd te vieren,l
omdat zich enerzĳds niet voldoende priesters m geheiligd hadden en
anderzĳds het volk zich niet te
Jeruzalem
vergaderd had. 4 En
_
de zaak was juist in de ogen van de
koning en in de ogen van de gehele
n
5 Zĳ besloten dus in
gemeente.
¨
heel Isra
el, van Berseba
_
_ o tot Dan,p
te doen omroepenq dat men zou
komen om het Pascha voor Jeho¨
vah, de God van Isra
el, te Jeruza_
_
lem te vieren; want zĳ hadden het
niet massaal gevierd,r naar hetgeen geschreven staat.s
6 Bĳgevolg gingen de hardlopers t met de brieven van de hand
van de koning en van zĳn vor¨
el en Juda,
stenu door heel Isra
_
_
ja, volgens het gebod van de koning, en zeiden: „Zonen van Is_
¨
rael, keert terug v tot Jehovah,
¨
w
van Abraham,
Isa
de God
_
_ ak en
¨
Isra
el, opdat hĳ moge terugke_
x
ren tot de ontkomenen die van
U overgebleven zĳn uit de handpalm van de koningen van As¨ y
7 En wordt niet als UW
syri
_ e.
voorvaders z en als UW broeders
die ontrouw gehandeld hebben
jegens Jehovah, de God van hun
q 2Kr 24:9; 2Kr 36:22; r 2Kr 35:18; s De 12:32;
t Es 8:14; u 1Kr 28:1; v De 30:10; 1Sa 7:3; Jer 4:1;
¨
Joe 2:13; Mal 3:7; w Ex 3:6; x 2Kon 15:29; y 1Kr
5:26; 2Kr 28:20; z Ez 20:18; Za 1:4.
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Vreugdevolle paschaviering gehouden

voorvaders, zodat hĳ hen tot een
voorwerp van ontzetting heeft gemaakt,a juist zoals GIJ [zelf] ziet.
8 Verhardt UW nek nu niet,b zoals
UW voorvaders hebben gedaan.
Geeft plaats aan Jehovahc en komt
naar zĳn heiligdom,d dat hĳ tot
onbepaalde tĳd geheiligd heeft,e
en dientf Jehovah, UW God, opdat
zĳn brandende toorng zich van U
moge afwenden. 9 Want als GIJ
terugkeerth tot Jehovah, zullen
UW broeders en UW zonen voorwerpen van barmhartigheid zĳni voor
degenen die hen gevangen houden, en naar dit land mogen terugkeren; j want Jehovah, UW God,
is goedgunstig k en barmhartig,l en
hĳ zal het aangezicht niet van U
afwenden indien GIJ tot hem terugkeert.”m
10 De hardlopers n gingen dus
voort, terwĳl zĳ van stad tot stad
¨
trokken door het land van Efra
ımo
_
en Manasse,
zelfs tot Zebulon
toe;
_
_
maar men maakte hen voortdurend belachelĳk en bespotte hen.p
11 Slechts enkelingenq uit Aser
_
en Manasse
en uit Zebulon
ver_
_
r
ootmoedigden zich zodat zĳ naar
Jeruzalem
kwamen. 12 De hand
_
van de [ware] God bleek ook in
´ ´
Juda
te zĳn ten einde hun een hart
_
te gevens om het gebodt van de koning en de vorsten in de zaak van
Jehovah,u te volbrengen.
13 Zĳ dan verzamelden zich
v een talrĳk volk,
te Jeruzalem,
_
om het feestw der ongezuurde
broden te vieren in de tweede x
maand, een zeer talrĳke gemeente. 14 Toen stonden zĳ op en
verwĳderden de altareny die in
Jeruzalem
waren, en alle reuk_
altarenz verwĳderden zĳ en wierpen [ze] toen in het stroomdal van
de K _idron.a 15 Daarna slachtten zĳ het paschaoffer b op de veertiende [dag] van de tweede maand;
en de priesters en de levieten zelf
waren te schande gemaakt, zodat zĳ zich heiligdenc en brandoffers naar het huis van Jehovah brachten. 16 En zĳ bleven

HFDST. 30
a 2Kr 29:8
b Ex 32:9
De 10:16
2Kr 36:13
Ro 10:21
c Ezr 10:11
d De 12:5
e Ps 132:13
f De 6:13
Joz 24:15
Mt 4:10
g 2Kr 29:10
Ps 78:49
h De 30:2
i 1Kon 8:50
j Jer 29:14
k Ex 34:6
l Ne 9:17
Ps 86:5
Mi 7:18
2Kor 1:3
m 2Kr 15:2
Jes 55:7
Jak 4:8
n Es 3:13
o 2Kr 30:1
p 2Kr 36:16
Han 17:32
q 2Kr 11:16
r 2Kr 12:6
s Jer 32:39
1Kor 1:10
t De 4:5
Pr 8:2
1Th 4:2
u 2Kr 29:25
v Ps 84:7
w Le 23:6
x Nu 9:10
Nu 9:11
y 2Kon 18:22
2Kr 34:7
z 2Kr 28:24
a 2Sa 15:23
b Ex 12:3
1Kor 5:7
c 2Kr 5:11
2Kr 29:15

2e kolom
a 2Kr 35:10
b Le 1:5
c 2Kr 29:34
2Kr 35:3
d Ex 12:6
e 2Kr 30:10
f 2Kr 30:1
2Kr 34:6
g 2Kr 30:11
h Nu 9:10
i Le 23:5
j Jak 5:14
k Ps 25:8
Ps 86:5
Mr 10:18
l 2Kr 19:3
Ezr 7:10
Ps 10:17
m Nu 9:6
n Ps 103:3
Jes 57:18
Jak 5:16
o Le 23:6
Lu 22:1
1Kor 5:8
p De 12:7
2Kr 7:10
Ne 8:10
q 2Kr 29:25
r 2Kr 29:24
s Ps 150:3
t 2Kr 32:6

2 KRONIEKEN 30:8-24

op hun plaats staana overeenkomstig hun regel, overeenkomstig de
wet van Mozes,
de man van de
_
[ware] God, terwĳl de priesters b
het bloed sprenkelden dat zĳ uit
de hand van de levieten ontvingen. 17 Want er waren er velen
in de gemeente die zich niet geheiligd hadden; en de levietenc waren belast met het slachten van
de paschaoffers d voor allen die
niet rein waren, om hen aan Jehovah te heiligen. 18 Want er was
een groot aantal van het volk, ve¨
f Issalen uit Efra
ıme en Manasse,
_
_
_
g
schar en Zebulon,
die zich niet
_
h
hadden gereinigd, want zĳ aten
het Pascha niet naar hetgeen geschreven staat; i maar Hizk _ia bad
voor henj en zei: „Moge de goede k Jehovah zelf toegeeflĳk zĳn
jegens 19 ieder die zĳn hart bereid heeftl om de [ware] God, Jehovah, de God van zĳn voorvaders,
te zoeken, zĳ het zonder de reiniging voor wat heilig is.”m 20 Bĳgevolg luisterde Jehovah naar Hizk _ia en genas het volk.n
21 Zo vierden de zonen van Is_
¨
rael die zich te Jeruzalem
bevon_
den, zeven dagen lang het feesto
der ongezuurde broden met groot
vreugdebetoon; p en de levietenq
en de priesters r brachten dag aan
dag lof aan Jehovah met luid klinkende instrumenten, ja, aan Jehovah.s 22 Bovendien sprak Hizk _ia tot het hartt van al de levieten
die met voortreffelĳk doorzicht
handelden jegens Jehovah.u Zĳ
dan aten het vastgestelde feestmaal zeven dagen lang,v terwĳl
zĳ gemeenschapsoffers offerdenw
en belĳdenis dedenx aan Jehovah,
de God van hun voorvaders.
23 Toen besloot de gehele gemeente y om het nog zeven dagen
te vieren,z en dus vierden zĳ het
zeven dagen lang met vreugdebetoon. 24 Want Hizk _ia, de koning van Juda,
droeg zelf voor
_
de gemeente duizend stieren en
u Ps 47:7; Sp 12:8; v Le 23:6; w Le 3:1;
26:40; Ezr 10:11; y 2Kr 30:2; z 1Kon 8:65.

x Le

2 KRONIEKEN 30:25–31:12
zevenduizend schapen bĳ,a en de
vorstenb op hun beurt droegen
voor de gemeente duizend stieren en tienduizend schapen bĳ;
en er bleven zich priesters c heiligen in groten getale. 25 En de
d en
gehele gemeente van Juda
_
de priesters en de levietene en
¨
de gehele gemeente die uit Isra
el
_
kwamf en de inwonende vreem¨
el
delingeng die uit het land Isra
_
kwamenh en degenen die in Juda
_
woonden, bleven zich verheugen.i
26 En er ontstond groot vreugdebetoon in Jeruzalem,
want sinds
_
j de zoon
de dagen van Salomo,
_
¨
van David,
de koning van Isra
el,
_
_
was er iets dergelĳks in Jeruza_
lem niet geweest.k 27 Ten slotte
stonden de priesters, de levieten,
op en zegendenl het volk; en aan
hun stem werd gehoor geschonken, zodat hun gebed kwam tot
in zĳn heilige woning, de hemel.m
¨
En zodra zĳ dit alles beeindigd hadden, gingen alle Is¨
raelietenn die zich [daar] bevono
den, uit naar de steden van Juda,
_
en vervolgens braken zĳ de heilige zuilen aan stukkenp en hakten
de heilige palen omq en slechtten de hoge plaatsenr en de altat
Juda
en Benjamin
rens uit heel
_
_
¨
v
totdat
en in Efra
ımu en Manasse,
_
_
zĳ [daarmee] klaar waren;
waar¨
na alle zonen van Isra
el naar hun
_
steden terugkeerden, ieder naar
zĳn eigen bezitting.
2 Toen stelde Hizk _ia de afdelingenw van de priesters en van
de levietenx in hun afdelingen
vast, ieder overeenkomstig de
dienst ervan, voor de priesters y
en voor de levietenz met betrekking tot het brandoffer a en de gemeenschapsoffers b om te dienenc
en te dankend en te lovene in de
poorten van de legerplaatsen van
Jehovah. 3 En er was een deel
van de koning van zĳn eigen
have f voor de brandoffers,g voor
de brandoffers van ’s morgens h
en ’s avonds, en ook de brandoffers voor de sabbatteni en voor
de nieuwe manenj en voor de feest-
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tĳden,a naar hetgeen geschreven
staat in de wet van Jehovah.b
4 Verder zei hĳ het volk, de inwoners van Jeruzalem,
het deel
_
van de priesters c en van de levied opdat zĳ zich strikt
ten te geven,
aan de wet van Jehovah zouden
kunnen houden.e 5 En zodra
het woord doorkwam, vermeer¨
derden de zonen van Isra
elf de
_
eerstelingen van het koren,g de
nieuwe wĳnh en de olie i en de honing j en de gehele opbrengst van
het veld,k en de tienden van alles
l
6 En
brachten zĳ in overvloed.
¨
de zonen van Isra
el en van Juda
_
_
die in de steden van Juda
woon_
den,m ook zĳ [brachten] de tienden
van runderen en schapen en de
tienden van de heilige dingen,n de
aan Jehovah, hun God, geheiligde
dingen. Zĳ brachten [dat] en gaven zo stapels op stapels. 7 In
de derde o maand begonnen zĳ met
[het maken van] de stapels door
de onderste laag te leggen, en in
de zevende p maand waren zĳ [ermee] klaar. 8 Toen Hizk _ia en de
vorstenq kwamen en de stapels zagen, zegendenr zĳ
¨ voorts Jehovah
en zĳn volk Isra
el.s
_
9 Na verloop van tĳd informeerde Hizk _ia bĳ de priesters en de levieten naar de stapels.t 10 Toen
u
zei Azarja,
de overpriester van
_
v
het huis van Zadok,
tot hem, ja,
_
hĳ zei: „Sinds men begonnen is
w
de bĳdrage in het huis van Jehovah te brengen, is er tot verzadiging toe gegetenx en nog rĳkelĳk
overgehouden; y want Jehovah zelf
heeft zĳn volk gezegend,z en wat
overgebleven is, is deze grote overvloed.”
11 Hierop zei Hizk _ia eetvertrekkena gereed te maken in het
huis van Jehovah. Bĳgevolg maakten zĳ [ze] gereed. 12 En getrouwb bleven zĳ de bĳdrage c en
de tiendend en de heilige dingen
brengen; en de leviet Chonan_
r Ezr 7:27; s 2Sa 6:18; 2Kr 6:3;
26:17; v 1Kr 6:8; w Nu 18:8; Nu
y 2Kon 4:43; z Ge 26:12; Le
a 1Kr 28:12; Ne 10:38; b 2Kon
d Le 27:30; De 14:28.

t 2Kr 31:6; u 2Kr
31:29; x Mal 3:10;
25:21; Sp 10:22;
12:15; c Nu 31:29;
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Sanherib tart Jehovah

ja was als leider daarmee belast,
¨
en zĳn broeder S _imeı was twee¨
de. 13 En Jeh _iel en Azazja
en
_
¨
Nahath
en Asa
en
_
_ ¨ el en Jerimoth
_
Jozabad
en Eli
en
_
_ el en Jismachja
_
Mahath
en Benaja
_
_ waren gemachtigden aan de zĳde van Chonanja
_
¨
en zĳn broeder S _imeı, volgens bevel van Hizk _ia, de koning, en Azar_
jaa was de leider van het huis van
de [ware] God. 14 En Kore,
de
_
zoon van J _imna, de leviet, was de
poortwachter b tegen het oosten,c
belast met de vrĳwillige d gaven
van de [ware] God, om de bĳdrage e voor Jehovah en de allerheiligste dingenf te geven. 15 En
onder zĳn leiding stonden Eden
_
en M _injamin en Jesua
en Semaja,
_
_
Amarja
en Sechanja
in de pries_
_
terstedeng in een vertrouwenspositie,h om te geven aan hun broeders in de afdelingen,i in gelĳke
mate aan groot en klein; j 16 afgezien van hun in het geslachtsregister k ingeschreven mannelĳke personen van drie jaar oud
en daarboven,l van allen die als
een dagelĳks terugkerende zaak
naar het huis van Jehovah kwamen, voor hun dienst volgens hun
plichten naar hun afdelingen.
17 Dit is de inschrĳving in het
geslachtsregister van de priesters
volgens het huis van hun vaderenm en ook van de levieten,n van
twintig o jaar oud en daarboven,
volgens hun plichten in hun afdelingen; p 18 zowel voor de in het
geslachtsregister ingeschrevenen
onder al hun kleinen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters, voor de gehele gemeente,
want in hun vertrouwenspositie q
heiligdenr zĳ zich voorts voor wat
heilig was; 19 alsook voor de zo¨
s de priesters, op
nen van Aaron,
_
de veldent van de weidegrond van
hun steden. In al de verschillende steden waren mannen die met
name waren aangewezen om aan
iedere mannelĳke persoon onder
de priesters en aan alle in het
geslachtsregister ingeschrevenen
onder de levieten delen te geven.
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2 KRONIEKEN 31:13–32:7
20 Hizk _ia dan deed aldus in
heel Juda,
en hĳ bleef doen wat
_
goeda en rechtb en getrouwc was
voor het aangezicht van Jehovah,
zĳn God. 21 En in elk werk dat
hĳ begon in de dienstd van het
huis van de [ware] God en in de
wete en in het gebod om zĳn God
te zoeken,f was het met geheel
zĳn hartg dat hĳ handelde, en hĳ
bleek succesvol te zĳn.h
Na deze dingen en dit getrouwe gedrag kwam San32
_¨
herib, de koning van Assyrie,
i

j

k

_
en hĳ drong vervolgens Juda
bin_
nen en legerde zich tegen de versterkte stedenl en bleef erover
denken zich er door middel van
een doorbraak meester van te
maken.
2 Toen Hizk _ia zag dat Sanhe_
rib gekomen was en zĳn aangem
zicht op oorlog tegen Jeruzalem
_
gericht had, 3 besloot hĳ voorts
met zĳn vorstenn en zĳn sterke
mannen, de wateren van de bronnen die buiten de stad waren dicht
te stoppen; o en zĳ hielpen hem
dus. 4 Bĳgevolg werd er veel
volk bĳeengebracht, en zĳ stopten toen alle bronnen dicht, alsmede de stortbeekp die midden
door het land vloeit, en zeiden:
„Waarom zouden de koningen van
¨
Assyri
_ e komen en werkelĳk een
overvloed van water vinden?”
5 Voorts vatte hĳ moed en
bouwde de gehele neergehaalde
muurq op en liet er torens r op verrĳzen en [bouwde] daarbuiten nog
een andere muur s en herstelde de
Walt van de Stad van David
en
_
maakte werpsperenu in overvloed
en schilden.v 6 Toen stelde hĳ
krĳgsoverstenw aan over het volk
en liet hen bĳ zich bĳeenkomen op
het openbare pleinx van de stadspoort en sprak tot hun harty en
zei: 7 „Weest moedig en sterk.z
Weest niet bevreesd,a noch verschriktb wegens de koning van As¨c
syri
_ e en vanwege heel de menigte
a 2Kon 19:6;
c 2Kon 18:30.

2Kr

20:15;

Mt

10:28;

b De

31:8;

2 KRONIEKEN 32:8-24
die met hem is; a want met ons
zĳn er meer dan met hem. 8 Met
hem is een arm van vlees,b maar
met ons is Jehovah, onze God, om
ons te helpenc en onze oorlogen te
voeren.”d Het volk dan steunde op
de woorden van Hizk _ia, de koning
e
van Juda.
_
f
9 Het was hierna dat¨ Sanherib,
_
de koning van Assyri
_ e, zĳn dienaren naar Jeruzalem
zond, ter_
wĳl hĳ te Lachis
was g en heel de
_
macht van zĳn rĳk met hem,h tot
Hizk _ia, de ¨koning van Juda,
en tot
_
alle Judeeers die in Jeruzalem
wa_
ren, en liet zeggen:
10 „Dit heeft S
de ko_
¨ anherib,
i
ning van Assyri
_ e, gezegd: ’Waarop vertrouwt GIJ wel terwĳl GIJ
onder belegering zo rustig in Jeruzalem
zit? j 11 Verloktk Hiz_
k _ial U niet om U aan de dood door
honger en dorst over te geven,
door te zeggen: „Jehovah, onze
God, zelf zal ons uit de handpalm
¨
van de koning van Assyri
_ e bevrĳden”? m 12 Heeft Hizk _ia zelf niet
zĳn hoge plaatsenn en zĳn altaren verwĳderdo en toen tot Juda
_
en
gezegd: „Voor
_
´ ´ tot Jerpuzalem
een altaar dient GIJ U neer te buigenq en daarop dient GIJ offerrook
te brengen”? r 13 Weet GIJ niet
wat ikzelf en mĳn voorvaders gedaan hebben met alle volken der
s Zĳn de godent van de nalanden?
¨
tien der landen soms in staat gebleken hun land uit mĳn hand
te bevrĳden? 14 Wie¨ onder alle
goden van deze natien die door
mĳn voorvaders aan de vernietiging werden prĳsgegeven, is in
staat gebleken zĳn volk uit mĳn
hand te bevrĳden, zodat UW God U
uit mĳn hand zou kunnen bevrĳden? u 15 Nu dan, laat U niet op
deze wĳze door Hizk _ia bedriegenv
of verlokkenw en stelt geen geloof in hem, want geen enkele god
van enige natie of enig koninkrĳk
heeft zĳn volk uit mĳn hand en uit
de hand van mĳn voorvaders kunnen bevrĳden. Hoeveel minder zal
dan UW eigen God U uit mĳn hand
bevrĳden!’ ”x
16 En zĳn dienaren spraken

Engel slaat Assyrische leger
HFDST. 32
a 2Kon 6:16
Jes 51:12
b Jer 17:5
1Jo 4:4
c Nu 14:9
De 20:1
2Kr 13:12
d De 20:4
Joz 10:42
2Kr 20:15
Ro 8:31
e 2Kr 20:20
Lu 22:32
f 2Kon 18:17
g Jes 37:8
h Jes 36:2
i 2Kon 18:19
j Ps 39:1
Jes 36:4
k 2Kon 18:29
l 2Kon 18:27
Jes 36:12
m 2Kon 18:30
2Kon 19:10
Ps 50:15
n 2Kon 18:4
o 2Kon 18:22
2Kr 31:1
Jes 36:7
p Ex 27:1
1Kon 7:48
2Kr 4:1
q De 12:13
r Le 1:13
s 2Kon 15:29
2Kon 17:5
2Kon 19:11
Jes 10:14
Jes 37:12
t 2Kon 18:33
2Kon 19:18
Ps 115:8
Jes 44:8
u Ex 14:3
Ex 15:9
Ps 71:11
Jes 42:8
v 2Kon 18:29
2Kon 19:10
w Jes 36:18
x Ex 5:2
De 32:27
Da 3:15

2e kolom
a Ps 73:9
b 2Kon 19:14
Ne 6:5
c Jes 37:29
Opb 13:6
d 2Kon 19:12
e 2Kon 17:6
f 2Kon 18:26
g Jes 36:11
h 2Kon 18:28
Jes 36:13
i Ne 6:9
j Ps 76:2
Ps 132:13
k Ps 10:13
l De 4:28
2Kon 19:18
Ps 135:15
Jes 2:8
Ho 8:6
m 2Kon 19:14
n 2Kon 19:2
o Jes 37:2
p 2Kon 19:20
q 2Kon 19:15
Fil 4:6

614

´
nog meer tegen
Jehovah, de [ware]
´
God,a en tegen Hizk _ia, zĳn dienaar. 17 Hĳ schreef zelfs brievenb om Jehovah, de God van Is_
¨
´
rael, te smadenc en tegen hem te
spreken, door te zeggen: „Zoals de
¨
godend van de natien der landen
die hun volk niet uit mĳn hand
hebben bevrĳd,e zo zal de God
van Hizk _ia zĳn volk niet uit mĳn
hand bevrĳden.” 18 En zĳf bleven met luider stem in de taal
van de jodeng tot het volk van Jeruzalem
roepenh dat op de muur
_
was, om hen bevreesd te makeni
en met ontsteltenis te slaan, opdat zĳ de stad zouden kunnen innemen. 19 En zĳ gingen voort
´
op dezelfde wĳze tegen de God
´
j te sprekenk als tevan Jeruzalem
_
gen de goden van de volken der
aarde, het werk van mensenhanden.l 20 Maar Hizk _ia,m de koning, en de profeetn Jesaja,
_ o de
p bleven hierover
zoon van Amoz,
_
biddenq en tot de hemel roepen
om hulp.r
21 Toen zond Jehovah een engels en verdelgde iedere dappere,
sterke mant en leider en overste in de legerplaats van de ko¨ u
ning van Assyri
_ e, zodat hĳ met
beschaamd gelaat naar zĳn eigen
land terugkeerde. Later ging hĳ
het huis van zĳn god binnen en
daar velden zekere personen die
uit zĳn eigen inwendige delen waren voortgekomen, hem met het
zwaard.v 22 Zo redde Jehovah
Hizk _ia en de inwoners van Jeru_
zalem uit de hand van Sanherib,
¨ w _
de koning van Assyri
_ e, en uit de
hand van alle anderen en schonk
hun rondom rust.x 23 En er waren velen die geschenken voor Jehovah te Jeruzalem
brachteny en
_
uitgelezen dingen voor Hizk _ia,
z
de koning van Juda,
en hĳ werd
_
daarna verhevena in de ogen van
¨
alle natien.
24 In die dagen werd Hizk _ia
r 2Kr
14:11;
Ps
50:15;
s 2Sa
24:16;
t Ps
76:5; u 2Kon 19:35; v 2Kon 19:37; Jes 37:38; w Ps
18:48; x 1Kon 8:56; y 2Sa 8:11; Ezr 7:15; Ps 68:29;
z 1Kon 4:21; 2Kr 17:5; a 1Sa 2:7; 1Kr 29:25.
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Hizkia’s daden. Manasses slechtheid

ziek tot stervens toe,a en hĳ ging
tot Jehovah bidden.b Derhalve
sprak Hĳ tot hem,c en Hĳ gaf hem
een wonderteken.d 25 Maar Hizk _ia deed geen vergelding naar
de hem bewezen weldaad,e want
zĳn hart werd hoogmoedig f en er
kwam verontwaardiging g tegen
hem en tegen Juda
en Jeruzalem.
_
_
26 Maar Hizk _ia verootmoedigde h
zich wegens de hoogmoed van zĳn
hart, hĳ en de inwoners van Jeru_
zalem, en Jehovah’s verontwaardiging kwam niet over hen in de dagen van Hizk _ia.i
27 En Hizk _ia kreeg in zeer grote mate rĳkdom en heerlĳkheid; j
en schatkamers maakte hĳ zich
voor zilver en voor goudk en voor
edelstenenl en voor balsemolie m
en voor schildenn en voor al de
begeerlĳke voorwerpen; o 28 en
ook opslagplaatsenp voor de opbrengst aan koren en nieuwe wĳnq
en olie, en ook stallenr voor al
de verschillende soorten van dieren en stallen voor de kudden.
29 En steden verwierf hĳ zich,
en ook een overvloedige veestapel van kleinvee s en rundvee; t
want God gaf hem zeer veel have.u
30 En Hizk _ia was het die de bovenste bron van de waterenv van
G _ihonw dichtstopte x en ze vervolgens regelrecht in westelĳke richting naar beneden leidde naar de
y en Hizk
Stad van David,
_ia bleek
_
voortdurend succesvol te zĳn in
al zĳn werk.z 31 En zo was het
dat door de woordvoerders van de
a
die tot hem
vorsten van Babylon
_
gezonden warenb om te informeren naar het wondertekenc dat in
het land was geschied, de [ware]
God hem verlietd om hem op de
proef te stellen,e ten einde te weten te komen wat er zoal in zĳn
hart was.f
32 Wat de rest van de aangelegenhedeng van Hizk _ia betreft en
zĳn daden van liefderĳke goedheid,h zie, dat is beschreven in
het visioen van de profeet Jesaja,
_
i in het Boekj
de zoon van Amoz,
_
van
de
koningen
van
J
uda
en
Is_
_
¨
rael. 33 Ten slotte legde Hiz-
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2 KRONIEKEN 32:25–33:7
k _ia zich neer bĳ zĳn voorvaders,a
en men begroef hem op de helling naar de grafsteden van de
b en heel Juda
zonen van David;
_
_
en de inwoners van Jeruzalem
be_
wezen hem eer bĳ zĳn dood.c En
d
begon in zĳn
zĳn zoon Manasse
_
plaats te regeren.
Twaalf jaar oud was Manas_
se toen hĳ begon te rege33
ren, en hĳ heeft vĳfenvĳftig jaar
e

lang te Jeruzalem
geregeerd.f
_
2 En hĳ deed voorts wat kwaad
was in Jehovah’s ogen,g overeenkomstig de verfoeilĳkhedenh van
¨
de natien die Jehovah van voor
het aangezicht der zonen van Is_
¨
rael verdreven had.i 3 Zo bouwde hĳ opnieuw de hoge plaatsenj
die zĳn vader Hizk _ia had afgebrol
ken,k en
¨ richtte altaren op voor
de Ba_ als m en maakte heilige pan
len, en voorts boog hĳ zich neer o
voor heel het heerleger van de
hemelp en diende ze.q 4 En hĳ
bouwde altarenr in het huis van
Jehovah, ten aanzien waarvan Jehovah gezegd had: „Te Jeruza_
lem zal mĳn naam tot onbepaals
de tĳd blĳken te zĳn.” 5 En hĳ
bouwde vervolgens altaren voor
heel het heerleger van de hemelt
in twee voorhovenu van het huis
van Jehovah.v 6 En hĳzelf liet
zĳn eigen zonen door het vuur
gaanw in het dal van de zoon van
H _innomx en beoefende magie y en
bediende zich van waarzeggerĳz
en beoefende toverĳa en stelde spiritistische mediums b en beroepsvoorzeggers c van gebeurtenissen
aan. Hĳ deed op grote schaal wat
kwaad was in de ogen van Jehovah, om hem te krenken.d
7 Verder plaatste hĳ het gesneden beelde dat hĳ gemaakt
had, in het huis van de [ware]
k 2Kon 18:22; 2Kr 32:12; l 1Kon 16:32; 1Kon
18:26; m Re 2:11; 2Kr 28:2; n De 16:21; 1Kon
14:23; Jer 17:2; o De 4:19; 2Kon 17:16; p 2Kon
23:5; Job 31:26; q 2Kon 21:3; r 2Kon 16:10; 2Kr
34:4; s De 12:11; 2Kon 21:4; 2Kr 6:6; t De 17:3;
2Kon 23:5; Jer 8:2; u 1Kon 6:36; 1Kon 7:12;
v 2Kon 21:5; w 2Kon 16:3; 2Kr 28:3; x Joz 15:8;
2Kon 23:10; y Le 19:26; z De 18:10; a 2Kon 9:22;
b Le 20:6; c De 18:11; d 2Kon 21:6; e 2Kon 21:7.

2 KRONIEKEN 33:8-23

Manasses gevangenschap, herstel. Amon

God,a ten aanzien waarvan God
tot David
en tot zĳn zoon Salo_
_
mo gezegd had: „In dit huis en te
Jeruzalem,
dat ik uit alle stam_
¨
men van Isra
el heb uitgekozen,b
_
zal ik tot onbepaalde tĳd mĳn
naam vestigen.c 8 En ik zal de
¨
voet van Isra
el niet meer verwĳ_
deren van de grond die ik hun
voorvaders d toegewezen heb,e
mits zĳ er slechts zorg voor dragen alles te doen wat ik hun
geboden heb f betreffende heel de
wetg en de voorschriftenh en de
rechterlĳke beslissingeni door de
j
hand van Mozes.”
9 En Manas_
_
en de inwoners van
sek bleef Juda
_
l
Jeruzalem
verleiden om nog erger
_
¨
te doenm dan de natien die Jehovah van voor het aangezicht van
¨
de zonen van Isra
el verdelgd had.n
_
10 En Jehovah bleef tot Manasse
en zĳn volk spreken, maar
_
zĳ schonken geen aandacht. o
11 Ten slotte bracht Jehovah de
legeroversten die tot de koning
¨p
van Assyri
_ e behoorden tegen
hen,q en zo namen zĳ Manasse
_
gevangen in de spelonkenr en
s
bonden hem met twee koperen
boeien en voerden hem naar Ba_
bylon. 12 En zodra hĳ erdoor
in benauwdheid geraakte,t vermurwde hĳ het aangezicht van
Jehovah, zĳn God,u en hĳ bleef
zich zeer verootmoedigenv wegens de God van zĳn voorvaders.
13 En hĳ bleef tot Hem bidden,
zodat Hĳ zich door hem liet verbiddenw en zĳn verzoek om gunst
hoorde en hem te Jeruzalem
in
_
zĳn koningschap herstelde; x en
Manasse
kwam te weten dat Je_
hovah de [ware] God is.y
14 En hierna bouwde hĳ een
buitenmuur z voor de Stad van Da_
vid,a ten westen van G _ihonb in het
stroomdal en tot aan de Vispoort,c
en hĳ trok [hem] rond naar de
d en maakte hem voorts zeer
Ofel
_
hoog. Verder stelde hĳ oversten
van de krĳgsmacht aan in alle vere
sterkte steden van Juda.
15 En
_
vervolgens verwĳderde hĳ de buif
tenlandse goden en het afgods-
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beelda uit het huis van Jehovah
en alle altarenb die hĳ gebouwd
had op de berg van het huis van
Jehovah en in Jeruzalem
en liet
_
ze toen buiten de stad werpen.
16 Bovendien maakte hĳ het altaar van Jehovah gereedc en ging
daarop gemeenschapsoffers d en
dankoffers e offeren en zei vervolgens tot Juda
_
¨ dat zĳ Jehovah, de
God van Isra
el, moesten dienen.f
_
17 Niettemin bleef het volk nog
slachtoffers brengen op de hoge
plaatsen; g alleen was het voor Jehovah, hun God.
18 Wat de rest van de aangelegenheden van Manasse
betreft
_
en zĳn gebedh tot zĳn God en
de woorden van de visionairs i die
in de naam
¨ van Jehovah, de God
van Isra
el, tot hem bleven spre_
ken, zie, dat staat onder de aangelegenheden
van de koningen
¨
van Isra
el.j 19 Wat zĳn gebedk
_
betreft en hoe hem zĳn smeking l
werd vergund en heel zĳn zonde m
en zĳn ontrouwn en de plekken
waar hĳ hoge plaatsen bouwde o
en de heilige palenp en de gehouwen beelden oprichtte q voordat hĳ zich verootmoedigde,r zie,
dat is beschreven in de woorden
van zĳn visionairs. 20 Ten slotte legde Manasse
zich neer bĳ
_
zĳn voorvaders,s en men begroef t
hem in zĳn huis; en zĳn zoon
u begon in zĳn plaats te reAmon
_
geren.
¨
21 Tweeentwintig jaar oud was
v toen hĳ begon te regeren,
Amon
_
en hĳ heeft twee jaar lang te Jeruzalem
geregeerd.w 22 En hĳ
_
deed voorts wat kwaad was in Jehovah’s ogen,x net zoals zĳn vader Manasse
gedaan had; y en aan
_
alle gehouwen beeldenz die zĳn
a
vader Manasse
gemaakt had,
_
bracht Amon
slachtoffers b en hĳ
_
bleef ze dienen.c 23 En hĳ verootmoedigde zich nietd wegens
Jehovah, zoals zĳn vader Manasse
zich verootmoedigd had,e
_
w 2Kon 21:19; x 1Kon 16:19; 2Kr 22:4; y 2Kon
21:20; 2Kr 33:2; Ez 20:18; z Ex 20:4; De 7:5;
a 2Kon 21:7; 2Kr 33:7; b Jes 44:15; c 2Kon 17:41;
Jes 44:17; d 2Kr 36:12; Jer 8:12; e 2Kr 33:12.
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2 KRONIEKEN 33:24–34:14

Josia’s hervormingen

want Amon
was iemand die de
_
schuld nog deed toenemen.a
24 Ten slotte smeedden zĳn dienaren een samenzwering b tegen
hem en brachten hem ter dood
in zĳn eigen huis.c 25 Maar het
volk van het land sloeg allen die
d hadden sategen koning Amon
_
mengezworene neer,f en het volkg
van het land maakte toen zĳn
zoon Jos _iah koning in zĳn plaats.
i

j

Acht jaar oud was Jos _ia
toen hĳ begon te regeren,
34
en hĳ heeft eenendertig jaar lang
te Jeruzalem
geregeerd.k 2 En
_
hĳ deed voorts wat recht was
in Jehovah’s ogenl en bewandelde de wegen van zĳn voorvader
m
David;
en hĳ week noch naar
_
rechts noch naar links af.n
3 En in het achtste jaar van
zĳn regering, terwĳl hĳ nog een
jongen was,o begon hĳ de God
van zĳn voorvader David
te zoe_
ken; p en in het twaalfde jaar begon hĳ Juda
en Jeruzalem
te rei_
_
nigenq van de hoge plaatsenr en
s
de heilige palen en de gehouwent
en de gegoten beelden. 4 Verder brak men in zĳn tegenwoor¨
digheid de altaren van de Ba_ als u
af; v en de reukwerktafels w die
erbovenop stonden, hieuw hĳ er
af; en de heilige palenx en de gehouweny en de gegoten beelden
brak hĳ aan stukken en maakte
ze tot poeder z en strooide [het]
toen op de oppervlakte van de
grafsteden van hen die er slachtoffers aan plachten te brengen.a
5 En de beenderenb van de priesters verbrandde hĳ op hun altaren.c Zo reinigde hĳ Juda
en Jeru_
_
zalem.
6 Ook in ¨ de steden van Manas_
se d en Efra
ıme en S _imeon en hele_
maal tot Naftali
toe, in hun ver_
woeste plaatsen rondom, 7 ging
hĳ er zelfs toe over de altarenf
en de heilige paleng af te breken,
en de gehouwen beeldenh verbrĳzelde hĳ en maakte ze tot poeder; i
en alle reukwerktafels j hieuw hĳ
¨
om in heel het land van Isra
el,
_
waarna hĳ naar Jeruzalem
terug_
keerde.
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8 En in het achttiende a jaar van
zĳn regering, toen hĳ het land
en het huis gereinigd had, zond
b de zoon van Az
hĳ S¨ afan,
alja,
en
_
_
Maaseja,
de overste van de stad,
_
en Joah,
de zoon van Joahaz,
de
_
_
geschiedschrĳver, om het huis
van Jehovah, zĳn God, te herstellen.c 9 Zĳ dan kwamen bĳ de
hogepriester Hilk _iad en gaven het
geld dat naar het huis van God
werd gebracht, dat de levieten,
de deurwachters,e hadden ingef
zameld uit de hand van Manasse
_
¨ g
en Efra
ım
_
¨ h en van heel de rest
en
van Isra
el en van heel Juda
_
_
Benjamin
en de inwoners van
_
Jeruzalem.
10 Toen stelden zĳ
_
[het] ter hand aan degenen die
het werk verrichtten, die waren
aangesteld over het huis van Jehovah.i Degenen die het werk
verrichtten, die in het huis van
Jehovah bezig waren, gebruikten
het op hun beurt voor het opknappen en herstellen van het
huis. 11 Zĳ gaven het dus aan
de handwerkslieden en de bouwliedenj om gehouwen stenen en
hout voor klampen te kopenk en
om de huizen die de koningenl
van Juda
hadden laten vervallen,
_
van balken te voorzien.
12 En de mannen handelden
getrouwm in het werk; en over
hen waren aangesteld de levieten Jahath
en Obadja,
uit de zo_
_
nen van Merari,
_ n en Zachar _ia en
Mesullam,
uit de zonen van de
_
Kehathieten,o om als opzichters
dienst te doen. En de levieten,
van wie elkeen deskundig was
in [het bespelen van] de instrumenten voor de zang,p 13 gingen over de lastdragers q en waren de opzichters r van allen die
het werk verrichtten, voor de
verschillende diensten; en van de
levietens waren er secretarissent
en beambten en poortwachters.u
14 Terwĳl zĳ nu het geldv eruit haalden dat naar het huis van
p 1Kr 16:4; 1Kr 25:1; q 2Kr 2:10; r 2Kr
s 1Kr 23:3; t 1Kr 18:16; u 1Kr 9:17; 2Kr
v 2Kon 22:4.

2:18;
8:14;

2 KRONIEKEN 34:15-30
Jehovah werd gebracht, vond de
priester Hilk _iaa het boekb van Jehovah’s wetc van de hand van
d
Mozes.
15 Hilk _ia dan nam het
_
e
woord en zei tot Safan,
de se_
cretaris: „Het wetboek heb ik in
het huis van Jehovah gevonden.”
Daarop gaf Hilk _ia het boek aan
Safan.
16 Toen bracht Safan
het
_
_
boek naar de koning en antwoordde de koning verder en zei: „Alles
wat aan uw dienaren ter hand is
gesteld, doen zĳ. 17 En zĳ storten het geld uit dat in het huis van
Jehovah wordt gevonden en stellen het ter hand aan de aangestelde mannen en ter hand aan degenen die het werk verrichten.”f
18 Voorts berichtte Safan,
de se_
cretaris, de koning en zei: „Er
is een boekg dat de priester Hilk _ia mĳ heeft gegeven.”h En Sa_
fan ging er de koning uit voori
lezen.
19 Nu gebeurde het dat zodra
de koning de woorden van de wet
hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn klederen scheurde.j 20 Toen gebood
de koning Hilk _iak en Ah _ikam,l de
zoon van Safan,
en Abdon,
de zoon
_
_
m
van M _icha, en Safan,
de secre_
o de dienaar van
taris,n en Asaja,
_
de koning, en zei: 21 „Gaat ten
behoeve van mĳp en ten behoeve
¨
van wat overgebleven is in Isra
el
_
en in Juda,
Jehovah raadplegenq
_
betreffende de woorden van het
boekr dat gevonden is, want groot
is Jehovah’s woede s die over ons
uitgestort moet worden wegens
het feit dat onze voorvaders het
woord van Jehovah niet hebben
onderhouden door te doen naar
alles wat in dit boek geschreven
staat.”t
22 Bĳgevolg ging Hilk _ia met degenen die de koning [genoemd
v de
had] naar de profetes u Hulda,
_
vrouw van Sallum,
de zoon van
_
T _ikva, de zoon van Harhas,
de kle_
renbewaarder w — zĳ nu woonde
in Jeruzalem,
in het tweede stads_
gedeelte — en zĳ spraken voorts
aldus tot haar. 23 Zĳ zei op haar
beurt tot hen:

Wetboek gevonden
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„Dit
¨ heeft Jehovah, de God van
Isra
el, gezegd: ’Zegt tot de man
_
die U tot mĳ gezonden heeft:
24 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’Zie, ik breng rampspoeda over
deze plaats en haar inwoners,b al
de vervloekingenc die geschreven staan in het boek dat men
de koning van Juda
voorgelezen
_
heeft,d 25 ten gevolge van het
feit dat zĳ mĳ verlaten hebbene
en offerrook zĳn gaan brengen
aan andere goden,f ten einde mĳ
te krenkeng met al de werken
van hun handenh en opdat mĳn
woede i over deze plaats wordt
uitgestort en niet uitgeblust.’ ”j
26 En tot de koning van Juda,
_
die U zendt om Jehovah te raadplegen, dit dient GIJ tot hem te
zeggen: „Dit heeft Jehovah, de
¨
God van Isra
el, gezegd: k ’Wat de
_
woordenl betreft die gĳ gehoord
hebt, 27 omdat uw hartm week
was, zodat gĳ u wegens God verootmoedigdn hebt op het horen
van zĳn woorden betreffende
deze plaats en haar inwoners, en
gĳ u voor mĳn aangezicht verootmoedigd hebto en uw klederen gescheurdp en voor mĳn aangezicht geweend hebt, heb ik, ja
ik, gehoord,q is de uitspraak van
Jehovah. 28 Zie, ik vergader u
tot uw voorvaders, en gĳ zult stellig in vrede r tot uw begraafplaats
vergaderd worden, en uw ogen
zullen al de rampspoed niet aanschouwens die ik over deze plaats
en haar inwoners breng.’ ” ’ ”t
Toen brachten zĳ de koning het
antwoord over. 29 De koning
liet nu alle oudere mannen van
Juda
en van Jeruzalem
bĳeen_
_
komen.u 30 Vervolgens ging de
koning op naar het huis van Jehovahv met alle mannen van Juda
_
en de inwoners van Jeruzalem
en
_
de priesters w en de levieten en al
het volk, zowel groot als klein;
en hĳ las x toen ten aanhoren
van hen al de woorden van het
boek van het verbond, dat in
het huis van Jehovah gevonden
w 2Kon 23:2; x 2Kr 17:9; Ne 8:3.
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Josia’s grootse paschaviering

was.a 31 En de koning bleef op
zĳn plaats staanb en sloot toen
voor het aangezicht van Jehovah
het verbondc om voortaan Jehovah te volgen en met geheel zĳn
hartd en met geheel zĳn ziele zĳn
geboden en zĳn getuigenissenf en
zĳn voorschrifteng te onderhouden,h om de woorden van het verbond die in dit boeki geschreven
stonden, te volbrengen.j 32 Bovendien liet hĳ allen die zich in
Jeruzalem
en Benjamin
bevonden,
_
_
[tot het verbond] toetreden. En
de inwoners van Jeruzalem
han_
delden voorts overeenkomstig het
verbond van God, de God van hun
voorvaders.k 33 Daarna verwĳderde Jos _ia alle verfoeilĳkhedenl
uit alle landstreken die aan de zo¨
nen van Isra
el behoorden,m en hĳ
_
¨
liet allen die zich in Isra
el bevon_
den dienst opnemen, om Jehovah,
hun God, te dienen. Gedurende al
zĳn dagen weken zĳ er niet van af
Jehovah, de God van hun voorvaders,n te volgen.
o

Toen vierde Jos _ia in Jeru_
zalem een Pascha voor Je35
hovah, en men slachtte het pap

q

schaoffer op de veertiende r dag
van de eerste s maand. 2 Hĳ stelde de priesters derhalve over datgene wat aan hun zorg was toevertrouwdt en moedigde hen aanu
in de dienst van het huis van Jehovah.v 3 Vervolgens zei hĳ tot
de levieten, de onderwĳzers w van
¨
heel Isra
el, die Jehovah heilig wa_
ren: „Zet de heilige x Ark in het
de zoon van Dahuis y dat Salomo,
_
_
¨
vid, de koning van Isra
el, gebouwd
_
heeft; ze is U niet tot een last op
de schouder.z Dienta nu ¨ Jehovah,
UW God, en zĳn volk Isra
el. 4 En
_
treft voorbereidingen volgens het
huis van UW voorvaders b overeenkomstig UW afdelingen,c volgens
het geschriftd van David,
de ko_
¨
ning van Isra
el, en volgens het
_
e van zĳn zoon Salomo.
geschrift
_
5 En staatf in de heilige plaats
volgens de klassen van het huis
van de voorvaders voor UW broeders, de zonen van het volk, en het
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2 KRONIEKEN 34:31–35:13
deel van een vaderlĳka huis dat
tot de levieten behoort.b 6 En
slacht het paschaoffer c en heiligtd U en treft voorbereidingen
voor UW broeders om te handelen
overeenkomstig het woord van Jehovah door bemiddeling van Mo_
zes.”e
7 Jos _ia schonk nu als bĳdrage
aan de zonen van het volk kleinvee, mannetjeslammeren en geitenbokjes, alle voor de paschaoffers voor allen die zich [daar]
bevonden, ten getale van dertigduizend, en runderen, drieduizend.f Deze waren afkomstig uit
de have van de koning.g 8 En
zĳn vorstenh zelf schonken een
bĳdrage als een vrĳwillige gave
voor het volk,i voor de priesters
en voor de levieten. Hilk _iaj en
¨
Zachar _ia en Jeh _iel zelf als leiders van het huis van de [ware]
God gaven aan de priesters voor
de paschaoffers tweeduizend zeshonderd [stuks kleinvee], en driehonderd runderen. 9 En Chonanja
en ¨ zĳn broeders Semaja
_
_ ¨ ¨ en
Nethane
en Jeı_ el en
_ el, en Hasabja
_
Jozabad,
de oversten van de levie_
ten, schonken als bĳdrage aan de
levieten voor paschaoffers vĳfduizend [stuks kleinvee], en vĳfhonderd runderen.
10 En de dienst werd gereedgemaaktk en de priesters bleven op
hun plaats l staan,m en de levieten
volgens hun afdelingen,n naar het
gebod van de koning.o 11 Toen
slachtten zĳ het paschaoffer p en
de priesters q sprenkeldenr [het
bloed] uit hun hand, terwĳl de
levieten de huiden afstroopten.s
12 Verder bereidden zĳ de brandoffers om ze aan de klassent te geven volgens het vaderlĳku huis,
aan de zonen van het volk, ten
einde Jehovah een aanbieding te
doenv volgens hetgeen geschreven staat in het boek van Mo_
zes; w en zo ook met de runderen.
x zĳ het
13 Vervolgens kookten
p Ex 12:6; q Nu 18:7; r Le 1:5; 2Kr 29:22; 2Kr
30:16; Heb 9:21; s Le 1:6; 2Kr 29:34; t 2Kr 35:5;
1Kor 14:40; u 1Kr 23:11; 1Kr 24:30; v Le 3:9; Le
3:14; w Le 3:5; Le 3:11; Le 3:16; x De 16:7.

2 KRONIEKEN 35:14–36:1
paschaoffera op het vuur overeenkomstig het gebruik; en de
geheiligde dingen kooktenb zĳ in
kookpotten en in ronde potten
en in feestschalen, waarna zĳ het
vlug naar alle zonen van het volk
brachten.c 14 En daarna bereidden zĳ [het] voor zichzelf en voor
de priesters,d ¨ want de priesters, de
zonen van Aaron,
waren tot in de
_
nacht bezig met het offeren van
de brandoffers e en de vette f stukken, en de levieten, op hun beurt,
bereiddeng [het] voor zichzelf en
voor
de priesters, de zonen van
¨
Aaron.
_
15 En de zangers,h de zonen van
i waren op hun post overAsaf,
_
j
eenkomstig het gebod van David
_
k en van Hemanl en
en van Asaf
_
_
m de visionair n van
van Jeduthun,
_
de koning; en de poortwachters o
waren bĳ de verschillende poorten.p Zĳ hoefden niet te wĳken
van hun dienst, want hun broeders de levieten zelf bereiddenq
[het] voor hen. 16 En de gehele
dienst van Jehovah werd die dag
gereedgemaakt om het Pascha te
vierenr en de brandoffers te brengen op het altaar van Jehovah,
naar het gebod van koning Jos _ia.s
¨
17 En de zonen van Isra
el die
_
zich [daar] bevonden, vierden
voorts in die tĳd het Paschat en
ook het feest der ongezuurde broden, zeven dagen lang.u 18 En
¨
er was in Isra
el nog nooit zo’n Pa_
scha gevierd sinds
¨ de dagen van
de profeet Samu
el,v noch had ook
_
maar een van ¨ de andere koninel een Pascha gegenw van Isra
_
vierd zoals Jos _ia en de priesters
en ¨ de levieten en heel Juda
en Is_
_
rael dat zich [daar] bevond en de
inwoners van Jeruzalem
het vier_
den. 19 In het achttiende jaar
van de regering van Jos _ia werd
dit Pascha gevierd.x
20 Na dit alles, toen Jos _ia het
huis had gereedgemaakt, trok Ne_
z op
cho,y de koning van Egypte,
_
a aan
om te strĳden bĳ Karkemis
_
de E_ ufraat.
Toen trok Jos _iab uit,
_
hem tegemoet.c 21 Daarop zond
hĳ boden naar hem toe en liet
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zeggen: „Wat heb ik met u te maken, o koning van Juda?
Ik kom
_
heden niet tegen u, maar mĳn
strĳd is tegen een ander huis en
God zelf heeft gezegd dat ik ontsteltenis moest veroorzaken. Laat
om uwentwil af wegens God, die
met mĳ is, en laat hĳ u niet in
het verderf storten.”a 22 En Jos _ia wendde zĳn aangezicht niet
van hem af,b maar om tegen hem
te strĳden, vermomde c hĳ zich
en luisterde niet naar de woorden
d uit de mond van God.
van Necho
_
Hĳ kwam derhalve om te strĳden in de valleivlakte van Meg _iddo.e
23 En de schutters f schoten
toen op koning Jos _ia, zodat de koning tot zĳn dienaren zei: „Haal
mĳ [van de wagen] af, want ik ben
zeer zwaar gewond.”g 24 Bĳgevolg haalden zĳn dienaren hem
van de wagen af en lieten hem in
de tweede strĳdwagen rĳden die
hĳ had en brachten hem naar Jeh Zo stierf hĳi en hĳ werd
ruzalem.
_
begraven op de begraafplaats van
en
zĳn voorvaders; j en heel Juda
_
Jeruzalem
bedreven rouwk over
_
l ging een
Jos _ia. 25 En Jerem _ia
klaagzang zingenm op Jos _ia; en
alle zangers en zangeressenn spreken nog steeds over Jos _ia in hun
klaagliederen, tot op deze dag; en
men heeft ze gesteld
tot een voor¨
schrift in Isra
el, en zie, ze staan
_
opgetekend onder de klaagliederen.o
26 Wat de rest van de aangelegenhedenp van Jos _ia betreft en
zĳn daden van liefderĳke goedheid,q in overeenstemming met
wat geschreven staat in de wetr
van Jehovah, 27 en zĳn aangelegenheden, de eerste en de laatste,s zie, dat is beschreven in het
¨
Boekt van de koningen van Isra
el
_
en Juda.
_
Toen nam het volk van
de zoon
het land Joahaz,
36
_
van Jos _ia, en maakte hem te Jeu

ruzalem
koning in de plaats van
_
q 2Kr 32:32; Sp 19:22; r De 31:24; s 2Kr 26:22;
t 2Kr 25:26; HFDST. 36 u 1Kr 3:15; Jer 22:11.
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Jojakim. Nebukadnezar

¨
zĳn vader.a 2 Drieentwintig jaar
oud was Joahaz
toen hĳ begon te
_
regeren, en hĳ heeft drie maanden lang te Jeruzalem
geregeerd.b
_
3 Maar de koning van Egypte
zet_
c
te hem af in Jeruzalem
en legde
_
het land een boete op van honderd talenten zilver d en een talent goud. 4 Bovendien maakzĳn
te de koning e van Egypte
_
f
broer Eljakim
koning over Juda
_
_
en Jeruzalem
en
veranderde
zĳn
_
naam in Jojakim;
maar zĳn broer
_
g meegeJoahaz
werd door Necho
_
_
nomen en naar Egypte
gebracht.h
_
5 Vĳfentwintig jaar oud was Jo_
jakimi toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft elf jaar lang te Jeruza_
lem geregeerd; j en hĳ bleef doen
wat kwaad was in de ogen van Jehovah, zĳn God.k 6 Tegen hem
l
trok Nebukadnezar,
de koning
_
van Babylon,
op m om hem met
_
twee koperen boeien te binden ten
einde hem naar Babylon
weg te
_
voeren.n 7 En een deel van het
gereio van het huis van Jehovah
p naar Babybracht Nebukadnezar
_
_
lon en plaatste het toen in zĳn paq
leis te Babylon.
8 Wat de rest
_
van de aangelegenhedenr van Joja_
kim betreft en zĳn verfoeilĳkhedens die hĳ bedreven heeft en wat
er tegen hem te vinden was, zie,
dat is beschreven in het Boekt van
¨
de koningen van Isra
el en Juda;
en
_
_
u
begon in zĳn
zĳn zoon Jojachin
_
plaats te regeren.
9 Achttien jaar oud was Joja_
chinv toen hĳ begon te regeren,
en hĳ heeft gedurende drie maandenw en tien dagen te Jeruzalem
_
geregeerd; en hĳ bleef doen wat
kwaad was in Jehovah’s ogen.x
10 En bĳ de terugkeer y van het
jaar zond koning Nebukadnezar
_
[zĳn dienaren] z en bracht hem
voorts met begeerlĳke voorwerpen van het huis van Jehovaha
b Verder maakte hĳ
naar Babylon.
_
Zedek _ia,c zĳn [vaders] broer, kod
ning over Juda
en Jeruzalem.
_
_
11 Eenentwintig jaar oud was
Zedek _iae toen hĳ begon te regeren, en hĳ heeft elf jaar lang
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2 KRONIEKEN 36:2-19
te Jeruzalem
geregeerd.a 12 En
_
hĳ bleef doen wat kwaad was b
in de ogen van Jehovah, zĳn God.
Hĳ verootmoedigde c zich niet wegens de profeetd Jerem _iae op bevel
van Jehovah. 13 En zelfs tegen
koning Nebukadnezar
rebelleerde
_
hĳ,f die hem bĳ God een eed had
g
doen afleggen; en hĳ bleef zĳn
nek verhardenh en zĳn hart verstokken,i zodat hĳ niet
tot Jeho¨
vah, de God van Isra
el, terugkeer_
de. 14 Zelfs alle oversten van de
priesters j en het volk zelf pleegden op grote schaal ontrouw, overeenkomstig al de
¨ verfoeilĳkhedenk van de natien, zodat zĳ het
huis van Jehovah, dat hĳ in Jeru_
zalem geheiligd had, verontreinigden.l
15 En Jehovah, de God van hun
voorvaders, bleef door bemiddeling van zĳn boden herhaaldelĳk
[waarschuwingen] tot hen zenden,m omdat hĳ mededogen had
met zĳn volkn en zĳn woning.o
16 Maar zĳ staken voortdurend
de draakp met de boden van de
[ware] God en verachtten zĳn
woordenq en dreven de spotr met
zĳn profeten, totdat de woede s
van Jehovah zich tegen zĳn volk
verhief, totdat er geen genezing
meer was.t
17 Hĳ liet daarom
de koning
¨
van de Chaldeeenu tegen hen
optrekken, die vervolgens hun
jonge mannen met het zwaard
doodde v in het huis van hun heiligdom,w ook had hĳ geen mededogen met jongeling of maagd,
oude of afgeleefde.x Alles gaf Hĳ
in zĳn hand. 18 En al het gerei,y grootz en klein, van het huis
van de [ware] God en de schattena van het huis van Jehovah
en de schatten van de koning b en
van zĳn vorsten, alles bracht hĳ
naar Babylon.
19 Voorts ver_
brandde hĳ het huis van de [ware]
n Re 10:16; 2Kon 13:23; o 2Kr 6:2; p 2Kr 30:10;
Ps 35:16; q Sp 1:24; Jer 5:12; r Jer 20:7; s De
29:28; 2Kr 34:21; Ps 74:1; t Sp 6:15; Sp 29:1; u Ge
11:28; 2Kon 24:2; v Le 26:31; De 28:25; Ps 79:2;
w Ez 9:7; x De 28:50; Klg 2:21; y Jer 27:18;
z Jer 52:17; a 2Kon 12:18; Jes 39:6; b 2Kon 20:13;
2Kr 25:24.

2 KRONIEKEN 36:20—EZRA 1:8
Goda en brak de muur van Jeru_
zalem af; b en al zĳn woontorens
verbrandden zĳ met vuur en ook
al zĳn begeerlĳke voorwerpen,c
ten einde verderf te stichten.d
20 Bovendien voerde hĳ de overgeblevenen van het zwaard gee
en zĳ
vankelĳk naar Babylon,
_
werden hem en zĳn zonen tot
f
het koningsknechten, totdat
¨
huis van Perzi
eg de heerschappĳ
_
verkreeg — 21 om Jehovah’s
woord bĳ monde van Jerem _ia te
vervullen,h totdat het land zĳn
sabbatten had afbetaald.i Al de
dagen dat het woest lag, hield het
sabbat, om zeventig jaar te vervullen.j
22 En in het eerste jaar van
¨
k
Cyrus,
de koning van Perzi
el —
_
_
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opdat Jehovah’s woorda bĳ monde van Jerem _iab vervuld zou worden — wekte Jehovah de geestc
van
de koning van Per_
_
¨ Cyrus,
zie, op, zodat hĳ in heel zĳn koninkrĳk, en ook in geschrifte, een
oproep liet rondgaan,d luidend:
23 „Dit heeft
Cyrus,
de koning
_
¨
van Perzi
e,e gezegd: ’Alle konink_
rĳken van de aarde heeft Jehovah,
de God van de hemel, mĳ gegeven,f en hĳzelf heeft mĳ opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem,
dat in Juda
is.g Al wie er
_
_
onder U is van heel zĳn volk,h Jehovah, zĳn God, zĳ met hem.i Laat
hĳ dus optrekken.’ ”j
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Jer 33:10
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EZRA
En in het eerste jaar van Cy_ ¨
e
rus, de koning van Perzi
1
_
— opdat Jehovah’s woord uit de
a

mond van Jerem _iab vervuld zou
worden — wekte Jehovah de geest
¨
van Cyrus,
de koning van Perzi
e,
_
_
op,c zodat hĳ in heel zĳn rĳk, en
ook in geschrifte,d een oproep e liet
rondgaan, luidend:
2 „Dit heeft
Cyrus,
de koning
_
¨
van Perzi
e, gezegd: f ’Alle konink_
rĳken van de aarde heeft Jehovah, de God van de hemel,g mĳ
gegeven,h en hĳzelf heeft mĳ opgedragen hem een huis te boui dat in Juda is.
wen in Jeruzalem,
_
_
3 Al wie er onder U is van heel
zĳn volk, moge zĳn God met hem
blĳken te zĳn.j Laat hĳ dus optrekken naar Jeruzalem,
dat in
_
Juda
is, en het huis¨ van Jeho_
vah, de God van Isra
el — hĳ is de
_
[ware] Godk — hetwelk in Jeru_
zalem was, herbouwen.l 4 Wat
een ieder betreft die overgebleven is uit al de plaatsen waar hĳ
als vreemdeling vertoeft,m laten
de mannen van zĳn plaats hem
hulp verlenen met zilver en met
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goud en met have en met huisdieren, samen met de vrĳwillige
gave a voor het huis van de [ware]
God, dat in Jeruzalem
was.’ ”
_
5 Toen stonden de hoofdenb van
de vaderen van Juda
en van Ben_
_
jamin en de priesters en de levieten op, ja, ieder wiens geestc de
[ware] God had opgewekt, om op
te trekken en het huis van Jehovah,d dat in Jeruzalem
was, te her_
bouwen. 6 Wat allen betreft die
rondom hen waren, zĳ sterktene
hun handen met zilveren gerei,
met goud, met have en met huisdieren en met uitgelezen dingen,
buiten alles wat vrĳwillig werd
gegeven.f
7 Ook haalde koning Cyrus
zelf
_
het gerei van het huis van Jehog
vah te voorschĳn, dat Nebukadnezar
uit Jeruzalem
had wegge_
_
voerdh en toen in het huis van zĳn
i
god had geplaatst.
8
Cyrus,
de
_
¨
koning van Perzi
e, dan haalde ze
_
te voorschĳn onder toezicht van
d 2Kr 36:19; e Ne 2:18; Jes 41:10; f Sp 3:9; 2Kor
9:7; g Ezr 5:14; Ezr 6:5; h 2Kon 24:13; 2Kr 36:7;
2Kr 36:18; Da 5:2; i Da 1:2.
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Uit Babylon teruggekeerde ballingen

M _ithredath, de schatmeester, en
a de
telde ze uit voor Sesbazzar,
_
b
overste van Juda.
_
9 Dit nu zĳn de aantallen ervan: dertig mandvormige gouden vaten, duizend mandvormige zilveren vaten, negenentwintig
reservevaten, 10 dertig kleine
gouden schalen,c vierhonderd tien
kleine tweederangs zilveren schalen, duizend [stuks] ander gerei. 11 Al het gerei van goud en
van zilver was vĳfduizend vierhonderd [in getal]. Alles voerde
d op, samen met de balSesbazzar
_
naar Jerulingene die uit Babylon
_
_
zalem werden opgevoerd.
En dit waren de zonen van
het rechtsgebied die optrok2
ken uit de gevangenschap van de
f

g

ballingen die Nebukadnezar,
de
_
koning van Babylon,
in balling_
schap h naar Babylon
had gevoerd
_
en die later naar Jeruzalem
en
_
Juda
_ i terugkeerden,j ieder naar
zĳn eigen stad; 2 zĳ die meel
kwamen met Zerubbabel,
_ ¨ k Jesua,
_
Nehem _ia, Seraja,
Mor_ m Reelaja,
_
_
dechai, B _ilsan, M _ispar, B _igvai, Re_
¨
hum, Ba_ ana.
Het aantal van de mannen
¨
van het volk Isra
el: 3 De zo_
n tweeduizend honnen van Paros:
_ ¨
derd tweeenzeventig; 4 de zoo driehonderd
nen van
Sefatja:
_
¨
tweeenzeventig; 5 de zonen van
p zevenhonderd vĳfenzeArah:
_
ventig; 6 de zonen van Pahath_
q
Moab,
van de zonen van Jesua
_
_
r tweeduizend acht[en] Joab:
_
honderd twaalf; 7 de zonen van
s duizend tweehonderd vierElam:
_
envĳftig; 8 de zonen van Zat_
t
tu: negenhonderd vĳfenveertig;
u zeven9 de zonen van Zakkai:
_
honderd zestig; 10 de zonen van
¨
v zeshonderd tweeenveertig;
Bani:
_
w zeshon11 de zonen
van
B
ebai:
_
¨
derd drieentwintig; 12 de zox
duizend tweenen van Azgad:
_
¨
honderd tweeentwintig; 13 de
y
zeshonzonen van Adonikam:
_
derd zesenzestig; 14 de zonen
van B _igvai: z tweeduizend zesena
vĳftig; 15 de zonen van Adin:
_
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vierhonderd vierenvĳftig; 16 de
a van Hizk
zonen van Ater,
_ia: acht_
ennegentig; 17 de zonen
_
¨ van Beb
zai: driehonderd drieentwintig;
18 de zonen van Jora:
honderd
_
twaalf; 19 de zonen van
H a_
¨
sum: c tweehonderd drieentwintig; 20 de zonen van G _ibbar: d
vĳfennegentig; 21 de zonen
van
¨
e
honderd drieentwinBethlehem:
_
f
tig; 22 de mannen van Netofa:
_
zesenvĳftig; 23 de mannen van
g
Anathoth:
honderd achtentwin_
h
tig; ¨ 24 de zonen van Azmaveth:
_
tweeenveertig; 25 de zonen van
¨
i Kef
K _irjath-Jearim,
_
_ira en
_
¨ Beeroth: zevenhonderd drieenveerj en
tig; 26 de zonen van Rama
_
k
Geba:
zeshonderd eenentwintig;
_
27 de mannen
van M _ichmas: l hon¨
derd tweeentwintig; 28 de mannen van Bethel
_ ¨ m en Ai: n tweehonderd drieentwintig;¨ 29 de
o
tweeenvĳftig;
zonen van Nebo:
_
30 de zonen van Magbis:
honderd
_
zesenvĳftig; 31 de zonen van de
p duizend tweehonandere Elam:
_
derd vierenvĳftig; 32 de zonen
q driehonderd twintig;
van Harim:
_
s en
33 de zonen van Lod,r Hadid
_
t
zevenhonderd vĳfentwintig;
Ono:
_
u
34 de zonen van Jericho:
drie_
honderd vĳfenveertig;
35 de zo¨ v
nen van Sena_ a: drieduizend zeshonderd dertig.
36 De priesters: w De zonen van
y
Jedaja,
_
_ x van het huis ¨ van Jesua:
negenhonderd drie enzeventig;
z dui37 de zonen van Immer:
_
¨
zend tweeenvĳftig; 38 de zoa
duizend tweenen van Pashur:
_
honderd zevenenveertig; 39 de
b
duizend zezonen van Harim:
_
ventien.
c
40 De levieten: De
¨ zonen van
d en K admi el, e van de
Jesua
_
_
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Aantal der teruggekeerde ballingen

a
zonen van Hodavja:
vierenze_
ventig. 41 De zangers, de zonen
b
van Asaf:
honderd achtentwintig.
_
42 De zonen van de poortwachc de zoters, de zonen van Sallum,
_
d
nen van Ater,
de zonen van Tal_
_
f
mon,e de zonen van Akkub,
de
_
g
zonen van Hat _ita, de zonen van
Sobai:
in het geheel honderd ne_
genendertig.
h De zonen van
43 De Nethinim:
_
Z _iha, de zonen van Hasufa,
de zo_
i
44 de zonen
nen van Tabbaoth,
_
van Keros,
de zonen van S _iaha, de
_
j
45 de zonen
zonen van Padon,
_
van Lebana,
de zonen van Hagaba,
_
_
de zonen van Akkub,
46 de zo_
nen van H agab,
de zonen van
_
k de zonen van H anan,
Salmai,
_
_
47 de zonen van G _iddel, de zonen
l
van Gahar,
de zonen van Reaja,
_
_
m de zonen
48 de zonen van Rezin,
_
van Nekoda,
de zonen van Gaz_
_
zam, 49 de zonen van Uzza,
de
_
n de zonen van
zonen van Paseah,
_
Besai,
50 de zonen
van Asna,
de
_
_
¨
zonen van Me_ unim, de zonen van
o
51 de zonen van BakNefusim;
_
_
buk, de zonen van Hakufa,
de zo_
p
nen van Harhur,
52 de zonen
_
van Bazluth,
de zonen van Meh _i_
q
53 de
da, de zonen van Harsa,
_
zonen van Barkos,
de zonen van
_
r
S _isera, de zonen van Temah,
_
54 de zonen van Nez _iah, de zonen van Hat _ifa.s
55 De zonen van de knechten
t De zonen van Sotai,
van Salomo:
_
_
de zonen van Sofereth,
de zonen
_
u
56 de zonen van
van
_
¨ Peruda,
Jaala,
de zonen van Darkon,
de
_
_
zonen van G _iddel,v 57 de zonen
van Sefatja,
de zonen van Hat_
_
til,¨ de zonen van Pocheret-Hazz
e_
_
w
baım, de zonen van Ami.
_
x
58 Al de Nethinim
en de zo_
nen van de knechten van Salo_¨
mo waren driehonderd tweeennegentig [in getal].y
59 En dit waren degenen die optrokken uit Tel-Melah,
Tel-Harsa,
_
_
Kerub,
Addon
[en] Immer,
en zĳ
_
_
_
bleken niet in staat te zĳn het huis
van hun vaderen en¨ hun afstamming, of zĳ uit Isra
el waren, aan
_
te geven: z 60 de zonen van Dela_
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ja, de zonen van Tob _ia, de zonen
¨
a zeshonderd tweeenvan Nekoda,
_
vĳftig [in getal]. 61 En van de
priesterzonen: b de zonen van Hac de zobaja,
de zonen van Hakkoz,
_
_
nen van Barz _illai,d die een vrouw
uit de dochters van de Gileadiet
Barz _illaie had genomen en voorts
naar hun naam werd genoemd.
62 Dezen waren het die naar hun
register zochten om hun afstamming in het openbaar te laten
vaststellen, en zĳ vonden zichzelf niet, zodat zĳ als onrein van
het priesterschap werden uitgesloten.f 63 Dientengevolge zei
g hun dat zĳ niet van
de Tirsjatha
_
de allerheiligste dingen konden
h totdat er een priester zou
eten,
optreden met Urimi en Tummim.
´ ´
64 De gehele gemeente
als een
¨
groep j was twee enveertigduizend driehonderd zestig [in getal],k 65 afgezien van hun slaven en hun slavinnen, van wie
er zevenduizend driehonderd zevenendertig waren; en zĳ hadden
tweehonderd zangers l en zangeressen. 66 Hun paarden waren
zevenhonderd zesendertig, hun
muildieren tweehonderd vĳfenveertig,m 67 hun kamelen vierhonderd vĳfendertig, [hun] ezels
zesduizend zevenhonderd twintig [in getal].n
68 En er waren er van de hoofdeno van de vaderlĳke p huizen
die, toen zĳ bĳ het huis van Jewas,r
hovah,q dat in Jeruzalem
_
aankwamen, vrĳwillige s gaven
schonken voor het huis van de
[ware] God, om het op zĳn eigen
plaats t te doen staan. 69 Naar
hun vermogen gaven zĳ goudu
voor de werkbenodigdheden, eenenzestigduizend drachmen, en
zilver,v vĳfduizend minen, en
honderd lange priestergewaden.w
70 En de priesters en de levieten
en sommigen van het volk,x en de
zangers en de poortwachters en
de Nethinim
gingen in hun ste_
¨
den wonen, en heel Isra
el in zĳn
_
y
steden.
x Ezr 6:16; Ezr 6:17; y Ne 7:73; Ne 11:3.

625

Altaar gebouwd. Herbouw tempel begonnen

Toen de zevende a maand aan_
¨ brak, waren de zonen van Israel in [hun] steden. En het volk
´ ´ b
verzamelde zich voorts als een
c
man te Jeruzalem.
2 Toen ston_
d
den Jesua,
de zoon van Jozadak,
_
_
en zĳn broeders, de priesters, en
e
de zoon van SealZerubb
abel,
_
_
¨
thiel,f en zĳn broeders op en bouwden ¨ het altaar van de God van
Isra
el, om er brandoffers op te
_
brengen, naar hetgeen geschreven staatg in de wet van Mozes,
de
_
man van de [ware] God.
3 Zĳ richtten het altaar dus stevig op zĳn eigen plaats op,h want
er [kwam] schrik over hen wegens
de volken der landen,i en zĳ gingen er brandoffers voor Jehovah
op brengen, de morgen- en avondbrandoffers.j 4 Toen vierden zĳ
het loofhuttenfeestk naar hetgeen
geschreven staat,l met dag aan
dag de brandoffers naar het getal, overeenkomstig de regel van
wat er voor elke dag vereist was.m
5 En daarna was er het bestendig
brandoffer n en dat voor de nieuwe
maneno en voor al de geheiligde
feesttĳdenp van Jehovah en voor
iedereen die uit vrĳe wil een vrĳwillige q gave aan Jehovah bracht.
6 Vanaf de eerste dag van de zevende maandr begonnen zĳ brandoffers aan Jehovah te brengen,
toen zelfs het fundament van Jehovah’s tempel nog niet was gelegd.
7 Voorts gaven zĳ gelds aan de
steenhouwers t en aan de handwerkslieden,u en eetwarenv ¨ en
w
drank en olie
aan de Sidoniers x
¨
en de Tyriers,y om cederstammen
uit de L _ibanonz naar de zee bĳ Jop_
pe a te brengen, overeenkomstig
de toestemming die hun door Cy_
¨
rus, de koning van Perzi
e, was ver_
leend.b
8 En in het tweede jaar na hun
aankomst bĳ het huis van de
[ware] God te Jeruzalem,
in de
_
tweede maand,c maakten Zerub¨
d de zoon van Sealthiel,e en
babel,
_
_
f de zoon van Jozadak, en
Jesua,
_
_
de overigen van hun broeders, de
priesters en de levieten, en allen

3
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die uit de gevangenschap a naar Jeruzalem
waren gekomen, een be_
gin [met het werk]; en zĳ stelden
nu de levietenb van twintig jaar
oud en daarboven aan om het opzicht te hebben over het werk aan
het huis van Jehovah.c 9 Bĳged
volg traden Jesua,
zĳn zonen
en
_
¨
zĳn broeders, [en] Kadmi
el en zĳn
_
´ ´
zonen, de zonen van Juda,
als een
_
groep op om het opzicht te hebben over degenen die het werk aan
het huis van de [ware] God verrichtten, [ook] de zonen van Hena_
dad,e hun zonen en hun broeders,
de levieten.
10 Toen nu de bouwlieden het
fundamentf van de tempel van Jehovah legden, stonden voorts de
priesters in ambtskleding,g met de
trompetten,h en de levieten, de zoi met de cimbalen,j
nen van Asaf,
_
op om Jehovah te loven naar de
k
aanwĳzing
de koning
_
¨ van David,
van Isra
el. 11 En in tegenzan_
gen gingen zĳ Jehovah lovenl en
danken, „want hĳ is goed,m want
zĳn¨ liefderĳke goedheid jegens Is_
rael duurt tot onbepaalde tĳd”.n
Wat het gehele volk betreft, zĳ
juichten met een luid gejuich,o
terwĳl zĳ Jehovah loofden omdat
het fundament van het huis van
Jehovah was gelegd. 12 En velen van de priesters p en de levieten en de hoofden van de vaderlĳke q huizen, de ouden, die het
vroegere huis hadden gezien,r
weendens met luider stem toen
voor hun ogen het fundamentt
van dit huis werd gelegd, terwĳl
vele anderen de stem verhieven
in vreugdevol gejuich.u 13 Vandaar dat het volk het geluid van
het vreugdegejuichv niet onderscheidde van het geluid van het
geween van het volk, want het
volk juichte met een luid gejuich,
en het geluid als zodanig werd
zelfs tot op grote afstand gehoord.
i 1Kr 6:39; 1Kr 25:1; 2Kr 35:15; j 1Kr 13:8; 2Kr
5:12; k 1Kr 6:31; 1Kr 23:5; 2Kr 29:25; l Ex 15:21;
Ne 12:24; m 1Kr 16:34; 2Kr 7:3; Ps 73:1; Ps
135:3; n Ps 103:17; Lu 1:50; o Ps 47:1; Jes 12:6;
p Ezr 1:5; Ezr 2:36; q 1Kr 23:11; 1Kr 24:4; r 1Kon
6:22; Hag 2:3; s Ps 126:6; t Za 4:9; u Ne 12:43; Ps
32:11; Ps 126:1; Jes 35:10; v Ps 5:11; Za 4:7.
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Tegenstanders sturen brief aan Artaxerxes

Toen de tegenstanders a van
Juda
en Benjamin
hoorden dat
_
_
de zonen der Ballingschap b een
tempel voor Jehovah, de God van
¨
Isra
el, bouwden, 2 traden zĳ on_
c en de
middellĳk op Zerubbabel
_
hoofdend van de vaderlĳke huizen
toe en zeiden tot hen: „Laat ons
met U meebouwen; e want evenals
GIJ zoeken wĳ UW Godf en aan hem
brengen wĳ al slachtoffers sinds
g de
de dagen van Esar-H
addon,
_ ¨
_
koning van Assyri
_ e, die ons hierheen heeft opgevoerd.”h 3 Maar
i en de overiZerubbabel
en Jesua
_
_
ge hoofdenj van de vaderlĳke hui¨
zen van Isra
el zeiden tot hen:
_
„GIJ hebt niets met ons te maken wat het bouwen van een huis
voor onze God betreft,k want wĳzelf zullen gezamenlĳk voor Jeho¨
vah, de God van Isra
el, bouwen,
_
l de kojuist zoals koning Cyrus,
_
¨
ning van Perzi
e, ons heeft ge_
boden.”
4 Daarop verzwakte m het volk
van het land voortdurend de handen van het volk van Juda
en
_
schrikte hen van het bouwen af n
o
5 en huurde raadslieden tegen
hen om hun raad te verĳdelen,
al de dagen van Cyrus,
de ko_
¨
ning van Perzi
e, tot aan de rege_
ring van Dar _ius,p de koning van
¨
Perzi
e. 6 En onder de regering
_
van Ahasveros,
in het begin van
_
zĳn regering, schreven zĳ een
aanklachtq tegen de bewoners van
Juda
en Jeruzalem.
7 Ook in de
_
_
dagen van Artaxerxes
schreven
_
¨
B _islam, M _ithredath, Tabe
_ el en de
overigen van zĳn ambtgenoten
naar Artax
erxes,
de koning van
_
¨
Perzi
e, en het schrift van de brief
_
was in Aramese lettertekens geschreven en vertaald in de Aramese r taal.
8 Rehum,
de hoogste regerings_
functionaris, en S _imsai, de schrĳver, schreven aan Artaxerxes,
_
de koning, een brief tegen Jeru_
zalem van de volgende inhoud:
s de hoogste re9 Toen Rehum,
_
geringsfunctionaris, en S _imsai,
de schrĳver, en de overigen van

4
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hun ambtgenoten, de rechters en
de onderstadhouders aan de overkant van de Rivier,a de secretac de
rissen,b het volk van Erech,
_
¨
Babyloniers,d de inwoners van
e dat wil zeggen de ElamieSusa,
_
¨
ten,f 10 en de overige natieng die
de grote en eerwaardige Asnap_
par h in ballingschap heeft weggevoerd en in de steden van Samaria
_
heeft gevestigd,i en de overigen
aan de overkant van de Rivier
——; en nu, 11 dit is een afschrift van de brief die zĳ daaromtrent zonden:
j de koning,
„Aan Artaxerxes,
_
uw dienaren, de mannen aan de
overkant van de Rivier: En nu,
12 het worde de koning bekend
dat de joden die hierheen opgetrokken zĳn van u naar ons, te
Jeruzalem
gekomen zĳn. Zĳ zĳn
_
bezig de oproerige en slechte stad
te bouwen, en zĳ gaan ertoe over
de muren te voltooienk en de fundamenten te herstellen. 13 Het
worde de koning nu bekend dat,
indien deze stad herbouwd en
haar muren voltooid worden, zĳ
geen belasting l noch schatting m
noch tol zullen geven, en het zal
de schatkamers n van de koningen schade toebrengen. 14 Welnu, aangezien wĳ in feite het zout
van het paleis eten, en het ons
niet past de ontbloting van de
koning aan te zien, daarom hebben wĳ [dit bericht] gezonden en
[het] de koning bekendgemaakt,
15 opdat er een onderzoek ingesteld kan worden in het boek der
annaleno van uw voorvaders. Dan
zult gĳ in het boek der annalen
vinden en ontdekken, dat die stad
een oproerige stad is en schade
toebrengt aan koningen en rechtsgebieden, en dat daarin al oproerstokers waren sinds onheuglĳke
dagen. Daarom juist is die stad
verwoest.p 16 Wĳ doen de koning weten dat, indien die stad
herbouwd en haar muren voltooid
worden, gĳ ook stellig geen deel
zult hebben aan de overkant van
de Rivier.”q
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Werk gestaakt. Schrĳven aan Darius I

17 De koning zond bericht aan
a de hoogste regeringsRehum,
_
functionaris, en S _imsai, de schrĳver, en de overigen van hun ambtgenotenb die in Samaria
woonden
_
en de overigen aan de overkant
van de Rivier:
c En nu,
„Gegroet!
18 het offi¨
ciele document dat GIJ ons gezonden hebt, is mĳ duidelĳk voorgelezen. 19 Daarom is door mĳ
een bevel uitgevaardigd, en men
heeft een onderzoek ingesteldd en
bevonden dat die stad sinds onheuglĳke dagen opstandig is geweest tegen koningen en dat er
rebellie en opstand in haar zĳn
gevoerd.e 20 En er bleken sterke koningenf over Jeruzalem
te
_
zĳn, die heerschappĳ uitoefenden
over alles wat aan de overkant
van de Rivier is,g en hun werd belasting, schatting en tol gegeven.h
21 Vaardigt nu een bevel uit dat
die fysiek sterke mannen [het
werk] staken, opdat die stad niet
wordt herbouwd totdat door mĳ
het bevel [daartoe] wordt uitgevaardigd. 22 Zorgt dus dat er
in dit opzicht zonder nalatigheid
wordt gehandeld, opdat de schade
niet nog groter wordt, tot nadeel
van koningen.”i
23 Nadat
¨ nu het afschrift van
het officiele document van Arj
taxerxes,
de koning, aan Rehum
_
_
en S _imsai,k de schrĳver, en hun
l
ambtgenoten was voorgelezen,
begaven zĳ zich in allerĳl naar
Jeruzalem
tot de joden en deden
_
hen met geweld van wapenen [het
werk] staken.m 24 Het was toen
dat het werk aan het huis van
God, dat in Jeruzalem
was, werd
_
gestaakt; en het bleef stilliggen
tot het tweede jaar van de regering van
Dar _ius,n de koning van
¨
Perzi
e.
_
¨
En de profeet Hagga
ı o en de
_
profeet Zachar _ia,p de kleinq profeteerden tot
zoon van Iddo,
_
de joden die in Juda
en in Je_
r
ruzalem
waren, in
_
¨ de naam van
de God van Isra
el, [die] over hen
_
[was].s 2 Het was toen dat Ze¨
t de zoon van Sealthiel,u
rubbabel,
_
_

5

HFDST. 4
a Ezr 4:8
b Ezr 4:7
Ezr 5:3
Ezr 6:6
c Ezr 5:7
Han 23:26
d Ezr 4:15
Ezr 5:17
Ezr 6:1
Sp 25:2
e 2Kon 18:7
2Kon 24:20
Ez 17:15
f 2Sa 8:6
1Kon 4:21
1Kr 18:3
2Kr 26:15
g Ge 15:18
h 2Sa 8:2
1Kr 18:6
2Kr 9:14
2Kr 17:11
2Kr 26:8
i Ezr 4:13
j Ezr 4:8
Ezr 4:17
k Ezr 4:9
l Ezr 4:7
m Mi 2:1
n Ezr 5:5
Ezr 6:1
Hag 1:15

HFDST. 5
o Hag 1:1
p Za 1:1
q Ne 12:4
Ne 12:16
r Jer 15:16
Mi 5:4
Hag 1:2
Hag 1:13
Za 1:3
Za 8:1
s Hag 2:4
Za 4:6
t Ezr 1:11
Ezr 3:2
u Mt 1:12

2e kolom
a Ezr 3:8
Za 6:11
b Ezr 6:14
Hag 2:4
Hag 2:21
Za 4:7
c Ezr 6:6
Ezr 6:13
d De 11:24
e Ezr 1:3
Ezr 5:9
f 2Kr 16:9
Ps 32:8
Ps 33:18
Ps 34:15
1Pe 3:12
g Ezr 7:6
Ezr 7:28
Ezr 8:22
h Ezr 4:11
i Ezr 5:3
Ezr 6:6
j Joz 1:4
k Ezr 6:13
l Ezr 4:7
m Ezr 4:17
Da 4:1
n Ne 11:3
Es 1:1

EZRA 4:17–5:10

a
en Jesua,
de zoon van Jozadak,
_
_
opstonden en het huis van God,
dat in Jeruzalem
was, begonnen
_
te herbouwen; en met hen waren Gods profeten,b die hen bĳstonden. 3 In die tĳd kwamen
c de stadhouder aan de
Thathnai,
_
overkant van de Rivier,d en Se_
thar-Boznai,
en hun ambtgeno_
ten naar hen toe, en dit is het
wat zĳ tot hen zeiden: „Wie heeft
U bevel gegeven om dit huis te
bouwen en deze balkenconstructie te voltooien?”e 4 Toen zeiden zĳ het volgende tot hen: „Wat
zĳn de namen van de fysiek sterke mannen die dit gebouw bouwen?” 5 En het oog f van hun
God bleek op g de oudere mannen
van de joden te zĳn, en men deed
hen [het werk] niet staken totdat
het bericht naar Dar _ius kon gaan
en er vervolgens een officieel document hieromtrent teruggezonden kon worden.
6 [Dit] is een afschrifth van de
i de stadhouder
brief die Thathnai,
_
aan de overkant van de Rivier,j en
k en zĳn ambtgenoSethar-B
oznai
_
_
ten,l de onderstadhouders die aan
de overkant van de Rivier waren,
aan Dar _ius, de koning, zonden;
7 zĳ zonden hem het bericht, en
daarin was aldus geschreven:
„Aan Dar _ius, de koning:
Alle vrede! m 8 Het worde de
koning bekend dat wĳ naar het
zĳn gegaan,
rechtsgebiedn Juda
_
naar het huis van de grote God,o
en het wordt gebouwd met stenen die [op hun plaats] worden
gerold, en er worden balken in de
muren gelegd; en dat werk wordt
ĳverig gedaan en vordert onder
hun handen. 9 Toen hebben wĳ
bĳ die oudere mannen navraag gedaan. Dit hebben wĳ tot hen gezegd: ’Wie heeft U bevel gegeven
om dit huis te bouwen en deze
balkenconstructie te voltooien?’p
10 En wĳ hebben hun ook naar
hun namen gevraagd, om ze u te
laten weten, opdat wĳ de namen

o Ge 1:1; De 10:17; De 32:31; Ezr 1:3; Ps 145:3;
Da 2:47; Da 4:34; Da 6:26; p Ezr 5:3.

EZRA 5:11–6:8

Darius I doet onderzoek; vindt bevel tot herbouw

zouden kunnen schrĳven van de
fysiek sterke mannen die aan het
hoofd van hen staan.a
11 En dit is het wat zĳ ons ten
antwoord gaven, in deze bewoordingen: ’Wĳ zĳn de dienstknechten van de God des hemels en der
het huis
aarde,b en wĳ herbouwen
´ ´
dat vele jaren hiervoor gebouwd
was, hetwelk
een groot koning
¨
van Isra
el heeft gebouwd en vol_
tooid.c 12 Maar omdat onze¨ vaderen de God des hemels geırriteerd hadden,d gaf hĳ hen over e
f
in de hand van Nebukadnezar,
_
de koning
van Babylon,
de Chal_
¨ g
deeer, en hĳ heeft dit huis verwoesth en het volk in ballingschap naar Babylon
gevoerd. i
_
13 In het eerste jaar nochtans
j de koning van Bavan Cyrus,
_
_
bylon, vaardigde Cyrus,
de ko_
ning, een bevel uit om dit huis
van God te herbouwen.k 14 En
ook de gouden en zilveren vatenl van het huis van God die
Nebukadnezar
uit de tempel, die
_
in Jeruzalem
was, weggehaald en
_
naar de tempel van Babylon
ge_
de
bracht had: m deze heeft Cyrus,
_
n
koning, uit de tempel van Baby_
lon gehaald, en ze werden gegeven
o de naam van deaan Sesbazzar,
_
gene die hĳ tot stadhouder p aanstelde. 15 En hĳ zei tot hem:
„Neem deze vaten.q Ga heen, zet
ze neer in de tempel die in Jeruza_
lem is, en laat het huis van God
op zĳn plaats herbouwd worden.”r
16 Toen die Sesbazzar
kwam, leg_
de hĳ de fundamenten van het
huis van God,s dat in Jeruzalem
is;
_
en van toen af tot nu wordt het
herbouwd, maar het is nog niet
voltooid.’t
17 Nu dan, indien het de koning
goeddunkt, laat er dan een onderzoek worden ingesteldu in het
schathuis van de koning dat daar
in Babylon
is, of het zo is dat er
_
vanwege Cyrus,
de koning, een be_
v
vel werd uitgevaardigd om dat
huis van God in Jeruzalem
te her_
bouwen; en de beslissing van de
koning hieromtrent doe hĳ ons
toekomen.”
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Het was toen dat Dar _ius, de
koning, een bevel uitvaardigde, en men stelde in het huis van
de archievena van de schatten die
daar in Babylon
werden neerge_
legd, een onderzoek in. 2 En te
Ekbatana,
in de versterkte plaats
_
¨
die in het rechtsgebied Medi
_ eb lag,
werd een boekrol gevonden, en
daarin stond het volgende memorandum geschreven:
3 „In het eerste jaar van Cy_
rus, de koning,c vaardigde Cyrus,
_
de koning, een bevel uit betreffende het huis van God in Jeruzalem:
_
Laat het huis herbouwd worden
als de plaats waar men slachtoffers dient te brengen,d en de fundamenten ervan dienen stevig te
worden gelegd; de hoogte ervan
zal zestig el zĳn [en] de breedte ervan zestig el,e 4 met drie lagen
stenen die [op
´ ´ hun plaats] worden
geroldf en een laag balken; g en laten de kosten gegeven worden uit
het huis van de koning.h 5 En
laten ook de gouden en zilveren
vateni van het huis van God die
j uit de tempel die
Nebukadnezar
_
in Jeruzalem
was, weggehaald en
_
naar Babylon
gebracht heeft, wor_
den teruggegeven, opdat ze in de
tempel mogen komen die in Jeru_
zalem is, op zĳn plaats, en in het
huis van God worden neergezet.k
l
6 Nu dan, Thathnai,
de stad_
houder aan de overkant van de
m Sethar-Boznain
en hun
Rivier,
_
_
ambtgenoten, de onderstadhouo
ders die aan de overkant van de
Rivier zĳn, houdt U verre daar
vandaan.p 7 Laat het werk aan
dat huis van God ongemoeid.q De
stadhouder van de joden en de
oudere mannen van de joden zullen dat huis van God op zĳn plaats
herbouwen. 8 En door mĳ is een
bevelr uitgevaardigd met betrekking tot hetgeen GIJ doen zult
ten aanzien van deze oudere mannen van de joden, tot de herbouw van dat huis van God; en
uit de koninklĳke belastingschat-

6

m 2Sa 8:3; n Ezr 5:6; Ezr 6:13; o Ezr 4:9; p Han
5:39; Ro 8:31; q Han 5:38; r Ezr 4:21.
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Tempel voltooid en ingewĳd

kista aan de overkant van de Rivier zullen prompt de kosten aan
die fysiek sterke mannen worden
gegeven,b zonder onderbreking.c
9 En wat er nodig is, zowel jonge stierend als rammene en lammerenf voor de brandoffers aan
de God des hemels, tarwe,g zout,h
wĳni en olie,j naar hetgeen de
priesters die in Jeruzalem
zĳn
_
zeggen, worde hun voortdurend
dag aan dag zonder mankeren gegeven; 10 opdat zĳ de God des
hemels voortdurendk kalmerende offergavenl kunnen aanbieden
en kunnen bidden voor het leven van de koning en zĳn zonen.m
11 En door mĳ is een bevel uitgevaardigd dat er bĳ iedereen die
deze verordening overtreedt,n een
balko uit zĳn huis zal worden gerukt en hĳ daaraan gehangen zal
worden als aan een paal,p en zĳn
huis zal om die reden in een openbaar privaat worden veranderd.q
12 En moge de God die zĳn naamr
daar heeft doen verblĳven, iedere koning die en elk volk dat zĳn
hand uitsteekt om een overtreding te begaan en dat huis van
God, hetwelk in Jeruzalem
is, te
_
verwoesten,s ten val brengen. Ik,
Dar _ius, heb een bevel uitgevaardigd. Het worde prompt uitgevoerd.”
13 Prompt deden toen aldus
Thathnai,
de stadhouder aan de
_
overkant van de Rivier,t Sethar_
u
en hun ambtgenoten,
Boznai
_
overeenkomstig [het bericht dat]
Dar _ius, de koning, gezonden had.
14 En de oudere mannenv van
de joden bouwdenw en maakten
vorderingen onder het¨ profeteren
van de profeet Hagga
ı x en Zacha_
z
r _ia,y de kleinzoon van Iddo,
en zĳ
_
bouwden en voltooiden [het] uit
hoofde van
het
bevel
van
de
God
¨
van Isra
ela en uit hoofde van het
_
b en Dar
bevel van Cyrus
_ius c en
_
d
Artaxerxes,
de koning van Per_
_
¨
zie. 15 En zĳ waren met dit huis
gereed tegen de derde dag van de
e dat wil zeggen
maanmaand Adar,
_
in het zesde jaar van de regering
van Dar _ius, de koning.
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EZRA 6:9–7:3

¨
16 En de zonen van Isra
el, de
_
priesters en de levietena en de
rest van de vroegere ballingenb
vierden de inwĳding c van dit huis
van God met vreugde. 17 En zĳ
boden voor de inwĳding van dit
huis van God honderd stieren
aan, tweehonderd rammen, vierhonderd lammeren, en
¨ als zondeoffer voor heel Isra
el twaalf gei_
tenbokken, naar het
¨ getal van de
stammen van Isra
el.d 18 En zĳ
_
stelden de priesters aan in hun
klassen en de levieten in hun afdelingen,e met het oog op de dienst
van God die in Jeruzalem
is, naar
_
het voorschrift van het boek van
f
Mozes.
_
19 En de vroegere ballingen
gingen ertoe over op de veertiende [dag] van de eerste maandg
het Pascha te vieren.h 20 Daar
de priesters
en de levieten zich
´ ´
als een groep hadden gereinigd,i
waren zĳ allen rein, en daarom
slachtten zĳ het paschaoffer j voor
alle vroegere ballingen en voor
hun broeders, de priesters, en voor
zichzelf. ¨ 21 Toen aten de zonen
van Isra
el die uit de Ballingschap
_
waren teruggekeerd [het],k alsook
een ieder die zich
¨ van de onreinheid van de natien van het land afgezonderd en zich bĳ hen gevoegd
l
had,
_
¨ om Jehovah, de God van Israel, te zoeken.m 22 Vervolgens
vierden zĳ met vreugdebetoon
zeven dagen het feest der ongezuurde broden; n want Jehovah
bereidde hun vreugde, en hĳ had
het
_
¨ hart van de koning van Assyrie naar hen toegewendo om hun
handen te sterken bĳ het werk
aan het huis van
¨ de [ware] God,
de God van Isra
el.
_
En na deze dingen, onder de
regering van Artax
erxes,
de
7
_
¨
koning van Perzi
e, [trok] Ezra,
_
_
p

q

r

de zoon van Seraja,
de zoon van
_
Azarja,
de zoon van Hilk _ia,s 2 de
_
t de zoon van Zazoon van Sallum,
_
_
dok, de zoon van Ah _itub,u 3 de
v
zoon van Amarja,
de zoon van
_
HFDST. 7 p Ezr 6:14; Ne 2:1; q Ezr 7:6; Ne
8:2; Ne 12:26; r 1Kr 6:14; s 2Kon 22:8; t 1Kr 6:12;
u Ne 11:11; v 1Kr 6:11.

EZRA 7:4-23

Ezra door brief van Artaxerxes gevolmachtigd

a
b
Azarja,
de zoon van Merajoth,
_
_
c de zoon
4 de zoon van Zerahja,
_
d
e
van Uzzi,
de zoon van Bukki,
_
_
5 de zoon van Abisua,
_ f de zoon
van P _inehas,g de zoon van Elea_
h
zar,
zoon van de overpriester i
¨ de
j
Aaron
— 6 de genoemde Ezra
_
_
zelf trok op uit Babylon;
en hĳ was
_
een vaardig afschrĳver k inzake de
l
wet van Mozes,
die
Jehovah,
de
_ ¨
God van Isra
el, gegeven had, zo_
dat de koning hem, naar de hand
van Jehovah, zĳn God, over hem,
heel zĳn verzoek toestond.m
7 Dientengevolge trokken som¨
migen van de zonen van Isra
el en
_
van de priesters n en de levieteno
en de zangers p en de poortwachr
ters q en de Nethinim
in het ze_
s de kovende jaar van Artaxerxes,
_
ning, naar Jeruzalem
op.
8 Ten
_
slotte kwam hĳ in de vĳfde
maand, dat wil zeggen in het zevende jaar van de koning, te Jeru_
zalem aan. 9 Want op de eerste
[dag] van de eerste maand stelde hĳ zelf het optrekken uit Baby_
lon vast, en op de eerste [dag] van
de vĳfde maand kwam hĳ te Jeruzalem
aan, naar de goede hand
_
van zĳn God over hem.t 10 Want
Ezra
zelf had zĳn hart bereidu om
_
de wet van Jehovahv te raadplegen en [haar]
te volbrengenw en
¨
om in Isra
el voorschriftx en ge_
rechtigheidy te onderwĳzen.z
11 En dit is een afschrift van
de brief die koning Artaxerxes
_
meegaf aan de priester-afschrĳa
ver Ezra,
een afschrĳver van de
_
woorden der geboden van Jehovah
en van zĳn voorschriften
met be¨
trekking tot Isra
el:
_
b de koning der
12 „Artaxerxes,
_
koningen,c aan de priester Ezra,
_
de afschrĳver van de wet van de
d
God des hemels: [Vrede] worde
vervolmaakt.e En nu, 13 door
mĳ is een bevelf uitgevaardigd
dat iedereen ¨ in mĳn rĳkg van
het volk Isra
el en van hun pries_
ters en levieten die bereid is om
met u naar Jeruzalem
te gaan,
_
dient te gaan.h 14 Aangezien er
van voor de koning en zĳn zeven raadsliedeni [een bevel] werd
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uitgezonden om betreffende Juda
_
en Jeruzalem
een onderzoek in te
_
a
b
c
stellen in de wet van uw God die
in uw hand is, 15 en het zilver
en het goud over te brengen dat
de koning en zĳn raadslieden vrĳ¨
willig aan de God van Isra
el heb_
ben gegeven,d wiens woning in Jeruzalem
is,e 16 met al het zilver
_
en het goud dat gĳ in het gehele rechtsgebied Babylon
vindt, sa_
men met de gave van het volkf en
de priesters, die vrĳwillig geven
voor het huis van hun God,g dat in
Jeruzalem
is — 17 bĳgevolg zult
_
gĳ prompt met dit geld stieren,h
rammen,i lammerenj en de daarbĳ behorende graan-k en drankoffers l kopen en gĳ zult ze aanbieden op het altaar van het huis van
n
UW God,m dat in Jeruzalem
is.
_
18 En al wat u en uw broeders
goeddunkt met de rest van het
zilver en goud te doen,o naar de
wilp van UW God, zult gĳlieden
doen.q 19 En de vatenr die men
u geeft voor de dienst van het
huis van uw God, lever die voltallig af voor het aangezicht van
s
20 En de
God in Jeruzalem.
_
rest van de benodigdheden voor
het huis van uw God, waarvan
het op u neerkomt die te geven,
zult gĳ geven uit het schathuis
van de koning.t
21 En door mĳzelf, Artaxerxes
_
de koning, is een bevelu uitgevaardigd aan alle schatbewaarders v die aan de overkant van de
Rivier w zĳn, dat alles wat de priesx de afschrĳver van de
ter Ezra,
_
wet van de God des hemels, van
ulieden vraagt, prompt gedaan zal
worden, 22 zelfs tot honderd talenteny zilver en honderd kor-matenz tarwe en honderd bath-matena wĳnb en honderd bath-maten
olie,c en zoutd zonder beperking.
23 Laat alles wat naar het bevele
van de God des hemels is, met
q Ezr 7:26; r Ezr 1:7; Ezr 8:30; s Jer 3:17; t Ezr
6:4; Ezr 6:8; u Ezr 6:12; Pr 8:4; v Ezr 6:8;
w Joz 1:4; 1Kon 4:24; Ezr 4:20; x Ezr 7:6; Ne 8:2;
y 1Kon 16:24; z 1Kon 4:22; Ez 45:14; a Ez 45:11;
b Nu 15:5; c Ex 27:20; Le 2:1; d Le 2:13; e Ps
119:4.

631

Ezra brengt terugkerenden bĳeen

ĳver a worden gedaan voor het
huis van de God des hemels,b opdat er geen gramschap komt over
het rĳk van de koning en zĳn zonen.c 24 En ulieden wordt bekendgemaakt dat het met betrekking tot wie maar ook van de
priesters d en de levieten,e de musici,f de deurwachters,g de Nethi_
nimh en de werkers aan dit huis
van God, niet geoorloofd is belasting, schatting i of tolj aan hen op
te leggen.
25 En gĳ, Ezra,
stel naar de
_
wĳsheidk van uw God die in uw
hand is, magistraten en rechters
aan, opdat zĳ voortdurend kunnen rechtsprekenl over heel het
volk dat aan de overkant van de
Rivier is, ja, over allen die de wetten van uw God kennen; en al wie
[ze] niet heeft gekend, zult gĳlieden onderrichten.m 26 En wat
een ieder aangaat die geen dader
wordt van de wet van uw Godn en
de wet van de koning, aan hem
worde prompt het oordeel voltrokken, hetzĳ ter dood,o of tot verbanning,p of tot geldboete,q of tot
gevangenzetting.”
27 Gezegend zĳ Jehovah, de
God van onze voorvaders,r die zo
iets in het hart van de koning
heeft gelegd,s om luister bĳ te zettent aan het huis van Jehovah, dat
in Jeruzalem
is! 28 En jegens
_
mĳ heeft hĳ liefderĳke goedheid
bewezenu voor het aangezicht van
de koning en zĳn raadsliedenv en
met betrekking tot alle machtige vorsten van de koning. En ik,
van mĳn kant, sterkte mĳ, naar
de handw van Jehovah, mĳn God,
over mĳ, en ik bracht voorts uit Is_
¨
rael de hoofden bĳeen om met mĳ
op te trekken.
Dit nu waren de hoofden van
hun vaderlĳke huizen en de
8
inschrĳving in het geslachtsrex

y

gister van degenen die onder de
z
regering van Artaxerxes,
de ko_
ning, met mĳ uit Babylon
optrok_
ken: 2 Van de zonen van P _inevan de zonen van
has: a Gersom;
_
¨
b Daniel; c van de zonen
Ithamar:
_
_
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EZRA 7:24–8:15

a
van David:
Hattus;
3 van de zo_
_
nen van Sechanja,
van de zonen
_
b Zachar
van Paros:
_ia, en met hem
_
was een ingeschreven aantal van
honderd vĳftig personen van het
mannelĳk geslacht; 4 van de zo¨
c
nen van Pahath-M
Eljeho_ eoab:
_
_
nai, de zoon van Zerahja,
en met
_
hem tweehonderd personen van
het mannelĳk geslacht; 5 van
de zonen van [Zattu]:
_ ¨ d Sechanja,
_
de zoon van Jahazi
_ el, en met hem
driehonderd personen van het
mannelĳk geslacht; 6 en van de
e Ebed, de zoon
zonen van Adin:
_
_
van Jonathan,
en met hem vĳf_
tig personen van het mannelĳk
geslacht; 7 en van de zonen van
f Jes
Elam:
aja,
de zoon van Atha_
_
_
lia, en met hem zeventig personen van het mannelĳk geslacht;
g
8 en van de zonen van Sefatja:
¨_
Zebadja,
de zoon van M _ichael, en
_
met hem tachtig personen van het
mannelĳk geslacht; 9 van de zonen van Joab:
Obadja,
de zoon van
_
_
¨
Jeh _iel, en met hem tweehonderd
achttien personen van het mannelĳk geslacht; 10 en van de zoh Sel
nen van [Bani]:
omith,
de zoon
_
_
van Jos _ifja, en met hem honderd
zestig personen van het mannelĳk geslacht; 11 en van de zonen van Bebai:
Zachar _ia, de zoon
_
i en met hem achtenvan Bebai,
_
twintig personen van het mannelĳk geslacht; 12 en van de zonen
j Johanan, de zoon van
van Azgad:
_
_
Hakkatan,
en met hem honderd
_
tien personen van het mannelĳk geslacht; 13 en van de zonen
k
van Adonikam:
degenen die de
_
laatsten waren, en dit waren hun
¨ ¨
namen: Elifelet,
Je
ı_ el en Semaja,
_
_
en met hen zestig personen van
het mannelĳk geslacht; 14 en
en
van de zonen van B _igvai: l Uthai
_
Zabbud,
en met hen zeventig per_
sonen van het mannelĳk geslacht.
15 Voorts bracht ik hen bĳeen
bĳ de rivierm die naar Ahava
_ n
stroomt; en wĳ bleven daar drie
dagen gelegerd, opdat ik het volk
en de priesters o nauwkeurig zou
kunnen onderzoeken,p maar ik

EZRA 8:16-35

Vasten. Overblĳfsel vertrekt naar Jeruzalem

vond er niemand van de zonen
van Levi.
ontbood
_ ¨ a 16 Bĳgevolg
¨
ik Eliezer,
Ari
en El_
_ el, Semaja
_
nathan
en Jarib
en Elnathan
en
_
_
_
Nathan
en Zachar _ia en Mesullam,
_
_
hoofden, en Jojarib
en Elnathan,
_
_
onderwĳzers.b 17 Toen gaf ik
hun een bevel aangaande Iddo,
het
_
hoofd in de plaats Kas _ifja, en ik
legde hun woorden in de mondc die
zĳ moesten spreken tot Iddo
[en]
_
d
in de
zĳn broeders, de Nethinim
_
plaats Kas _ifja, om ons dienarene
te brengen voor het huis van onze
God. 18 Zĳ brachten ons dus,
naar de goede handf van onze God
over ons, een man van doorzichtg
h
uit de zonen van Mahli,
de klein_
¨
zoon van Levi,
el,
_ i de zoon van Isra
_
j
namelĳk Serebja
en zĳn zonen
_
en zĳn broeders, achttien [man];
19 en Hasabja
en met hem Jesa_
_
ja uit de zonen van Merari,
_ k zĳn
broeders, en hun zonen, twintig
[man]. 20 En uit de Nethinim,
_
die David
en de vorsten gegeven
_
hadden voor de dienst van de levieten, tweehonderd twintig Ne_
thinim, die allen met name waren
aangewezen.
21 Toen kondigde ik daar bĳ de
rivier de Ahava
een vasten af, om
_
ons voor onze God te vernedel om van hem de juiste weg m
ren,
te zoeken voor ons en voor onze
kleinenn en voor al onze have.
22 Want ik schaamde mĳ, de koning om een krĳgsmachto en ruiters p te vragen, om ons onderweg tegen de vĳand te helpen,
omdat wĳ tot de koning hadden
gezegd: „De handq van onze God
is ten goede r over allen die hem
zoeken, maar zĳn sterkte en zĳn
toorns zĳn tegen allen die hem
verlaten.”t 23 Daarom vasttenu
wĳ en deden wĳ onze God hieromtrent een verzoek,v zodat hĳ zich
door ons liet verbidden.w
24 Nu zonderde ik er van de
oversten der priesters twaalf af,
x Hasabja,y en
namelĳk Serebja,
_
_
met hen tien van hun broeders.
25 En ik woog hun vervolgens
het zilver en het goud en het gereiz af, de bĳdrage voor het huis
van onze God die de koning a
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a
en zĳn raadslieden
en zĳn vor¨
sten en alle Israelietenb die zich
[daar] bevonden, hadden bĳgedragen. 26 Zo woog ik in hun hand
af: zeshonderd vĳftig talenten zilver c en honderd zilveren [stuks]
gerei ter waarde van [twee] talenten, [en] honderd talenten goud,
27 en twintig kleine gouden schalen ter waarde van duizend darieken en twee [stuks] gerei van goed
koper, glanzend rood, zo begeerlĳk als goud.
28 Toen zei ik tot hen: „GIJ zĳt
iets heiligs d voor Jehovah, en het
gereie is iets heiligs, en het zilver en het goud zĳn een vrĳwillige gave voor Jehovah, de God
van UW voorvaders. 29 Waakt
en weest op UW hoede, totdat GIJ
[ze] afweegtf voor de oversten
van de priesters en de levieten
en de¨ vorsten van de vaderen van
Isra
el in Jeruzalem,
in de eetza_
_
leng van het huis van Jehovah.”
30 En de priesters en de levieten
namen het gewicht van het zilver
en het goud en het gerei in ontvangst, om [ze] naar Jeruzalem,
_
naar het huis van onze God,h te
brengen.
31 Ten slotte braken wĳ op
de twaalfde [dag] van de eerste
maandi van de rivier de Ahava
_ j
op om naar Jeruzalem
te gaan, en
_
het was de hand van onze God
die over ons bleek te zĳn, zodat
hĳ ons bevrĳdde k uit de handpalm van de vĳand en de belager op de weg. 32 Zo kwamen
l aan en bleven
wĳ te Jeruzalem
_
daar drie dagen. 33 En op de
vierde dag gingen wĳ ertoe over
het zilver en het goud en het gereim in het huis van onze God af
te wegenn in de hand van Mere_
moth,o de zoon van Ur _ia, de priester, en met hem Eleazar,
de
zoon
_
van P _inehas, en met hen Joza_
en
bad,p de zoon van Jesua,
_
_
¨ q Noadja, de zoon van B _innuı, de levieten, 34 naar getal [en] naar
gewicht met betrekking tot alles, waarna het gehele gewicht
op dat tĳdstip werd opgetekend.
35 Degenen die uit de gevangen-
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Gemengde huwelĳken. Schuldbekentenis in gebed

schap kwamen, de vroegere ballingen,a boden zelf ¨ brandoffers b
aan de God van Isra
el aan: twaalf
_
¨
stierenc voor heel Isra
el, zesenne_
d
gentig rammen, zevenenzeventig
mannetjeslammeren, twaalf geitenbokkene als zondeoffer, alles
als brandoffer voor Jehovah.
36 Toen gaven wĳ de wettenf
van de koning aan de satrapeng
van de koning en de stadhouders h
aan de overkant van de Rivier,i
en zĳ verleenden hulp aan het
volkj en aan het huis van de [ware]
God.
En zodra deze dingen afgedaan waren, traden de vor9
sten op mĳ toe en zeiden: „Het
k

¨
volk Isra
el en de priesters en de
_
levieten hebben zich niet afgezonderdl van de volken der landen
wat hun verfoeilĳkheden
betreft,m
¨
namelĳk de Kanaanieten,n de Hethieten,o de Ferezieten,p de Jebusieten,q de Ammonieten,r de Moabieten,s de Egyptenarent en de
Amorieten.u 2 Want zĳ hebben
sommigen van hun dochters voor
zichzelf en voor hun zonen aanvaard; v en zĳ, het heilige zaad,w
hebben zich met de volken der
landen vermengd,x en de hand van
de vorsten en de regenten is in
deze ontrouw de voornaamste y gebleken.”
3 Zodra ik nu van deze zaak
hoorde, scheurde ik mĳn kleedz
en mĳn schoudermantel en trok
vervolgens haren uit mĳn hoofda
en uit mĳn baard en bleef ontzet zitten.b 4 Ook kwamen zĳ
zich tot mĳ verzamelen, ieder die
beefdec wegens de woorden van
¨
de God van Isra
el tegen de on_
trouw van de ballingen, terwĳl ik
tot het avondgraanoffer d ontzet
bleef zitten.
5 En bĳ het avondgraanoffer e
stond ik op uit mĳn verootmoediging, met mĳn kleed en mĳn
schoudermantel gescheurd,
¨ en ik
liet mĳ toen op mĳn knieen neer f
en breidde mĳn handpalmen uit
tot Jehovah, mĳn God.g 6 En
ik zei vervolgens: h „O mĳn God,
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EZRA 8:36–9:11

ik voel mĳ werkelĳk beschaamda
en verlegenb om mĳn aangezicht
tot u op te heffen, o mĳn God,
want onze dwalingenc zelf zĳn
vermenigvuldigd tot boven ons
hoofd en onze schuld is groot geworden zelfs tot aan de hemel
toe.d 7 Sinds de dagen van onze
voorvaders e tot op deze dag zĳn
wĳ in grote schuld; f en wegens
onze dwalingen zĳn wĳ overgegeven, wĳzelf, onze koningen,g
onze priesters,h in de hand van
de koningen der landen, door het
zwaard,i door de gevangenschap j
en door de plundering k en door beschaming des aangezichts,l zoals
op deze dag. 8 En nu is er voor
een kort ogenblik gunstm gekomen van de zĳde van Jehovah,
onze God, door voor ons ontkomenen over te latenn en door ons
een pin te geven in zĳn heilige
plaats, om onze ogen te doen stralen,o o onze God, en om ons een
kleine opleving te geven in onze
dienstbaarheid.p 9 Want wĳ zĳn
knechten; q en in onze dienstbaarheid heeft onze God ons niet verlaten,r maar hĳ bewĳst jegens ons
liefderĳke goedheid voor het aangezicht
van de koningen van Per_
¨
zie,s om ons een opleving te geven
ten einde het huis van ¨ onze God
op te richtent en de ruınes ervan
en
te herstellenu en ons in Juda
_
in Jeruzalem
een stenen muur v te
_
geven.
10 En nu, wat zullen wĳ hierna zeggen, o onze God? Want wĳ
hebben uw gebodenw verlaten,
11 die gĳ door bemiddeling van
uw knechten, de profeten, geboden hebt, door te zeggen: ’Het
land dat gĳlieden binnentrekt
om het in bezit te nemen, is een
bezoedeld land wegens de bezoedeling van de volken der landen,x
vanwege hun verfoeilĳkhedeny
waarmee zĳ het door hun onreinheidz van het ene einde tot het
i 2Kon 10:32; 1Kr 5:22; 2Kr 36:17; j 2Kon 17:23;
2Kon 25:6; k 2Kon 17:20; l Da 9:7; m Ne 9:31;
n Jes 1:9; o Ps 13:3; p Ps 138:7; q Ne 9:36; r De
30:1; s Ezr 1:1; t Ezr 6:14; Za 4:9; u 2Kr 36:19;
v Jes 5:2; Jes 5:5; w Le 27:34; Nu 36:13; x Le
18:24; De 12:31; y Le 18:3; De 18:9; z Ez 36:25;
2Kor 7:1.

EZRA 9:12–10:12

Verbond om buitenlandse vrouwen weg te sturen

andere a hebben gevuld. 12 Nu
dan, geeft UW dochters niet aan
hun zonenb en aanvaardt hun
dochters niet voor UW zonen; en
tot onbepaalde tĳd moogt GIJ niet
hun vrede en hun voorspoed bevorderen,c opdat GIJ sterk moogt
wordend en stellig het goede van
het land moogt eten en [het] inderdaad tot onbepaalde tĳd voor
UW zonen in bezit moogt nemen.’e
13 En na alles wat ons overkomen is wegens onze slechte dadenf en onze grote schuld — want
gĳzelf, o onze God, hebt onze
dwaling geringer geacht,g en gĳ
hebt ons ontkomenen geschonken, zoals deze h — 14 zullen wĳ
opnieuw uw geboden gaan verbreken en echtverbintenissen aangaani met de volken van deze verfoeilĳkheden? j Zult gĳ niet tot
het uiterste vertoornd op ons worden,k zodat er geen overgeblevene l en geen ontkomene zal zĳn?
¨
15 O Jehovah, de God van Isra
el,
_
gĳ zĳt rechtvaardig,m want wĳ
zĳn als een ontkomen volk overgebleven, zoals op deze dag. Hier
zĳn wĳ voor uw aangezicht in
onze schuld,n want het is om die
reden onmogelĳk voor uw aangezicht stand te houden.”o
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Zodra Ezra
nu gebeden
_
had en hĳ wenend en neer10
geworpen voor het huis van de
q

r

[ware] God belĳdenis s had gedaan,
¨
verzamelden degenen van Isra
el
_
zich tot hem, een zeer grote gemeente, mannen en vrouwen en
kinderen, want het volk had hevig geweend. 2 Toen nam
Se¨
chanja,
de zoon van Jeh _iel,t uit
_
u het woord
de zonen van Elam,
_
en zei tot Ezra:
„Wĳ — wĳ heb_
ben ontrouw gehandeld jegens
onze God, zodat wĳ een woning
hebben gegeven aan buitenlandse vrouwen uit de volken van het
w
land.v Toch
¨ bestaat er nu hoop
voor Isra
el met betrekking hier_
toe. 3 En laten wĳ nu een verbond sluitenx met onze God, om
alle vrouwen en degenen die uit
hen geboren zĳn weg te doen,y
volgens de raad van Jehovah en
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van degenen die bevena voor het
gebodb van onze God, opdat het
gedaan moge worden volgens de
wet.c 4 Sta op, want de zaak
komt op u neer, en wĳ zĳn met u.
Wees sterk en handel.”
5 Toen stond Ezra
op en liet de
_
oversten van de priesters, de le¨
vieten en heel Isra
el een eed af_
leggen,d dat zĳ naar dit woord
zouden handelen. Bĳgevolg legden zĳ een eed af. 6 Ezra
stond
_
nu op van voor het huis van de
[ware] God en ging naar de eetzaale van Johanan,
de zoon van
_
Eljasib.
Ofschoon hĳ daarheen
_
ging, at hĳ geen broodf en dronk
hĳ geen water, want hĳ bedreef
rouwg over de ontrouw van de
ballingen.
7 Daarop liet men in Juda
en
_
Jeruzalem
een oproep rondgaan,
_
dat alle vroegere ballingenh te
Jeruzalem
moesten bĳeenkomen;
_
8 en al wie niet binnen drie dagen kwam,i volgens de raad van
de vorstenj en de oudere mannen
— al zĳn have zou met een ban
worden geslagenk en hĳzelf zou
van de gemeente van de ballingen
worden afgescheiden.l 9 Alle
mannen van Juda
en Benjamin
_
_
kwamen dus binnen drie dagen
te Jeruzalem
bĳeen, dat wil zeg_
gen in de negende m maand, op de
twintigste [dag] van de maand,
en al het volk bleef zitten op de
open plaats van het huis van de
[ware] God, huiverend vanwege de
zaak en wegens de regenbuien.n
10 Ten slotte stond de priester
Ezra
op en zei tot hen: „GIJZELF
_
hebt ontrouw gehandeld doordat GIJ een woning hebt gegeven
aan buitenlandse vrouwen,o om
¨
de schuld van Isra
el nog te ver_
meerderen.p 11 Nu dan, doet belĳdenis q voor Jehovah, de God van
UW voorvaders, en doet zĳn welgevallenr en zondert U van de volken
van het land en van de buitenlandse vrouwen af.”s 12 Hierop antwoordde de gehele gemeente en
s De 7:3; Ne 13:3; 2Kor 6:17.
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Mannen die hun vrouwen wegzenden

zei met luider stem: „Op ons komt
het neer precies naar uw woord
te handelen.a 13 Maar het volk
is talrĳk, en het is de tĳd van
de regenbuien, en het is niet mogelĳk buiten te staan; en het is
´ ´
geen kwestie van een of twee dagen, want wĳ zĳn in deze zaak
ten zeerste weerspannig geweest.
14 Laat daarom alstublieft onze
vorstenb als vertegenwoordigers
voor de gehele gemeente optreden; en wat al degenen in onze
steden betreft die een woning aan
buitenlandse vrouwen hebben gegeven, laten zĳ op de [daarvoor]
vastgestelde tĳden komen en met
hen de oudere mannen van elke
respectieve stad en haar rechters,
totdat wĳ de brandende toorn van
onze God wegens deze zaak, van
ons hebben afgewend.”
15 (Maar het waren Jonathan,
_
¨
de zoon van Asa
de
_ el, en Jachzeja,
_
zoon van T _ikva, die zich hiertegen
verzetten,c en de levieten Mesul_
d
waren degenen
lam en Sabbethai
_
die hen steunden.) 16 De vroegere ballingene dan deden aldus;
en de priester Ezra
[en] de man_
nen die de hoofden waren van de
vaderen voor hun vaderlĳk huis,f
ja, zĳ allen volgens [hun] namen,
zonderden zich nu af en begonnen op de eerste dag van de tiende maandg zitting te houden om
de zaak te onderzoeken; h 17 en
geleidelĳk kwamen zĳ gereed met
al de mannen die een woning aan
buitenlandse i vrouwen hadden gegeven, tegen de eerste dag van
de eerste maand. 18 En onder
de zonen van de priesters j werden er enkelen gevonden die een
woning aan buitenlandse vrouwen hadden gegeven; van de zok de zoon van Jonen van Jesua,
_
_
¨
zadak,l en zĳn broeders: Maaseja
_
¨
en Eliezer
en Jarib
en Gedalja.
_
_
_
19 Maar zĳ gaven er hun hand
op dat zĳ hun vrouwen zouden
wegdoen en dat er, aangezien zĳ
schuldig waren,m een ramn uit de
kudde zou zĳn voor hun schuld.
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EZRA 10:13-44

20 En van de zonen van Im_
en Zebadmer a waren er Hanani
_
_
ja; 21 en
_
¨ van de zonen van Hab Maaseja en El
rim:
_
_ia en Semaja
_
¨
en Jeh _iel en Uzz _ia; 22 en van
c Elj ¨
de zonen van Pashur:
o_ enai,
¨
¨ _
¨
Maaseja,
Isma
el, Nethane
el, Jo_
_
_
_
zabad en Elasa.
23 En van de
_
¨
levieten: Jozabad
en S _imeı en Ke_
laja
Juda
_ (dat¨ is Kel _ita), Pethahja,
_
_
en Eliezer;
24 en van de zan_
gers: Eljasib;
en van de poort_
wachters: Sallum
en Telem
en
_
_
Uri.
_
¨
25 En van Isra
el, van de zo_
d waren er Ramnen van Paros,
_
_
ja en Jez _ia en Malk _ia en M _ijamin
en Eleazar
en Malk _ia en Benaja;
_
_
e
26 en van de zonen van Elam:
_ ¨
f en
Mattanja,
Zachar
en
Jeh
el
_
_ia
_i
Abdi
en Jeremoth
en El _ia; 27 en
_
_
¨
g
van de zonen van Zattu:
Eljo_ enai,
_
Eljasib,
Mattanja
en Jeremoth
en
_
_
_
Zabad
en Az _iza; 28 en van de zo_
h
nen van Bebai:
Johanan,
Hanan_
_
_
ja, Zabbai,
Athlai;
29 en van de
_
_
zonen van Bani:
Mesullam,
Mal_
_
_
luch en Adaja,
Jasub
en Seal
[en]
_
_
_
Jeremoth;
30 en van de zonen
_
en Chevan Pahath-M
oab:
_
_
_
_ ¨ i Adna
lal, Benaja,
Maaseja,
Mattanja,
_
_¨
_
¨
Bezale
_ el en B _innuı en Manasse;
_
j
31 en [van] de zonen van Harim:
_
¨
Eliezer,
Jiss _ia, Malk _ia,k Semaja,
_
_
S _imeon, 32 Benjamin,
Malluch
_
_
[en] Semarja;
33 van de zonen
_
l
Mattenai,
Mattatvan Hasum:
_
_
_
ta, Zabad,
Elifelet,
Jeremai,
Ma_
_¨
_
nasse
[en]
S
ı;
34
van
de
zo_
_ime ¨
nen van Bani:
Ma_ adai, Amram
en
_
_
¨
U_ el, 35 Benaja,
Bedeja,
Chelu_
_
_
hu, 36 Vanja,
Meremoth,
Elja_
_
_
sib,¨ 37 Mattanja,
Mattenai
en
_
_
Jaasai;
38 en van de zonen van
_
¨
¨
B _innuı: S _imeı 39 en Selemja
en
_
Nathan
en Adaja,
40 Machnad_
_
¨ _
bai, Sasai,
Sarai,
41 Azare
_
_
_ el en
Selemja,
Semarja,
42 Sallum,
_
_
_
Amarja,
Jozef;
_
_ ¨ ¨ 43 van de zonen
van Nebo:
Jeı_ el, Matt _ithja, Zabad,
_
_
¨
Zeb _ina, Jaddai
en Jo_ el [en] Benaja.
_
_
44 Deze allen hadden buitenlandse vrouwen aanvaard,m en zĳ zonden vervolgens vrouwen met zonen heen.

NEHEMIA
De woorden van Nehem _ia,a
de zoon van Hachalja:
Nu ge_
beurde het in de maand K _islev,b
in het twintigste c jaar, dat ikzelf
d bevond.
mĳ in de burcht Susan
_
2 Toen kwam Hanani
_ e binnen,
een van mĳn broeders, hĳ en
andere mannen uit Juda,
en ik
_
vroeg f hun voorts naar de joden,g
zĳ die ontkomen waren,h die uit
de gevangenschap overgebleven
waren,i en ook naar Jeruzalem.
_
3 Bĳgevolg zeiden zĳ tot mĳ: „De
overgeblevenen, die uit de gevangenschap overgebleven zĳn, daar
in het rechtsgebied,j verkeren in
een zeer slechte situatie k en in
smaad; l en de muur m van Jeruza_
lem is neergehaald en zelfs zĳn
n zĳn met vuur verbrand.”
poorten
4 Nu gebeurde het dat zodra ik
deze woorden hoorde, ik mĳ neerzette en in tranen uitbarstte en
dagenlang rouw bleef bedrĳven,
en ik vastte o en bad voortdurend
voor het aangezicht van de God
des hemels.p 5 En ik zei vervolgens: „Ach Jehovah, de God van
de hemel, de grote en vrees inboezemende God,q die het verbond en
[de] liefderĳke goedheid in acht
neemtr jegens degenen die hem
liefhebbens en zĳn geboden onderhouden,t 6 laat uw oor alstublieft opmerkzaam worden en mogen uw ogen geopend worden,u
om te luisteren naar het gebed
van uw knecht,v dat ik heden, dag
en nacht,w voor uw aangezicht
bid¨ betreffende de zonen van Is_
rael, uw knechten, terwĳl ik aldoor belĳdenis doe x betreffende
de ¨ zondeny van de zonen van Is_
rael waarmee wĳ tegen u hebben
gezondigd. Wĳ hebben gezondigd,
zowel ik als het huis van mĳn vader.z 7 Wĳ hebben ontegenzeglĳk verderfelĳk tegen u gehandelda en hebben de gebodenb en
de voorschriftenc en de rechterlĳke beslissingend die gĳ aan uw
knecht Mozes
geboden hebt,e niet
_
onderhouden.
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8 Gedenka alstublieft het woord
dat gĳ uw knecht Mozes
geboden
_
hebt, door te zeggen: ’Mocht GIJ,
van UW zĳde, ontrouw handelen,
dan zal ik, van mĳn zĳde, U onder
de volken verstrooien.b 9 Wanneer GIJ tot mĳ teruggekeerd zult
zĳnc en mĳn geboden onderhoudend en ze volbracht zult hebbene
— al bevonden UW verdrevenen
zich aan het einde van de hemel,
ik zal hen vandaar bĳeenbrengenf
en hen stellig brengeng naar de
plaats die ik heb uitgekozen om
mĳn naam daar te doen verblĳven.’h 10 En zĳ zĳn uw knechteni en uw volk,j dat gĳ door uw
grote kracht en door uw sterke
handk hebt losgekocht.l 11 Ach
Jehovah, laat uw oor alstublieft
opmerkzaam worden op het gebed
van uw knecht en op het gebedm
van uw knechten die er behagen
in scheppen uw naam te vrezen; n
en laat uw knecht heden toch alstublieft succes hebbeno en maak
hem tot een voorwerp van medelĳden voor het aangezicht van
deze man.”p
Ikzelf nu was toen schenker q
van de koning.
Voorts gebeurde het in de
maand N _isan, in het twintig2
de koste jaar van Artaxerxes,
_
r

s

t

ning, dat er wĳn voor hem stond,
en zoals gewoonlĳk nam ik de
wĳn op en gaf die aan de koning.u Maar het geval wilde, dat
ik nooit droefgeestig was geweest in zĳn tegenwoordigheid.v
2 Daarom zei de koning tot mĳ:
„Waarom staat uw gezicht somber,w terwĳl gĳ zelf niet ziek zĳt?
Dit is niets anders dan een droefgeestigheid van het hart.”x Hierop werd ik zeer bevreesd.
3 Toen zei ik tot de koning:
i Le 25:42; j De 9:29; k De 5:15; De 9:26; l De
7:8; De 15:15; m Sp 15:8; Sp 15:29; Jak 5:16;
n Jes 26:8; o Ezr 7:6; Ps 118:25; p 1Kon 8:50; Ps
106:46; Sp 21:1; q Ne 2:1; HFDST. 2 r Ex 12:2;
Es 3:7; s Ne 1:1; t Ezr 7:1; Ne 13:6; u Ne 1:11;
v Es 4:2; w Ge 40:7; x Sp 15:13.
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Nehemia naar Jeruzalem, inspecteert muren

„Dat de koning zelf tot onbepaalde tĳd leve! a Waarom zou mĳn
gezicht niet somber worden wanneer de stad,b het huis van de
grafsteden van mĳn voorvaders,c
verwoest is en zelfs haar poorten
door vuur verteerd zĳn?”d 4 Op
zĳn beurt zei de koning tot mĳ:
„Wat is het dat gĳ tracht gedaan
te krĳgen?”e Terstond badf ik tot
de God des hemels.g 5 Daarna
zei ik tot de koning: „Indien het
de koning werkelĳk goeddunkt,h
en indien uw knecht goed schĳnt
in uw ogen,i dat gĳ mĳ zendt
naar Juda,
naar de stad van de
_
grafsteden van mĳn voorvaders,
opdat ik haar kan herbouwen.”j
6 Hierop zei de koning tot mĳ,
terwĳl zĳn gemalin naast hem
zat: „Hoe lang zal uw reis duren
en wanneer zult gĳ terugkeren?”
Het scheen de koning dan goed
toe k mĳ te zenden, toen ik hem
de vastgestelde tĳd opgaf.l
7 Vervolgens zei ik tot de koning: „Indien het de koning werkelĳk goeddunkt, laat men mĳ
dan brievenm meegeven voor de
stadhouders n aan de overkant
van de Rivier,o opdat zĳ mĳ doorgang verlenen, totdat ik in Juda
_
aankom; 8 ook een brief voor
Asaf,
de bewaker van het park
_
dat de koning toebehoort, dat hĳ
mĳ bomen geeft, om de poorten
van de Burchtp die bĳ het huis
behoort,q met balken te bouwen,
en voor de muur r van de stad en
voor het huis waar ik mĳn intrek
zal nemen.” De koning dan gaf
[ze] mĳ, naar de goede hand van
mĳn God over mĳ.s
9 Mettertĳd kwam ik bĳ de
stadhouders t aan de overkant
van de Rivier en gaf hun de brieven van de koning. Bovendien
zond de koning oversten van de
krĳgsmacht en ruiters met mĳ
mee. 10 Toen nu de Horonietu
v en de Ammonitische w
Sanballat
_
knecht Tob _iax [het] te horen kregen, scheen het hun iets heel
ergs toe y dat er iemand was gekomen om iets goeds voor de zo¨
nen van Isra
el te zoeken.
_
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NEHEMIA 2:4-19

11 Ten slotte kwam ik te Jeru_
zalem aan en ik bleef daar drie
dagen. 12 Toen stond ik in de
nacht op, ik en nog enkele mannen met mĳ, en ik vertelde aan
geen mens a wat mĳn God mĳ in
het hart gaf om voor Jeruzalem
_
te doen,b en er was geen huisdier bĳ mĳ, behalve het huisdier
waarop ik reed. 13 Voorts ging
c
ik ’s nachts door
´ ´ de Dalpoort
naar buiten en voor de Bron van
de Grote Slang langs en naar
de Aspoort,d en ik stelde voortdurend een onderzoek in naar de
hoe ze
murene van Jeruzalem,
_
neergehaald waren en zĳn poorf door vuur verteerd waren.
ten
14 En ik ging door naar de Bronpoortg en naar de Koningsvĳver, en er was geen plaats waarlangs het huisdier onder mĳ kon
voortgaan. 15 Maar ik bleef in
de nacht door het stroomdal h
naar boven klimmen en een onderzoek instellen naar de muur;
waarna ik terugkeerde en door
de Dalpoorti naar binnen ging en
zo terugkwam.
16 En de regentenj zelf wisten
niet waarheen ik was gegaan en
wat ik deed; en aan de joden en
de priesters en de edelen en de
regenten en de rest van degenen
die het werk verrichtten, had ik
nog niets verteld. 17 Ten slotte
zei ik tot hen: „GIJ ziet de slechte
situatie waarin wĳ verkeren, hoe
Jeruzalem
verwoest is en zĳn
_
poorten met vuur verbrand zĳn.
Komt en laten wĳ de muur van
Jeruzalem
herbouwen, opdat wĳ
_
niet langer een smaad blĳven.”k
18 Voorts vertelde ik hun over
de handl van mĳn God, hoe die
goed over mĳ was,m en ook over
de woorden van de koning n die
hĳ tot mĳ gezegd had. Hierop
zeiden zĳ: „Laten wĳ opstaan, en
wĳ moeten bouwen.” Zĳ sterkten
hun handen dus voor het goede
werk.o
19 Toen nu de Horoniet Sanp en de Ammonitische q
b allat
_
knechtr Tob _ias en de Arabier t Ge_
u het hoorden, gingen zĳ ons
sem

NEHEMIA 2:20–3:16

Voor herbouw toegewezen muurgedeelten

bespottena en verachtelĳk op ons
neerzien en zeiden: „Wat is dit
voor een zaak die GIJ doet? Rebelleert GIJ soms tegen de koning?”b 20 Maar ik diende hun
van repliek en zei tot hen: „De
God des hemels c is het die ons
succes zal geven,d en wĳzelf, zĳn
knechten, zullen opstaan, en wĳ
moeten bouwen; maar GIJ, GIJ
hebt geen deel,e noch rechtmatige aanspraak, noch gedachtenis f
in Jeruzalem.”
_
Toen stonden de hogepriesen zĳn broeders,
ter Eljasib
3
_
de priesters, op en bouwden de
g

Schaapspoort.h Zĳzelf heiligden
haar i en zetten vervolgens haar
deuren in; en tot aan de Meatorenj heiligden zĳ haar, tot aan
¨
de Hananeeltoren.k 2 En aan
hun zĳde bouwden de mannen van
l En aan hun zĳde bouwde
Jericho.
_
Zakkur,
de zoon van Imri.
_
_
3 En de Vispoort¨m bouwden de
zonen van Hassena_ a; zĳzelf bouwden haar met balkenn en zetten
toen haar deuren,o haar sluitbalken en haar grendels in.p 4 En
q de
aan hun zĳde was Meremoth,
_
zoon van Ur _ia,r de zoon van Hak_
koz, bezig met herstellingswerk,
s
en aan hun zĳde was Mesullam,
_
de zoon van Ber
de zoon
_
¨ echja,
van Mesezabe
_ el, bezig met herstellingswerk; en aan hun zĳde
¨
was Zadok,
de zoon van Ba_ a_
na, bezig met herstellingswerk.
5 En
aan hun zĳde waren de Te¨
koıetent bezig met herstellingswerk; maar hun majestueuzenu
zelf stelden hun nek niet ten dienste van hun meesters.
6 En de Poort van de Oude
[Stad] v herstelden Jojada,
de zoon
_
van Paseah,
en Mesullam,
de zoon
_
_
van Besodja;
zĳzelf bouwden haar
_
met balken en zetten toen haar
deuren en haar sluitbalken en
haar grendels in.w 7 En aan hun
zĳde waren de Gibeonietx Melatja
_
bezig
en de Meronothiety Jadon
_
met herstellingswerk, mannen
van G _ibeonz en M _izpa,a die behoorden tot de troon van de stad-
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houder a aan de overkant van de
b
Rivier.
8 Aan zĳn zĳde was Uz_
¨
ziel, de zoon van Harhaja,
[een
_
c
der] goudsmeden, bezig met herstellingswerk; en aan zĳn zĳde
was Hananja,
een lid van de zalf_
mengers,d bezig met herstellingswerk; en zĳ plaveiden Jeruzalem
_
voorts tot aan de Brede Muur.e
9 En aan hun zĳde was Refaja,
_
de zoon van Hur, een vorst van
het halve district Jeruzalem,
be_
zig met herstellingswerk. 10 En
aan hun zĳde was Jedaja,
de zoon
_
van Harumaf,
bezig met herstel_
lingswerk tegenover zĳn eigen
huis; f en aan zĳn zĳde was Hattus,
_
de zoon van Hasabneja,
bezig met
_
herstellingswerk.
11 Een ander afgemeten stuk
herstelden Malk _ia, de zoon van
g en Hassub, de zoon van
Harim,
_
_
h en ook de BakPahath-M
oab,
_
_
i
ovenstoren. 12 En aan zĳn zĳde
was Sallum,
de zoon van Hallohes,
_
_
een vorstj van het halve district
Jeruzalem,
bezig met herstellings_
werk, hĳ en zĳn dochters.
13 De Dalpoortk herstelden Ha_
l
nun en de inwoners van Zanoah;
_
zĳzelf bouwden haar en zetten
toen haar deuren,m haar sluitbalkenn en haar grendels o in; ook
[bouwden zĳ] duizend el aan de
muur tot aan de Aspoort.p 14 En
de Aspoort herstelde Malk _ia, de
zoon van Rechab,
een vorst van
_
q hĳhet district Beth-Hakkerem;
_
zelf nu bouwde haar en zette haar
deuren, haar sluitbalken en haar
grendels in.
15 En de Bronpoortr herstelde
´
Sallun,
de zoon van Kolhoz
e, een
_
_
vorst van het district M _izpa; s hĳzelf nu bouwde haar en overkapte haar en zette haar deuren,
haar sluitbalken en haar grendels in,t en ook [bouwde hĳ] de
muur van de Kanaalvĳver u naar
de Koningstuinv en tot aan de
Trappenw die van de Stad van
x afdalen.
David
_
16 Na hem was Nehem _ia, de
zoon van Azbuk,
een vorst van
_
u Jes 22:9; v Jer 39:4; w Ne 12:37; x 2Sa 5:7.
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Herstellingswerk aan de muren

het halve district Beth-Zur,a bezig met herstellingswerk tot tegenover de Grafstedenb van David
_
en tot aan de vĳverc die aangelegd
was en tot aan het Huis van de
Sterken.d
17 Na hem waren de levietene
bezig met herstellingswerk: Re_
f aan zĳn
hum, de zoon van Bani;
_
zĳde was Hasabja,
een vorst van
_
het halve district Keh _ila,g bezig
met herstellingswerk voor zĳn
district. 18 Na hem waren hun
broeders bezig met herstellingswerk: Bavvai,
de zoon van Hena_
_
dad, een vorst van het halve district Keh _ila.
19 En Ezer,
de zoon van Je_
_
sua,h een vorst van M _izpa,i herstelde voorts aan zĳn zĳde nog
een afgemeten stuk tegenover
de opgang naar het Tuighuis bĳ
de Steunbeer.j
20 Na hem werkte Baruch,
de
_
k vol vuur l [en]
zoon van Zabbai,
_
herstelde nog een afgemeten stuk,
van de Steunbeer tot aan de ingang van het huis van de hogem
priester Eljasib.
_
21 Na hem herstelde Mere_
moth, de zoon van Ur _ia,n de zoon
van Hakkoz,
nog een afgemeten
_
stuk, van de ingang van het huis
van Eljasib
tot aan het einde van
_
Eljasibs
huis.
_
22 En na hem waren de priesters, mannen uit het [Jorda_ an]dis_
trict,o bezig met herstellingswerk.
23 Na hen waren Benjamin
en
_
Hassub
bezig met herstellings_
werk tegenover hun eigen huis.
Na hen
was Azarja,
de zoon van
_
¨
Maaseja,
de zoon van Ananja,
be_
_
zig met herstellingswerk vlak bĳ
zĳn eigen huis. 24 Na hem her¨
stelde B _innuı, de zoon van Hena_
dad, nog een afgemeten stuk, van
het huis van Azarja
tot aan de
_
Steunbeer p en tot aan de hoek.
25 [Na hem] was Palal,
de zoon
_
van Uzai,
[bezig met herstellings_
werk] tegenover de Steunbeer en
de toren die van het Huis van
de Koning q uitsteekt, de hoge die
bĳ het Voorhof van de Wachtr be-

HFDST. 3
a Joz 15:58
2Kr 11:7
b 1Kon 2:10
2Kr 16:14
c Ne 2:14
d Hgl 3:7
e 1Kr 23:28
f Ne 8:7
Ne 9:5
g Joz 15:44
1Sa 23:1
1Kr 4:19
h Ezr 2:40
Ne 10:9
i Ne 3:15
j 2Kr 26:9
Ne 3:24
k Ezr 10:28
l Pr 9:10
Ro 12:11
Kol 3:23
m Ne 3:1
Ne 13:4
n Ezr 8:33
o Ge 13:10
De 34:3
1Kon 7:46
p Ne 3:19
q 2Sa 5:11
2Sa 7:1
Ne 12:37
r Jer 37:21

2e kolom
a Ezr 2:3
b Joz 9:23
1Kr 9:2
Ezr 2:43
Ezr 8:17
Ezr 8:20
c 2Kr 27:3
2Kr 33:14
Ne 11:21
d Ne 8:1
Ne 12:37
e Ne 3:5
f Jer 31:40
g Ne 13:13
h 1Kr 9:18
1Kr 26:14
2Kr 31:14
i Ne 6:18
j Ne 12:44
k Ne 3:8
l Ne 3:26
m 1Kon 10:15
1Kon 10:28
n Ne 3:1
Ne 12:39
Jo 5:2

HFDST. 4
o Ne 2:10
Ne 6:1
Ne 13:28
p Ps 2:1
q Heb 11:36
r Ezr 4:9

NEHEMIA 3:17–4:2

hoort. Na hem was er Pedaja,
de
_
a
zoon van Paros.
_
b zelf ble26 En de Nethinim
_
c te wonen; [zĳ
ken op de Ofel
_
waren bezig met herstellingswerk] tot tegenover de Waterpoortd in het oosten en de uitstekende toren.
27 Na hen herstelden de Tekoietene nog een afgemeten stuk,
van tegenover de grote uitstekende toren tot aan de Ofelmuur.
28 Boven de Paardenpoortf waren de priesters bezig met herstellingswerk, ieder tegenover
zĳn eigen huis.
g
29 Na hen was Zadok,
de zoon
_
van Immer,
bezig met herstel_
lingswerk tegenover zĳn eigen
huis.
En na hem was Semaja,
de zoon
_
van Sechanja,
de bewaker van
_
h
de Oostpoort, bezig met herstellingswerk.
30 Na hem herstelden Hanan_
ja, de zoon van Selemja,
en Ha_
_
nun, de zesde zoon van Zalaf,
_
nog een afgemeten stuk.
i de zoon
Na hem was Mesullam,
_
van Berechja,
bezig met herstel_
lingswerk tegenover zĳn eigen
zaal.j
31 Na hem was Malk _ia, een lid
van het gilde der goudsmeden,k
bezig met herstellingswerk tot
l
en
aan het huis van de Nethinim
_
de handelaars,m tegenover de Inspectiepoort en tot aan het dakvertrek van de hoek.
32 En tussen het dakvertrek
van de hoek en de Schaapspoortn
waren de goudsmeden en de handelaars bezig met herstellingswerk.
Nu gebeurde het dat zodra
4
hoorde dat wĳ de
Sanballat
_
muur aan het herbouwen waren,
o

¨
hĳ toornig en zeer ge ergerd
werd,p en hĳ bleef de joden bespotten.q 2 En hĳ zei toen in
tegenwoordigheid van zĳn broeders r en de krĳgsmacht van Samaria,
ja, hĳ zei toen: „Wat doen
_
die machteloze joden? Zullen zĳ

NEHEMIA 4:3-20

Samenzwering vĳanden. Bouwlieden bewapend

zich op zichzelf verlaten? Zullen
zĳ slachtoffers´ ´ brengen? a Zullen
zĳ [alles] op een dag voltooien?
Zullen zĳ de stenen uit de stoffige puinhopen tot leven wekken,b daar ze immers verbrand
zĳn?”
3 Nu stond de Ammonietc Tob _iad naast hem, en hĳ zei vervolgens: „Wat zĳ ook bouwen, indien
een vos e [ertegen] opsprong, zou
hĳ hun stenen muur stellig neerhalen.”
4 Hoor,f o onze God, want wĳ
zĳn een voorwerp van verachting
geworden; g en doe hun smaadh
op hun eigen hoofd terugvallen,
en geef hen ter plundering over
in het land van gevangenschap.
5 En bedek hun dwaling en hun
zonde nieti van voor uw aangezicht. Laat die niet uitgewist
worden, want zĳ zĳn krenkend
tegen de bouwers opgetreden.
6 Wĳ bouwden dus voort aan
de muur, en de gehele muur
werd tot op zĳn halve [hoogte]
samengevoegd, en het volk bleef
een hart hebben om te werken.j
7 Nu gebeurde het dat zodra
k en Tob
Sanballat
_ial en de Ara_
bierenm en de Ammonietenn en
de Asdodieteno hoorden dat de
herstelling van de muren van
Jeruzalem
was gevorderd, want
_
men was begonnen de bressen te
dichten, zĳ zeer toornig werden.
8 En zĳ allen zetten met elkaar
een samenzwering op touwp om
tegen Jeruzalem
te gaan strĳden
_
en mĳ in verwarring te brengen.
9 Maar wĳ badenq tot onze God
en hielden vanwege hen dag en
nacht een wacht tegen hen geposteerd.
10 En Juda
ging zeggen: „De
_
kracht van de lastdrager r is gestruikeld, en er is heel veel puin; s
en wĳzelf zĳn niet in staat aan de
muur te bouwen.”
11 Bovendien bleven onze tegenstanders zeggen: „Zĳ zullen
het niet wetent en zĳ zullen het
niet zien, totdat wĳ midden onder hen komen, en wĳ zullen hen
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stellig doden en het werk stopzetten.”
12 Nu gebeurde het dat telkens
wanneer de joden die dicht bĳ
hen woonden kwamen, zĳ voorts
wel tienmaal tot ons zeiden: „[Zĳ
zullen opkomen] uit alle plaatsen
waar gĳlieden tot ons zult terugkeren.”
13 Daarom hield ik [mannen]
geposteerd op de diepst gelegen
gedeelten van de plaats achter de
muur, op de open plaatsen, en het
volk hield ik geposteerd volgens
families, met hun zwaarden,a hun
lansenb en hun bogen. 14 Toen
ik [hun vrees] zag, stond ik onmiddellĳk op en zei tot de edelenc
en de regentend en de rest van het
volk: „Weest niet bevreesde wegens hen. Denkt aan Jehovah, de
grote f en vrees inboezemende; g en
strĳdt voor UW broeders,h UW zonen en UW dochters, UW vrouwen
en UW huizen.”
15 Nu gebeurde het dat zodra
onze vĳanden hoorden dat het
ons bekend geworden was, zodat
de [ware] God hun raad had verĳdeldi en wĳ allen naar de muur
waren teruggekeerd, ieder naar
zĳn werk, 16 ja, het gebeurde
dat van die dag af de helft van
mĳn jonge mannenj met het werk
bezig was, en de helft van hen
hield de lansen, de ¨schilden en de
bogen en de malienkolders; k en
de vorstenl stonden achter het
gehele huis van Juda.
17 Wat
_
de bouwers aan de muur betreft
en degenen die de vracht van
lastdragers droegen, [ieder] deed
met de ene hand het werk, terwĳl de andere [hand] m de werpspeer n vasthield. 18 En de bouwers hadden ieder hun zwaard
aan de heup gegord,o terwĳl zĳ
aan het bouwen waren; p en de
hoornblazer q stond naast mĳ.
19 Voorts zei ik tot de edelen
en de regentenr en de rest van het
volk: „Het werk is groot en uitgestrekt, en wĳ zĳn ver van elkaar
over de muur verspreid. 20 Op
de plaats waar GIJ het hoorn-
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„Woeker a eist GIJ, ieder van zĳn
eigen broeder.”
Voorts belegde ik vanwege hen
een grote vergadering.b 8 Ik
zei nu tot hen: „Wĳzelf hebben
onze eigen joodse
broeders die
¨
aan de natien verkocht waren,
voor zover het in ons vermogen
´ ´
lag, teruggekocht; c en zult GIJ
terzelfder tĳd UW eigen broeders verkopen,d en moeten zĳ
aan ons worden verkocht?” Hierop verstomden zĳ, en zĳ vonden
geen woord.e 9 Vervolgens zei
ik: „De zaak die GIJ doet, is niet
goed.f Dient GIJ niet in de vrees g
voor onze Godh te wandelen, we¨
gens de smaadi van de natien,
onze vĳanden? j 10 En ook ik,
mĳn broeders en mĳn bedienden
geven geld en koren onder hen
te leen. Laten wĳ dit lenen tegen rente alstublieft laten varen.k 11 Geeft hun alstublieft
vandaag nog hun velden, hun
wĳngaarden, hun olĳfbosjes en
hun huizen terug,l en het honderdste deel van het geld en het
koren, de nieuwe wĳn en de olie,
dat GIJ als rente van hen eist.”
12 Hierop zeiden zĳ: „Wĳ zullen [het] teruggevenm en van hen
niets terugvorderen.n Wĳ zullen
precies zo doen als gĳ zegt.”o Ik
riep dus de priesters en liet hen
zweren, naar dit woord te doen.p
13 Ook schudde ik mĳn boezem
uit en zei toen: „Zo moge de
[ware] God iedere man die dit
woord niet gestand doet, uit zĳn
huis en uit zĳn verworven bezit
schudden; en zo moge hĳ uitgeschud en leeg worden.” Hierop
zei de gehele gemeente: „Amen!”q
Toen loofden zĳ Jehovah.r En het
volk deed voorts naar dit woord.s
14 Nog iets: Vanaf de dag dat
hĳ mĳ opdroeg hun stadhouder t
te worden in het land Juda,
van
_
¨
het twintigste u tot het tweeenv
w
dertigste jaar van Artaxerxes,
_
de koning, twaalf jaar, hebben
noch ikzelf noch mĳn broeders
het brood gegeten dat de stadhouder toekomt.x 15 Wat de
vroegere stadhouders betreft, die

geschal hoort, daar zult GIJ U bĳ
ons verzamelen. Onze God zelf
zal voor ons strĳden.”a
21 Terwĳl wĳ bezig waren met
het werk, hield dan de andere
helft van hen de lansen, van het
opklimmen van de dageraad totdat de sterren te voorschĳn kwamen. 22 Bovendien zei ik in die
tĳd tot het volk: „Laten de mannen, ieder met zĳn bediende, de
nacht binnen Jeruzalem
doorbren_
gen,b en zĳ moeten ons ’s nachts
tot een wacht en overdag tot werkers worden.” 23 Ikzelfc en mĳn
broeders d en mĳn bediendene en
de mannen van de wachtf die achter mĳ waren, wĳ trokken onze
kleren niet uit; ieder [hield] zĳn
werpspeer g in zĳn rechterhand.
Er ontstond echter een groot
[en] luid geroep van het volk
5
en hun vrouwen tegen hun joodh

se broeders.i 2 En er waren er
die zeiden: „Onze zonen en onze
dochters verpanden wĳ om koren te kunnen krĳgen en te eten
en in leven te blĳven.”j 3 En er
waren er die zeiden: „Onze velden en onze wĳngaarden en onze
huizen verpanden wĳk om koren te kunnen krĳgen tĳdens het
voedseltekort.” 4 En er waren
er die zeiden: „Wĳ hebben voor
de schatting van de koning geld
geleendl op onze velden en onze
wĳngaarden.m 5 Nu dan, ons
vlees is hetzelfde als het vlees
van onze broeders; n onze zonen
zĳn hetzelfde als hun zonen,
maar zie, wĳ maken onze zonen
en onze dochters tot slaven,o en
sommigen van onze dochters zĳn
reeds [tot slavinnen] gemaakt;
en er is geen kracht in onze handen, terwĳl onze velden en onze
wĳngaarden aan anderen toebehoren.”
6 Nu werd ik zeer toornig, zodra ik hun luide geroep en deze
woorden hoorde. 7 Daarom ging
mĳn hart in mĳ overleggen, en
ik begon aanmerkingen te makenp op de edelen en de regenten en zei vervolgens tot hen:
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Boosaardige samenzweringen

´ ´
er voor mĳ waren, zĳ hadden het
het volk zwaar gemaakt, en voor
brood en wĳn bleven zĳ dagelĳks veertig zilveren sikkelen van
hen nemen. Ook hun bedienden
zelf gedroegen zich heerszuchtig ten aanzien van het volk.a
Wat mĳ betreft, ik heb zo niet
gedaan,b vanwege de vrees voor
God.c
16 En, wat meer is, het werk
aan deze muur heb ik mede ter
hand genomen,d en geen veld hebben wĳ verworven; e en al mĳn
bedienden waren daar bĳeengebracht voor het werk. 17 En de
joden en de regenten, honderd
vĳftig man,¨ en degenen die vanuit de natien die rondom ons waren tot ons kwamen, waren aan
mĳn tafel.f 18 Wat datgene betreft
wat zo dagelĳks werd bereid:
´ ´
een stier, zes uitgelezen schapen
en gevogelte werden voor mĳ bereid, en eens in de tien dagen allerlei wĳng in overvloed. En met
dat al heb ik het brood dat de
stadhouder toekomt niet gevorderd, omdat de dienst zwaar op
dit volk drukte. 19 Gedenk toch
ten gunste van mĳ,h o mĳn God,
ten goede,i al wat ik ten behoeve
van dit volk heb gedaan.j
Nu gebeurde het dat zodra er
aan Sanballat
en Tob _ia en
_
6
aan de Arabier Gesem
en aan de
_
k

m
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rest van onze vĳanden was meegedeeld dat ik de muur had herbouwdo en dat er geen bres meer
in was overgebleven (hoewel ik
tot op die tĳd de deurenp zelf
nog niet in de poorten had aangebracht),q 2 Sanballat
en Ge_
_
sem mĳ onmiddellĳk de volgende
boodschap zonden: „Kom toch,
en laten wĳ volgens afspraak samenkomenr in de dorpen van de
s Maar hun
valleivlakte van Ono.”
_
opzet was, mĳ kwaad te doen.t
3 Ik zond dus boden tot henu en
liet zeggen: „Het is een groot
werk waarmee ik bezig ben,v en ik
kan niet afwaarts komen. Waarom zou het werk blĳven rusten
terwĳl ik het in de steek laat
en tot U moet afkomen?”w 4 Zĳ
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zonden mĳ echter viermaal hetzelfde woord, en ik bleef hun met
hetzelfde woord antwoorden.
a
5 Ten slotte zond Sanballat
_
met hetzelfde woord een vĳfde maal zĳn bediende tot mĳ,
met een open brief in zĳn hand.
6 Daarin stond
geschreven: „On¨
der de natien is gehoord, en Ge_
b zegt [het], dat gĳ met de
sem
joden plannen beraamt om te
rebelleren.c Daarom bouwt gĳ
de muur; en gĳ wordt hun tot
koning,d volgens deze woorden.
7 En gĳ hebt zelfs profeten aangesteld om over u in heel Jeruza_
lem uit te roepen en te zeggen:
’Er is een koning in Juda!’
Nu
_
dan, dergelĳke dingen zullen aan
de koning worden verteld. Kom
nu dan toch, en laten wĳ samen
beraadslagen.”e
8 Maar ik liet hem zeggen:
„Zulke dingen als gĳ zegt, zĳn
niet geschied,f maar gĳ verzint
ze uit uw eigen hart.”g 9 Want
zĳ probeerden allemaal ons bevreesd te maken, doordat zĳ zeiden: „Hun handenh zullen van
het werk aflaten, zodat het niet
gedaan zal worden.” Maar nu,
sterk mĳn handen.i
10 En ikzelf trad het huis binnen van Semaja,
de zoon van
_
¨
Delaja,
de zoon van Mehetabe
_
_ el,
terwĳl hĳ opgesloten was.j Hĳ
dan zei: „Laten wĳ volgens afspraak samenkomenk in het huis
van de [ware] God, binnen in
de tempel,l en laten wĳ de deuren van de tempel sluiten; want
zĳ komen om u te doden, zelfs
’s nachts m komen zĳ om u te doden.” 11 Maar ik zei: „Zou een
man als ik weglopen? n En wie
is er als ik die de tempel zou
kunnen binnengaan en in leven
blĳven? o Ik zal niet naar binnen gaan!” 12 Ik onderzocht [de
zaak] derhalve, en zie, niet Godp
had hem gezonden, maar hĳ had
deze profetie tegen mĳ uitgesprokenq omdat Tob _ia en Sanbal_
latr zelf hem hadden gehuurd.s
p De 18:20; Jer 14:14; q Ps 12:2; Ps 120:2; r Ne
2:10; s Sp 11:9; Ez 13:19.
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Muur in 52 dagen klaar. Poorten in gebruik

13 Hierom was hĳ gehuurd,a opdat ik bevreesd zou wordenb en
aldus zou doen, en ik zou stellig
zondigenc en het zou hun stellig
ten dienste staan als een slechte reputatie,d om mĳ te kunnen
smaden.e
14 Gedenkf toch, o mĳn God,
Tob _iag en Sanb allat
naar deze
_
daden van een [ieder], en ook de
en de overige
profetes h Noadja
_
profeten die voortdurend hebben
getracht mĳ bevreesd te maken.
15 Ten slotte kwam de muuri
op de vĳfentwintigste
[dag] van
¨
Elul,
in tweeenvĳftig dagen, tot
_
voltooiing.
16 Nu geschiedde het dat zodra
j
al onze vĳanden
[ervan] hoorden
¨
en alle natien die rondom ons waren het te zien kregen, zĳ terstond
zeer daalden in hun eigen ogen,
en zĳ kwamen te weten dat dit
werk vanwege onze Godk was gedaan. 17 Ook vermeerderden in
die dagen de edelenl van Juda
hun
_
brieven die naar Tob _iam gingen en
die van Tob _ia welke tot hen kwamen. 18 Want velen in Juda
wa_
ren door een eed met hem verbonden, want hĳ was een schoonzoon
n
van Sechanja,
de zoon van Arah;
_
_
en zĳn zoon Johanan
had zelf de
_
o
dochter van Mesullam,
de zoon
_
van Berechja,
[tot vrouw] geno_
men. 19 Ook zeiden zĳ in mĳn
tegenwoordigheid voortdurend
goede dingen van hem.p En mĳn
eigen woorden brachten zĳ steeds
aan hem over. Er waren brieven
die Tob _ia zond om mĳ bevreesd te
maken.q
Nu gebeurde het dat zodra de
muur was herbouwd, ik ter7
stond de deuren inzette. Toen
r

s

werden de poortwachters t en de
zangers u en de levietenv aangesteld. 2 Vervolgens droeg ik
het bevel over Jeruzalem
op aan
_
mĳn broeder Hanani
_ w en aan Hananja,
de vorst van de Burcht,x
_
want hĳ was zo’n betrouwbaar y
man en vreesde z de [ware] God
meer dan vele anderen. 3 Ik
zei dan tot hen: „De poortena van
Jeruzalem
dienen niet geopend
_
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NEHEMIA 6:13–7:16

te worden voordat de zon heet
wordt; en terwĳl zĳ erbĳ staan,
dient men de deuren te sluiten en
[ze] te grendelen.a En stel wachten op uit de inwoners van Jeru_
zalem, ieder op zĳn eigen wachtpost en ieder tegenover zĳn eigen
huis.”b 4 De stad nu was uitgestrekt en groot, en er was weinig
volk in,c en er waren geen huizen gebouwd.
5 Maar mĳn God gaf [het] mĳ
in het hart d dat ik de edelen
en de regenten en het volk zou
bĳeenbrengen om zich in de geslachtsregisters te laten inschrĳven.e Toen vond ik het boek van
het geslachtsregister f van degenen die het eerst waren opgetrokken, en vond daarin geschreven:
6 Dit zĳn de zonen van het
rechtsgebiedg die optrokken uit
de gevangenschap h van de ballini
de koning
gen die Nebukadnezar,
_
van Babylon,
in ballingschap had
_
j
weggevoerd en die later naar Jeruzalem
en naar Juda
terugkeer_
_
den, ieder naar zĳn eigen stad; k
7 zĳ die meekwamen met Zerubm Nehem
babel,
_ ¨ l Jesua,
_
_ia, Azarja,
_
n
Raamja,
Nahamani,
Mordechai,
_
_
_
B _ilsan, Misp
ereth,
B _igvai, Ne_
_
¨
hum, Ba_ ana.
Het aantal van
¨ de mannen van
het volk Isra
el: 8 De zonen
_
o
van Paros:
_
¨ tweeduizend honderd tweeenzeventig; 9 de zop driehonderd
nen van
Sef
atja:
_
¨
twee enzeventig; 10 de zonen
¨
q
zeshonderd tweeenvan Arah:
_
vĳftig; 11 de zonen van P a_
r van de zonen van
hath-Moab,
_
s tweeduizend
Jesua
en Joab:
_
_
achthonderd achttien; 12 de zot duizend tweenen van Elam:
_
honderd vierenvĳftig; 13 de
u
achthonderd
zonen van Zattu:
_
vĳfenveertig; 14 de zonen van
v zevenhonderd zestig;
Zakkai:
_
¨
15 de zonen van B _innuı: w zeshonderd achtenveertig; 16 de
l Ezr 1:11; Ezr 2:2; Za 4:7; Mt 1:12; m Ezr 3:8;
Ezr 5:2; Hag 1:14; Za 3:1; n Ezr 2:2; o Ezr 2:3;
Ne 10:14; p Ezr 2:4; q Ezr 2:5; Ne 6:18; r Ezr
2:6; Ezr 10:30; s Ezr 8:9; t Ezr 2:7; Ezr 10:26;
u Ezr 2:8; v Ezr 2:9; w Ezr 2:10; Ezr 10:34.

NEHEMIA 7:17-62

De eerste uit Babylon teruggekeerden

a
zonen van Bebai:
zeshonderd
_
achtentwintig; 17 de zonen van
b
Azgad:
tweeduizend driehonderd
_
¨
tweeentwintig; 18 de zonen van
c zeshonderd zevenenAdonikam:
_
zestig; 19 de zonen van B _igvai: d tweeduizend zevenenzestig;
e
zeshon20 de zonen van Adin:
_
derd vĳfenvĳftig; 21 de zonen
f van Hizk
van Ater,
_ia: achten_
negentig; 22 de zonen van Ha_
g
sum: driehonderd achtentwintig;
h
driehon23 de zonen van Bezai:
_
derd vierentwintig; 24 de zoi honderd twaalf;
nen van Harif:
_
25 de zonen van G _ibeon: j vĳfennegentig; 26 de mannen van
k en Netofa: l
honderd
Bethlehem
_
_
achtentachtig; 27 de mannen
m honderd achtvan Anathoth:
_
entwintig; 28 de mannen van
¨
n
tweeenveertig;
Beth-Azmaveth:
_
29 de mannen van K _irjath-Jea_
¨
q
zevenrim,o Kef _irap en Beeroth:
_
¨
honderd drieenveertig; 30 de
r en G
s
mannen van Rama
eba:
_
_
zeshonderd eenentwintig; 31 de
t
mannen van M _ichmas: honderd
¨
tweeentwintig; 32 de mannen
u en Ai: v honderd drievan Bethel
_
entwintig; 33 de mannen van
¨
w tweeenvĳftig;
het andere Nebo:
_
x
34 de zonen van de andere Elam:
_
duizend tweehonderd vierenvĳfy
tig; 35 de zonen van Harim:
_
driehonderd twintig; 36 de zoz
driehonderd
nen van Jericho:
_
vĳfenveertig; 37 de zonen van
b en Ono: c zevenLod,a H adid
_
_
honderd eenentwintig; 38 de zo¨
nen van Sena_ a: d drieduizend negenhonderd dertig.
39 De priesters: De zonen van
Jedaja,
_
_ e van het huis¨ van Jesua:
negenhonderd drie enzeventig;
f dui40 de zonen van Immer:
_
¨
zend tweeenvĳftig; 41 de zog
duizend
tweenen van Pashur:
_
honderd zevenenveertig; 42 de
h
duizend zezonen van Harim:
_
ventien.
43 De levieten: De zonen van
¨
Jesua,
van Kadmi
el,i van de zo_
_
j vierenzevennen van Hodeva:
_
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tig. 44 De zangers,a de zonen
b honderd achtenveervan Asaf:
_
tig. 45 De poortwachters,c de
d de zonen van
zonen van Sallum,
_
e de
Ater,
de zonen van Talmon,
_
_
f de zonen van
zonen van Akkub,
_
g honHat _ita, de zonen van Sobai:
_
derd achtendertig.
h
De zonen
46 De Nethinim:
_
van Z _iha, de zonen van Hasufa,
_
i
47 de
de zonen van Tabbaoth,
_
zonen van Keros,
de
zonen
van
_
j
48 de
S _ia, de zonen van Padon,
_
zonen van Lebana,
de zonen van
_
k de zonen van Salmai,
Hagaba,
_
_
l de zo49 de zonen van Hanan,
_
nen van G _iddel, de zonen van Ga_
har, 50 de zonen van Reaja,
_ m de
n de zonen van
zonen van Rezin,
_
Nekoda,
51 de zonen van Gaz_
_
zam, de zonen van Uzza,
de zo_
nen van Paseah,
52 de zonen
_
¨
o de zonen van Meunim,
van Besai,
_
_
p
de zonen van Nefusesim,
53 de
_
zonen van Bakbuk,
de zonen van
_
q
Hakufa,
de zonen van Harhur,
_
_
54 de zonen van Bazlith,
de zo_
nen van Meh _ida, de zonen van
r
55 de zonen van BarHarsa,
_
_
kos, de zonen van S _isera, de zos
56 de zonen
nen van Temah,
_
van Nez _iah, de zonen van Hat _ifa.t
57 De zonen van de knechten
u De zonen van Sovan Salomo:
_
_
tai, de zonen van Sofereth,
de zo_
v
58
de
zonen
nen van
Per
_ida,
¨
van Jaala,
de zonen van Darkon,
_
_
de zonen van G _iddel,w 59 de zonen van Sefatja,
de zonen van
_
Hattil,
de
_
_
¨ zonen van Pocheretx
Hazzeba
_ ım, de zonen van Amon.
_
y en de zonen
60 Al de Nethinim
_
van de knechten van Salomo
wa¨ _
ren driehonderd tweeennegentig
[in getal].
61 En dit waren degenen die
optrokken uit Tel-Melah,
Tel_
z
Harsa,
Kerub,
Addon
en Immer,
_
_
_
_
en zĳ waren niet in staat het
huis van hun vaderen en¨ hun afstamming, of zĳ uit Isra
el waren,
_
aan te geven: 62 de zonen van
Delaja,
de zonen van Tob _ia, de
_
v Ezr 2:55; w Ezr 2:56; x Ezr 2:57; y Joz
Ezr 2:58; Ne 3:26; Ne 7:46; z Ezr 2:59.
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Ezra leest voor uit de Wet

NEHEMIA 7:63–8:6

HFDST. 7

zangers a en sommigen van het
b en heel Isvolk
_
_
¨ en de Nethinim
rael gingen in hun steden woc Toen nu de zevende maand
nen.
d
aanbrak,
waren de zonen van Is_
¨
rael in hun steden.e

a
zonen¨ van Nekoda,
zeshonderd
_
tweeenveertig [in getal]. 63 En
b de zonen van
van de priesters:
c
Habaja,
de zonen van Hakkoz,
_
_
de zonen van Barz _illai,d die een
vrouw uit de dochters van de
Gileadiet Barz _illaie had genomen
en voorts naar hun naam werd
genoemd. 64 Dezen waren het
die naar hun register zochten,
om hun afstamming in het openbaar te laten vaststellen, en het
werd niet gevonden,f zodat zĳ
als onrein van het priesterschap
werden uitgesloten.g 65 Dienh hun
tengevolge zei de Tirsjatha
_
dat zĳ niet van de allerheiligste
dingen mochten eten,i totdat de
priester met Urimj en Tummimk
zou optreden.
´ ´
66 De gehele gemeente
als een
¨
groep was tweeenveertigduizend
driehonderd zestig [in getal],l
67 afgezien van hun slavenm en
hun slavinnen, van wie er zevenduizend driehonderd zevenendertig waren; n en zĳ hadden tweehonderd vĳfenveertig zangers o en
zangeressen.p [68 Hun paarden:
zevenhonderd zesendertig; hun
muildieren: tweehonderd vĳfenveertig.q] 69 De kamelen: vierhonderd vĳfendertig. De ezels: r
zesduizend zevenhonderd twintig.s
70 En er was een deel van de
hoofdent van de vaderlĳke u huizen dat gaf voor het werk.v De
w zelf gaf voor de schat
Tirsjatha
_
duizend gouden drachmen, vĳftig schalen, vĳfhonderd dertig
lange priestergewaden.x 71 En
er waren sommigen van de hoofden van de vaderlĳke huizen die
voor de schat [bestemd] voor
het werk, twintigduizend gouden
drachmen en tweeduizend tweehonderd zilveren minen gaven.y
72 En wat de rest van het volk
gaf, was twintigduizend gouden
drachmen en tweeduizend zilveren minen en zevenenzestig lange priestergewaden.
73 En de priesters z en de levieten en de poortwachters en de
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En het gehele volk verzamel´ ´
de zich voorts als een man
8
´ ´
op het openbare plein dat voor
f

g

de Waterpoorth was. Toen zeii de afschrĳver,
den zĳ tot Ezra,
_
¨
het boekj van de Moza
ısche wet,k
¨
die Jehovah Isra
el geboden had,l
_
te halen. 2 Bĳgevolg bracht de
op de eerste dag
priester m Ezra
_
n de wet
van
´ ´ de zevende maand
vo or de gemeente o van zowel
mannen als vrouwen en allen die
genoeg begrip hadden om te luisteren.p 3 En´ ´hĳ bleef daaruit
voorlezenq ´ v´ oor het openbare
plein dat voor de Waterpoort is,
van het aanbreken van de dag r
tot de middag, in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en de anderen die begrip
hadden; en het gehele volk leende het oor s aan het boek van
de wet. 4 En Ezra,
de afschrĳ_
ver, bleef op een houten podium
staan,t dat men voor die gelegenheid gemaakt had; en naast hem
stonden Matt _ithja en Sema
en
_
¨
Anaja
en Ur _ia en Hilk _ia en Maa_
seja
aan zĳn rechterzĳde, en aan
_
¨
zĳn linkerzĳde Pedaja
en M _isael
_
v
en Hasen Malk _iau en Hasum
_
baddana,
Zachar _ia [en] Mesul_
_
lam.
w Ezra het boek
5 Toen opende _
voor de ogen van het gehele
volk, want hĳ stond hoger dan
het gehele volk; en toen hĳ het
opende, stond het gehele volk
op.x 6 Daarna zegende Ezra
Je_
hovah,y de [ware] God, de grote
[God], waarop het gehele volk
antwoordde: „Amen! Amen!”,z
terwĳl zĳ de handen ophieven.a
Toen bogen zĳ diep b en wierpen
zich voor Jehovah neer met het
s De 5:1; Lu 8:18; Han 16:14; Han 17:11; Heb
2:1; t 2Kr 6:13; u Ne 12:42; v Ne 10:18; w Lu 4:17;
x 1Kon 8:14; y Ps 72:18; Ef 1:3; Opb 4:11;
z De 27:26; 1Kor 14:16; a 1Kon 8:22; b 1Kr 29:20;
2Kr 20:18; Ps 95:6.
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Gelezene verklaard. Loofhuttenfeest

aangezicht ter aarde.a 7 En Je_
b
sua en Bani
Jamin,
en Serebja,
_
_
_ ¨
Akkub,
Sabbethai,
Hod _ia, Maase_
_
_
c
Haja, Kel _ita, Azarja,
Jozabad,
_
_
_
d
ja,
de
levieten,
vernan, Pelaja,
_
klaarden de wet aan het volk,e
terwĳl het volk overeind stond.f
8 En zĳ bleven voorlezeng uit het
boek, uit de wet van de [ware]
God; het werd toegelicht en er
werd betekenis [in] gelegd; en zĳ
bleven het voorgelezene begrĳpelĳk maken.h
9 Toen zeiden Nehem _ia,i dat
j en de priester
is de Tirsjatha,
_
k de afschrĳver, en de leEzra,
_
vieten die het volk onderricht
gaven, tot heel het volk: „Deze,
ja, deze dag is voor Jehovah, UW
God, heilig.l Weest niet treurig
en weent niet.”m Want het gehele
volk weende toen zĳ de woorden
van de wet hoorden.n 10 Vervolgens zei hĳ tot hen: „Gaat
heen, eet het vette en drinkt het
zoete, en zendt deleno aan degene voor wie niets is bereid; want
deze dag is heilig voor onze Heer,
en gevoelt geen smart, want de
vreugde van Jehovah is UW vesting.” 11 En de levieten legden het gehele volk het zwĳgen
op, door te zeggen: „Weest stil!,
want deze dag is heilig; en gevoelt geen smart.” 12 Het gehele volk ging dus heen om te
eten en te drinken en om delen
te zendenp en grote vreugde te
bedrĳven,q want zĳ hadden de
woorden die men hun had bekendgemaakt, begrepen.r
13 En op de tweede dag verzamelden zich de hoofden van de
vaderen van het gehele volk, de
priesters en de levieten bĳ Ezra,
_
de afschrĳver, ja, om inzicht te
verwerven in de woorden van de
wet.s 14 Toen vonden zĳ in
de wet die Jehovah door bemiddeling van Mozes
had geboden, ge_
¨
el
schrevent dat de zonen van Isra
_
tĳdens het feest in de zevende
maandu in loofhutten moesten
wonen,v 15 en dat zĳ een proclamatie w moesten uitvaardigen
en in al hun steden en in Jeruza_
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lema een oproep moesten laten
rondgaan, die luidde: „Trekt uit
naar het berglandb en haalt olĳfbladeren c en de bladeren van
oliehoudende bomen en mirtebladeren en palmbladeren en de
bladeren van wĳdvertakte bomen, om loofhutten te maken,
naar hetgeen geschreven staat.”
16 Toen trok het volk uit en
haalde [ze] en maakte zich loofhutten, ieder op zĳn eigen dakd
en op hun binnenplaatsen en in
de voorhovene van het huis van
de [ware] God en op het openbare pleinf van de Waterpoortg
en op¨ het openbare plein van de
Efraımpoort.h 17 Zo maakte de
gehele gemeente van hen die uit
de gevangenschap waren teruggekomen loofhutten, en zĳ gingen in de loofhutten¨ wonen; want
de zonen van Isra
el hadden zo
_
niet gedaan sinds de dagen van
Jozua,
de zoon van Nun,i tot op
_
die dag, zodat er een zeer uitbundig vreugdebetoon ontstond.j
18 En dag aan dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet
van de [ware] God,k van de eerste dag tot de laatste dag; en zĳ
bleven het feest zeven dagen vieren, en op de achtste dag was er
een plechtige vergadering, overeenkomstig de regel.l
En op de vierentwintigste
dag van deze maand ¨verza9
melden de zonen van Isra
el zich
_
m

n

onder vasten en in zakkeno [gekleed] en met aarde p op zich.
¨
2 En het zaad van Isra
el zonder_
de zich voorts van alle buitenlanders q af,r en zĳ traden toe en deden belĳdenis s van hun eigen
zonden t en de dwalingen van
hun vaderen.u 3 Toen gingen
zĳ op hun plaats staanv en zĳ lazen voor uit het boek van de wetw
van Jehovah, hun God, een vierde deel van de dag; x en een vierde deel deden zĳ belĳdenis y en
bogen zich neer voor Jehovah,
hun God.z
t Ps 106:6; Sp 28:13; u Jer 3:13; Da 9:8; v Ne 8:4;
w Ne 8:8; x Ne 8:3; y Da 9:20; z Ne 8:6.
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¨
Gods bemoeienissen met Israel

4 Toen
en Bani,
_
_
¨ gingen Jesua
Kadmi
el, Sebanja,
Bunni,
Sereb_
_
_
_
a
[en] Kenani
staan op de
ja, Bani
_
_
b
verhoging der levieten en riepen
met luider stemc tot Jehovah, hun
God. 5¨ En de levieten Jesua
en
_
Kadmi
el, Bani,
Hasabneja,
Sereb_
_
_
_
ja, Hod _ia, Sebanja
[en] Pethahja
_
_
zeiden vervolgens: „Staat op, zegentd Jehovah, UW God, van onbepaalde tĳd tot onbepaalde tĳd.e
En men zegene uw glorierĳke
naam,f die boven alle zegen en lof
verheven is.
6 Gĳ alleen zĳt Jehovah; g gĳzelf hebt de hemel gemaakt,h [ja]
de hemel der hemelen, en heel
j en al wat
zĳn heerleger,i de aarde
¨
daarop is,k de zeeenl en al wat
m
daarin is; en gĳ houdt dat alles in
het leven; en het heerleger n van
de hemel buigt zich voor u neer.
7 Gĳ zĳt Jehovah, de [ware] God,
o en
die Abram
hebt uitgekozen
_
¨
hem uit Ur der Chaldeeen hebt geleidp en hem de naam Abraham
_
hebt gegeven.q 8 En gĳ hebt zĳn
hart getrouw bevonden voor uw
aangezicht; r daarom werd het verbonds met hem gesloten¨ om [hem]
het land van de Kanaanieten, de
Hethieten, de Amorieten en de
Ferezieten en de Jebusieten en
de Girgasieten te geven, om [het]
aan zĳn zaad te geven; t en gĳ
hebt uw woorden voorts gestand
gedaan, omdat gĳ rechtvaardig
zĳt.u
9 Gĳ hebt de ellende van onze
voorvaders in Egypte
dan ook ge_
zien,v en hun luide geroep bĳ
w
10 Toen
de Rode Zee gehoord.
hebt gĳ tekenen en wonderen gegeven tegen Farao en al zĳn dienaren en heel het volk van zĳn
land,x want gĳ wist dat zĳ overmoedig tegen hen gehandeld hadden; y en gĳ hebt u voorts een
naam gemaaktz zoals op deze dag.
11 En de zee hebt gĳ voor hen
gespleten,a zodat zĳ midden door
de zee over het droge land zĳn
overgetrokken; b en hun achtervolgers hebt gĳ in de diepte geslingerd,c als een steend in geweldige wateren.e 12 En door een
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NEHEMIA 9:4-19

wolkkolom hebt gĳ hen geleid
overdag,a en door een vuurzuil
’s nachts,b om voor hen de weg
te verlichtenc waarlangs zĳ moes-¨
ten gaan. 13 En op de berg S _inaı
zĳt gĳ neergedaaldd en hebt vanuit de hemel met hen gesprokene
en hun vervolgens rechtvaardige
rechterlĳke beslissingenf en wetten van waarheid,g goede voorschriftenh en geboden gegeven.i
14 En uw heilige sabbatj hebt gĳ
hun bekendgemaakt, en geboden
en voorschriften en een wet hebt
gĳ hun geboden door bemiddeling
k
van uw knecht Mozes.
15 En
_
brood uit de hemel hebt gĳ hun
l
gegeven voor hun honger, en water uit de steile rots hebt gĳ voor
hen te voorschĳn gebracht voor
hun dorst,m en gĳ hebt hun vervolgens gezegd, het land binnen
te gaann en in bezit te nemen
waaromtrent gĳ uw hand [in een
eed] had opgeheven om [het] hun
te geven.o
16 En zĳzelf, ja onze voorvaders, hebben overmoedig gehandeldp en hun nek voorts verhard,q
en zĳ hebben naar uw geboden
niet geluisterd. 17 Zĳ weigerden dus te luisteren,r en zĳ dachten niets aan uw wonderdaden die
gĳ ten aanzien van hen hadt verricht, maar zĳ verhardden hun
nekt en stelden een hoofd aan,u om
naar hun dienstbaarheid in Egyp_
te terug te keren. Maar gĳ zĳt
een God van daden van vergeving,v goedgunstig w en barmhartig,x langzaam tot toorny en overvloedig z in liefderĳke goedheid,
en gĳ hebt hen niet verlaten.a
18 Ja, toen zĳ zich een gegoten
beeld van een kalf gemaakt haddenb en gingen zeggen: ’Dit is uw
God die u uit Egypte
heeft op_
gevoerd’,c en zĳ vervolgens grote daden van minachting bedreven, 19 hebt gĳ, ja gĳ, in uw
overvloedige barmhartigheid hen
q De 9:6; Han 7:39; Han 7:51; r Nu 14:11; Nu 14:41;
s Ps 78:11; t De 31:27; u Nu 14:4; v Nu 14:18; Ps
86:5; Da 9:9; w Ex 22:27; Ps 103:8; x De 4:31; Ps
¨
78:38; y Ps 145:8; Joe 2:13; z Ex 34:6; a 1Kon 6:13;
Ps 106:45; b Ex 32:1; De 9:12; c Ex 32:4; Ps
106:19.

NEHEMIA 9:20-31

¨
Israels zonden opgesomd. Jehovah barmhartig

in de wildernis niet verlaten.a De
wolkkolom zelf week niet van boven hen overdag, om hen op de
weg te leiden,b noch de vuurzuil
’s nachts, om voor hen de weg te
verlichten waarlangs zĳ moesten
gaan.c 20 En uw goede geestd
hebt gĳ gegeven om hen behoedzaam te maken, en uw manna
hebt gĳ aan hun mond niet onthouden,e en water hebt gĳ hun
gegeven voor hun dorst.f 21 En
veertig g jaar lang hebt gĳ hen in
de wildernis van voedsel voorzien.
Het heeft hun aan niets ontbroken.h Zelfs hun kleren versleten
nieti en zelfs hun voeten zwollen
niet op.j
22 En gĳ hebt hun voorts koninkrĳken en volken gegeven,k
en die stuk voor stuk [aan hen]
toebedeeld,l zodat zĳ het land van
S _ihon in bezit namen,m ja, het
n
land van de koning van Hesbon,
_
en het land van Og,o de koning van
p
Basan.
23 En hun zonen hebt
_
gĳ zo talrĳk gemaakt als de sterren aan de hemel.q Toen hebt gĳ
hen in het land gebrachtr waaromtrent gĳ hun voorvaders beloofd hadts dat [zĳ] het zouden
binnengaan om het in bezit te nemen. 24 Hun zonent kwamen er
dus binnen en namen het land in
bezit,u en gĳ hebt vervolgens de
¨
bewoners van het land, de Kanaanieten,v voor hun aangezicht onderworpenw en hen in hun hand
gegeven, ja, hun koningenx en de
volken van het land,y om met hen
te doen naar hun welgevallen.z
25 En zĳ namen voorts versterkte stedena in en een vette bodemb en namen huizen in bezit, vol
met allerlei goede dingen,c uitgehouwen regenbakken,d wĳngaarden en olĳfbosjes e en bomen voor
voedsel in overvloed, en zĳ gingen eten en werden verzadigdf en
werden vetg en gingen een weelderig leven leiden, in uw grote goedheid.h
26 Maar zĳ werden ongehoorzaami en weerspannig tegen uj
en bleven uw wet achter hun
rug werpen,k en uw eigen pro-
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feten, die tegen hen getuigden
om hen tot u terug te brengen,a
doodden zĳ; b en zĳ bleven daden
van grote minachting bedrĳven.c
27 Hiervoor hebt gĳ hen in de
hand van hun tegenstanders gegeven,d die hen bleven benauwen; e maar ten tĳde van hun benauwdheid riepen zĳ telkens luid
tot u,f en gĳ, van uw kant, hoorde dan vanuit de hemel zelf; g en
naar uw overvloedige barmhartigheidh hebt gĳ hun dan redders
gegeven,i die hen telkens uit de
hand van hun tegenstanders redden.j
28 Maar zodra zĳ rust hadden, gingen zĳ opnieuw doen wat
kwaad is voor uw aangezicht,k en
dan liet gĳ hen weer aan de hand
van hun vĳanden over, die hen
weer vertrapten.l Dan keerden zĳ
weer terug en riepen tot u om
hulp,m en gĳ, van uw kant, hoorde dan vanuit de hemeln zelf en
bevrĳdde hen naar uw overvloedige barmhartigheid, telkens weer.o
29 Hoewel gĳ tegen hen bleeft getuigen,p om hen terug te brengen tot uw wet,q hebben zĳ, van
hun kant, zelfs overmoedig gehandeldr en naar uw geboden niet geluisterd; en tegen uw eigen rechterlĳke beslissingens zondigden
zĳ,t door welke een mens, zo hĳ
ze zal doen, ook moet leven.u En
zĳ bleven een weerbarstige schouder bieden,v en hun nek verhardden zĳ,w en zĳ luisterden niet.x
30 Maar gĳ waart vele jaren toegevend jegens heny en bleeft tegen
hen getuigenz door uw geest, door
bemiddeling van uw profeten, en
zĳ gaven geen gehoor.a Ten slotte hebt gĳ hen in de hand van
de volken der landen gegeven.b
31 En in uw overvloedige barmhartigheid hebt gĳ hen niet uiti Re 2:18; Re 3:9; Re 3:15; 2Kon 13:5; j 1Sa
12:11; 2Kon 14:27; k Re 2:19; l Re 4:2; Re 6:1;
m Re 6:7; Ps 106:44; n 1Kon 8:34; 1Kon 8:39; o Ps
106:43; p De 4:26; De 31:21; 2Kon 17:13; 2Kr
24:19; q De 28:1; De 31:26; r Nu 14:44; s De 12:1;
t Re 10:15; u Le 18:5; Ro 10:5; v Za 7:11; w Jer
7:26; x Jer 17:23; y Ro 10:21; z 2Kon 17:13; a 2Kr
36:16; Jer 25:4; b Ps 106:41; Jes 42:24; Jer 40:3.
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Vernieuwing van verbond met God

geroeida en hen niet verlaten; b
want gĳ zĳt een goedgunstige c
en barmhartige d God.
32 En nu, o onze God, de grote,e
sterke f en vrees inboezemende g
God, die het verbondh en de liefderĳke goedheidi in acht neemt,
laat al de moeilĳkheden die ons,j
onze koningen,k onze vorstenl en
onze priesters m en onze profetenn
en onze voorvaders o en uw gehele volk getroffen hebben sinds
de dagen van de koningen van
¨
p
Assyri
_ e tot op deze dag, niet gering schĳnen voor uw aangezicht.q
33 En gĳ zĳt rechtvaardig r met
betrekking tot alles wat ons overkomen is, want op een getrouwe wĳze s hebt gĳ gehandeld, en
wĳ zĳn het die goddeloos hebben
gehandeld.t 34 Wat onze koningen, onze vorsten, onze priesters
en onze voorvaders aangaat,u zĳ
hebben niet naar uw wet gehandeld,v noch aandacht geschonken aan uw gebodenw of aan uw
getuigenissen waarmee gĳ tegen
hen hebt getuigd.x 35 En zĳzelf
— zĳ hebben gedurende hun koninkrĳky en te midden van uw
overvloedige goede dingenz die
gĳ hun geschonken hadt en in
het ruime en vette landa dat gĳ
hun ter beschikking hadt gesteld,
u niet gediendb en zich niet van
hun slechte praktĳken afgekeerd.c
36 Zie! Wĳ zĳn heden slaven; d en
wat het land betreft dat gĳ aan
onze voorvaders hebt gegeven
om de vrucht en het goede daarvan te eten, zie! wĳ zĳn daarin slaven,e 37 en de opbrengst ervan
is overvloedig f voor de koningeng
die gĳ wegens onze zonden over
ons hebt gesteld,h en over ons lichaam heersen zĳ en over onze
huisdieren, naar hun welgevallen, en wĳ zĳn in grote benauwdheid.i
38 Met het oog op dit alles
gaan wĳ daarom een betrouwbare overeenkomst aan,j zowel in
geschrifte als bekrachtigd met
het zegelk van onze vorsten, onze
levieten [en] onze priesters.”l
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NEHEMIA 9:32–10:29

Die het nu met hun zegel
bekrachtigden,a waren:
c de zoon
Nehem _ia,b de Tirsjatha,
_
d
van Hachalja,
_
En Zedek _ia, 2 Seraja,
_
_ e Azarja, Jerem _ia, 3 Pashur,
Amar_
_
ja, Malk _ia, 4 Hattus,
Seb
anja,
_
_
Malluch,
5 Harim,
_
_
_ ¨ f Meremoth,
Obadja,
6 Dani
_
_ el,g G _innethon,
Baruch,
7 Mes
Ab _ia, M _i_
_
¨ ullam,
jamin, 8 Maazja,
B _ilgai [en] Se_
maja;
dit waren de priesters.
_
h de
9 Ook de levieten: Jesua,
_
¨
zoon van Azanja,
B _innu ı van
_
i
de ¨ zonen van Henadad,
K ad_
_
mi el 10 en hun broeders Sej
banja,
Hod _ia, Kel _ita, Pelaja,
Ha_
_
_
nan, 11 M _icha, Rehob,
Hasabja,
_
_
k
Seb anja,
12 Z akkur,
Ser ebja,
_
_
_
13 Hod _ia, Bani
[en] Ben _inu.
_
14 De hoofden van het volk:
l Elam, ZatParos,
Pahath-M
oab,
_
_
_
_
_
tu, Bani,
15 Bunni,
Azgad,
Be_
_
_
_
bai, 16 Adonia,
B _igvai, Adin,
_
_
17 Ater,
Hizk _ia, Azzur,
18 Ho_
_
d _ia, Hasum,
Bezai,
19 H arif,
_
_
_
Anathoth,
Nebai,
20 Magp _ias,
_
_
Mes
ullam,
H
ezir,
21
Mesez
a_
_
¨ _
beel, Zadok,
Jaddua,
22 Pelat_
_
_
ja, H anan,
An aja,
23 Hos ea,
_
_
_
Hananja,
Hassub,
24 Hallohes,
_
_
_
HaP _ilha, Sobek,
25 Rehum,
_ ¨
_
sabna,
Ma
as
eja,
26
en
Ah
_
_
_ia, Ha_
nan,
Anan,
27
M
alluch,
H
arim,
_
_
_
¨
Ba_ ana.
28 Wat de rest van het volk
betreft, de priesters,m de levieten,n de poortwachters,o de zanq en iedereen
gers,p de Nethinim
_
die zich afzonderde van de volr
ken der landen tot de wets van
de [ware] God, hun vrouwen, hun
zonen en hun dochters, iedereen die kennis [en] begrip had,t
29 zĳ sloten zich aan bĳ hun
broeders,u hun majestueuzen,v en
kwamen onder [de verplichting
van] een vloekw en een eed,x om te
wandelen in de wet van de [ware]
God, die door de hand van Mozes,
_
de knecht van de [ware] God, gey
geven was, en om alle geboden

10

n Ezr 2:40; o Ne 7:73; p Ezr 2:70; q Ezr 2:43;
r Le 20:24; Ezr 9:1; s Ne 8:1; t De 31:12; Ne 8:2;
u 1Kor 1:10; v Ne 3:5; w De 27:26; x Ps 119:106;
Pr 5:4; y De 33:4.
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Houden van Wet onder ede beloofd

van Jehovah, onze Heer,a en zĳn
rechterlĳke beslissingen en zĳn
voorschriftenb te onderhoudenc en
te volbrengen; 30 en [beloofden]
dat wĳ onze dochters niet aan de
volken van het land zouden geven, en hun dochters niet voor
onze zonen zouden nemen.d
31 Wat de volken van het lande
betreft die op de sabbatdag koopwaren en allerlei granen ten verkoop brachten, wĳ zouden op de
sabbatf of op een heilige dag g
niets van hen nemen, en wĳ zouden afstand doen van het zevende jaar h en van de schuld van
iedere hand.i
32 Ook legden wĳ onszelf geboden op om, ieder van ons, jaarlĳks
een derde deel van een sikkel voor
de dienst van het huis van onze
God te geven,j 33 voor het stapelbroodk en het bestendig graanoffer l en het bestendig brandoffer
van de sabbatten,m de nieuwe manen,n voor de vastgestelde feesteno en voor de heilige p dingen en
q om verzoevoor de zondeoffers
¨
ning voor Isra
el te bewerken, en
_
voor heel het werk van het huis
van onze God.r
34 Ook wierpen wĳ het lots
betreffende de levering van het
houtt dat de priesters, de levieten
en het volk naar het huis van onze
God zouden brengen, volgens het
huis van onze voorvaders, op de
vastgestelde tĳden, jaar op jaar,
om [het] te verbranden op het altaar van Jehovah, onze God,u naar
hetgeen geschreven staat in de
wet; v 35 en om de eerste rĳpe
vruchten van onze grondw en de
eerste rĳpe vruchten van alle
vrucht van elke boomsoort,x jaar
op jaar, naar het huis van Jehovah te brengen; 36 en de eerstgeboreneny van onze zonen en van
onze huisdieren,z naar hetgeen geschreven staat in de wet,a en de
eerstgeborenen van onze rundvee- en onze kleinveekudden,b om
[ze] naar het huis van onze God
te brengen, naar de priesters die
dienst deden in het huis van onze
God.c 37 Ook de eerstelingen
van ons grofgemalen meeld en
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onze bĳdragena en de vrucht van
elke boomsoort,b nieuwe wĳnc en
olie d zouden wĳ naar de priesters
brengen, naar de eetzalene van
het huis van onze God; ook het
tiende deel van [dat wat afkomstig is van] onze bodem naar de
levieten,f daar zĳ, de levieten, degenen zĳn die een tiende ontvangen in al onze landbouwsteden.
38
En de priester, de zoon van
¨
Aaron,
moet zich bĳ de levie_
ten bevinden wanneer de levieten een tiende ontvangen; en
de levieten zelf dienen een tiende
van de tiende naar het huis van
onze God te brengen,g naar de
eetzalenh van het voorraadhuis.
39 Want naar de eetzalen
dienen
¨
de zonen van Isra
el en de zonen
_
van de levieten de bĳdrage i van
het koren, de nieuwe wĳnj en de
olie te brengen, en daar is het
gerei van het heiligdom en zĳn
de dienstdoende k priesters en de
poortwachters l en de zangers; m
en wĳ dienen het huis van onze
God niet te veronachtzamen.n
o

De vorsten van het volk
nu woonden in Jeruzalem;
11
_
maar wat de rest van het volk bep

q

treft,
zĳ wierpen het lot om er
´ ´
een op elke tien naar toe te brende
gen ten einde in Jeruzalem,
_
heilige stad,r te wonen, en de negen andere delen in de andere steden. 2 Bovendien zegende s het
volk al de mannen die zich vrĳwillig aanbodent om in Jeruzalem
te
_
wonen.
3 En dit zĳn de hoofden van
het rechtsgebiedu die in Jeruza_
lem woonden; v maar in de steden van Juda
woonden, ieder op
_
zĳn eigen
bezit, in hun steden: w
¨
Isra
el,x de priesters y en de levie_
z
a
ten, en de Nethinim
en de zonen
_
b
van de knechten van Salomo.
_
4 Ook woonden in Jeruzalem
_
sommigen van de zonen van Juda
_
en sommigen van de zonen van
c
Benjamin.
Van de zonen van
_
r Ne 11:18; Jes 48:2; Mt 4:5; s Ex 39:43; t Re
5:9; u Ne 7:6; v Ezr 5:8; w 1Kr 9:2; x 1Kr 9:1;
y Ezr 2:70; z Ne 7:73; a Joz 9:27; Ezr 2:58; Ezr
8:17; b 1Kon 9:21; Ne 7:57; c 1Kr 9:3.
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Namen van hen die in Jeruzalem gaan wonen

Juda
waren er: Athaja,
de zoon
_
_
van Uzz _ia, de zoon van Zachar _ia,
de zoon van Amarja,
de zoon van
_
Sefatja,
de zoon van Mahalalel,
_
_
a
5 en
van¨ de zonen van Perez;
_
Maaseja,
de zoon van
B
aruch,
de
_
_
´
zoon van Kolhoz
e, de zoon van
_
Hazaja,
de zoon van Adaja,
de
_
_
zoon van Jojarib,
de zoon van Za_
char _ia, de zoon van de Selaniet.
6 Al de zonen van Perez
die in
_
Jeruzalem
woonden, waren vier_
honderd achtenzestig bekwame
mannen.
7 En dit waren de zonen van
b Sallu, de zoon van MeBenjamin:
_
_
¨
c
de zoon van Jo_ ed, de zoon
sullam,
_
van Pedaja,
de ¨ zoon van Kolaja,
_
_
de zoon
van Maaseja,
de zoon van
_
¨
Ithi
el, de zoon van Jesaja;
8 en
_
_
na hem Gabbai
[en] Sallai,
ne_
_
genhonderd
achtentwintig;
9 en
¨
Jo_ el, de zoon van Z _ichri, een opziener over hen, en Juda,
de zoon
_
van Hassenua,
als tweede over de
_
stad.
10 Van de priesters: Jedaja,
_
d Jachin, e
de zoon van Jojarib,
_
_
11 Seraja,
de zoon van Hilk _ia, de
_
f de zoon van
zoon van Mesullam,
_
g
Zadok,
de zoon van Merajoth,
_
_
de zoon van Ah _itub,h een leider
van het huis van de [ware] God;
12 en hun broeders, die het werk
i achtin het huis verrichtten,
¨
honderd tweeentwintig; en Ada_
j
ja, de zoon van Jeroham,
de zoon
_
van Pelalja,
de zoon van Amzi,
_
_
de zoon van Zachar _ia, de zoon
k de zoon van Malk
van Pashur,
_ia,l
_
13 en zĳn broeders, hoofden van
vaderlĳke
huizen,m tweehonderd
¨
tweeenveertig, en
Amassai,
de
_
¨
zoon van Azare
_ el, de zoon van
Ahzai,
de zoon van Mesillemoth,
_
_
de zoon van Immer,
14 en hun
_
broeders, dappere, sterke mannen,n honderd achtentwintig, en
er was een opzienero over hen,
¨
Zabdi
el, de zoon van de groten.
_
15 En van de levieten: p Sema_
ja, de zoon van Hassub,
de zoon
_
van Azr _ikam, de zoon van Hasab_
16 en
ja,q de zoon van Bunni,
_
r
s
Sabbethai
en Jozabad,
van de
_
_
hoofden van de levieten, [ge-
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steld] over de aangelegenheden
buiten het huis van de [ware]
a zelf, de
God; 17 en Mattanja
_
zoon van M _icha, de zoon van Zab_
b
de leider
di, de zoon van Asaf,
_
van het lof[gezang],c hief de lofprĳzing aan bĳ het gebed,d en
Bakbukja
was de tweede onder
_
zĳn broeders, en Abda,
de zoon
_
e
van Sammua,
_ de zoon van Galal,
_
f
de zoon van Jeduthun.
18 Al
_
g
de levieten in de heilige stad waren tweehonderd vierentachtig
[in getal].
19 En de poortwachters h waren
i
en hun broeders,
Akkub,
Talmon
_
_
die de wacht hielden
in de poor¨
ten: j honderd tweeenzeventig.
¨
20 En de overigen van Isra
el,
_
van de priesters [en] van de levieten, waren in alle andere steden
van Juda,
ieder in zĳn eigen erfe_
l
lĳk bezit.k 21 En de Nethinim
_
m
woonden op de Ofel;
en Z _iha en
_
G _ispa waren over de Nethinim
_
[gesteld].
n van de le22 En de opziener
vieten in Jeruzalem
was Uzzi,
de
_
_
zoon van Bani,
de zoon van Ha_
o de
sabja,
de zoon van Mattanja,
_
_
zoon van M _icha,p van de zonen
q de zangers,r met bevan Asaf,
_
trekking tot het werk in het huis
van de [ware] God. 23 Want er
was een gebod van de koning ten
behoeve van hen,s en er was een
vaste voorziening voor de zangers
naar de eis van elke dag.t 24 En
Peth
de zoon van Meseza_
_
¨ ahja,
beel, van de zonen van Zera,
de
_
zoon van Juda,
stond
de
koning
_
terzĳde voor elke zaak van het
volk.
25 En wat de nederzettingenu
op hun velden betreft, er woonden
sommigen van de zonen van Juda
_
v
en zĳn onderhoin K _irjath-Arba
_
rige plaatsen en in D _ibon en zĳn
onderhorige
plaatsen en in Je¨
kabze
elw en zĳn nederzettingen,
_
x
en
26 en in Jesua
en in Molada
_
_
y
27 en in Hazarin Beth-Pelet
_
_
z
a
Sual
en in Berseba
en zĳn onder_
_
horige plaatsen 28 en in Z _iklag b
en in Mechona
en zĳn onderho_
rige plaatsen 29 en in En-R _ime
monc en in Zora
_ d en in Jarmuth,
_

NEHEMIA 11:30–12:28

Priesters en levieten met Zerubbabel

a
b
30 Zanoah,
Adullam
en hun ne_
_
c en zĳn velderzettingen, Lachis
_
d
en zĳn onderhorige
den, Azeka
_
plaatsen. Zĳ dan legerden zich
van Berseba
helemaal tot aan het
_
dal van H _innom.e
31 En de zonen van Benjamin
_
waren van Geba
_ f af [in] M _ichi
en zĳn
mas g en Aja
_ h en Bethel
_
onderhorige plaatsen, 32 Ana_
j
k
thoth, Nob, An
33 Hazor,
_
_
¨ anja,
l Gittaım,m
34
H
adid,
ZeRama,
_
_
_
_¨
o
boım, Neballat,
35 Lodn en Ono,
_
_
het dal van de handwerkslieden.
36 En van de levieten waren er
afdelingen van Juda
voor Benja_
_
min.

En dit waren de priesters
en de levieten die met Ze¨
p de zoon van Sealthiel,q
rubbabel,
_
_
r
en Jesua
opgetrokken waren: Se_
s
raja,
Jerem _ia, Ezra,
2 Amarja,
_
_
_
Malluch,
Hattus,
3 Sechanja,
_
_
_
Rehum,
Meremoth,
4 Iddo,
G ¨ _in_
_
_
nethoi, Ab _ia, 5 M _ijamin, Maad_
t en Jojarib,
ja, B _ilga, 6 Semaja,
_
_
u
v
7 Sallu,
Amok,
Hilk _ia,
Jedaja,
_
_
_
Jedaja.
_ w Dit waren de hoofden van
de priesters en hun broeders in de
x
dagen van Jesua.
_
8 En de levieten
waren:
Je_
¨ z
¨
y B
el,a Serebja,
sua,
_innuı, Kadmi
_
_
b [gesteld] over
Juda,
Mattanja,
_
_
de dankzegging, hĳ en zĳn broeders. 9 En Bakbukja
en Unni,
_
_
hun broeders, waren tegenover
hen voor wachtdiensten. 10 Je_
sua zelf werd de vader van Joja_
c en Jojakim zelf werd de vakim,
_
d en Eljasib van
der van Eljasib,
_
_
e
11 En Jojada
zelf werd
Jojada.
_
_
de vader van Jonathan,
en Jona_
_
than zelf werd de vader van Jadf
dua.
_
12 En in de dagen van Jojakim
_
waren er priesters, de hoofden
van de vaderlĳke huizen: g voor Seh
Meraja;
voor Jerem _ia: Haraja:
_
_
i Mesullam;
nanja;
13 voor Ezra:
_
_
_
voor Amarja:
Johanan;
14 voor
_
_
Malluchi:
Jonathan;
voor Seban_
_
_
k Adna;
15 voor Harim:
ja: j Jozef;
_
_
_
voor Merajoth:
Helkai;
16 voor
_
_
Iddo:
Zachar _ia; voor G _innethon:
_
Mesullam;
17 voor Ab _ia: l Z _ichri;
_

12
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voor M _injamin: ——; voor Moadja:
_
P _iltai; 18 voor B _ilga: a Sammua;
_
voor Semaja:
Jonathan;
19 en
_
_
voor Jojarib:
Mattenai;
voor Jeda_
_
_
20 voor Sallai:
Kallai;
ja: b Uzzi;
_
_
_
voor Amok:
Heber;
21 voor Hil_
_
k _ia:¨ Hasabja;
voor Jedaja:
_
_
_ c Nethaneel.
22 De levieten in de dagen van
d
e en Johanan en
Eljasib,
Jojada
_
_
_
Jaddua
_ f werden opgeschreven
als hoofden van vaderlĳke huizen, ook de priesters, tot aan het
koningschap van Dar _ius de Pers.
23 De zonen van Levi
als hoof_
den van de vaderlĳke huizeng werden opgeschreven in het boek
van de aangelegenheden der tĳden, zelfs tot op de dagen van
Johanan,
de zoon van Eljasib.
_
_
24 En de hoofden van de levieten
h
en Jewaren: Hasabja,
Serebja
_
_
_ ¨
sua, de zoon van Kadmi
el,i en hun
_
broeders tegenover hen om lof te
brengen [en] dank te zeggen naar
de man van
het gebodj van David,
_
de [ware] God, wachtgroep corresponderend met wachtgroep.
k
en Bakbukja,
Obad25 Mattanja
_
_
_
l
ja, Mesullam,
Talmon,
Akkub
_
_
_
hielden de wacht als poortwachters,m een wachtgroep bĳ de magazĳnen van de poorten. 26 Dezen waren er in de dagen van
n de zoon van Jesua,o de
Jojakim,
_
_
p
en in de dagen
zoon van Jozadak,
_
van de stadhouder Nehem _iaq en
r
de afschrĳver.s
de priester Ezra,
_
27 En bĳ de inwĳding t van de
muur van Jeruzalem
zocht men
_
de levieten, om hen uit al hun
plaatsen naar Jeruzalem
te bren_
gen ten einde een inwĳding
te verrichten en vreugde te bedrĳven, ja, met dankzeggingenu
en met gezang,v cimbalen [en]
snaarinstrumentenw en met harpen.x 28 En de zonen van de
zangers verzamelden zich voorts
zelfs vanuit het District,y vanuit de omstreken van Jeruzalem
_
en vanuit de nederzettingen van
q Ne 8:9; r Ezr 7:6; s Ezr 7:11; t De 20:5; 1Kon
8:63; Ps 30, Ops.; u 2Kr 7:6; v 2Kr 5:13; w 1Kr
23:5; x 2Kr 9:11; y Ge 13:10; 1Kon 7:46.
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Inwĳdingsoptocht. Twee dankkoren

de Netofathieten,a 29 en vanuit Beth-G _ilgalb en vanuit de velc en Azmaveth,d
den van Geba
_
_
want er waren nederzettingene
die de zangers zich rondom Jeru_
zalem hadden gebouwd. 30 En
de priesters en de levieten reinigdenf zich voorts en reinigden het
volkg en de poortenh en de muur.i
31 Toen liet ik de vorstenj van
Juda
op de muur komen. Ver_
der stelde ik twee grote dankk en optochten op, [en het
koren
ene liep] naar rechts op de muur
naar de Aspoort.l 32 En Hosa_
ja en de helft van de vorsten van
Juda
gingen achter hen lopen,
_
33 ook Azarja,
Ezra
en Mesul_
_
_
lam, 34 Juda
en Benjamin
en
_
_
Semaja
_ en Jerem _ia; 35 ook van
de priesterzonen met de trompetten: m Zachar _ia, de zoon van Jo_
nathan, de zoon van Semaja,
de
_
zoon van Mattanja,
de zoon van
_
n
Michaja,
de zoon van Zakkur,
_
_
o
de zoon van Asaf,
36 en¨ zĳn
_
broeders Semaja
en
_
_ el, M¨ _i¨ Azare
lalai, Gilalai,
Ma_ ai, Nethane
el
_
_
en Juda,
Hanani,
met de voor
_
_
de zang dienende instrumentenp
van David,
de man van de [wa_
q de afschrĳre] God; en Ezra,
_
ver, voor hen uit. 37 En bĳ de
r
Bronpoort en recht voor zich uit
beklommen zĳ de Trappens van
t daar waar
de Stad van David
_
de muur omhooggaat boven het
Huis van David
en helemaal tot
_
aan de Waterpoortu in het oosten.
38 En het andere dankkoor v
liep voorop, en ik daarachter, alsook de helft van het volk, op de
muur over de Bakovenstorenw en
verder tot aan de Brede
Muur,x
¨
39 en over de Efraımpoorty en
verder tot aan de Poort van de
Oude [Stad] z en helemaal tot ¨ aan
de Vispoorta en de Hananeeltorenb en de Mea-torenc en verder
tot aan de Schaapspoort; d en zĳ
kwamen tot staan bĳ de Poort
van de Wacht.
40 Ten slotte kwamen de twee
dankkorene tot staan bĳ het huis f
van de [ware] God, ook ik en de
helft van de regenten met mĳ,¨ g
41 en de priesters Eljakim,
Maa_
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NEHEMIA 12:29–13:1

¨
seja,
M _injamin, Michaja,
Eljo_ enai,
_
_
Zachar _ia, Hananja
met
de
trom_
¨
en Sepetten,a 42 en Maaseja
_
maja,
en Eleazar
en Uzzi
en Joha_
_
_
_
nan en Malk _ia en Elam
en
Ezer.
_
_
En de zangers met de opziener
Jizrahja
lieten zich voortdurend
_
horen.b
43 Voorts offerden zĳ op die dag
grote slachtoffers c en verheugden
zich,d want de [ware] God zelf had
gemaakt dat zĳ zich konden verheugen met grote vreugde.e En
ook de vrouwenf en de kindereng
zelf verheugden zich, zodat het
vreugdebetoon van Jeruzalem
in
_
de verte gehoord kon worden.h
44 Verder werden er op die dag
mannen aangesteld over de zaleni voor de voorraden,j voor de
bĳdragen,k voor de eerstelingenl
en voor de tienden,m om daarin uit de velden van de steden
het [door] de wet [vereiste] deel
voor de priesters en de levietenn bĳeen te zamelen; o want het
vreugdebetoon van Juda
was we_
gens de dienstdoende priesters
en levieten.p 45 En zĳ gingen
de plicht jegens hun God en de
plichtq met betrekking tot de reiniging waarnemen,r ook de zangers s en de poortwachters,t naar
het gebod van David
[en] zĳn
_
zoon Salomo.
46 Want in de da_
gen van David
en Asaf,
in de tĳd
_
_
van weleer, waren er hoofden van
de zangers u en het loflied en de
dankzeggingen
aan God.v 47 En
¨
geheel Isra
el gaf in de dagen van
_
w
Zerubbabel
en in de dagen van
_
Nehem _iax het deel van de zangers y
en van de poortwachters,z naar
de behoeften van elke dag, en heiligde [dat] voor de levieten; a en
de levieten heiligden
[het] voor de
¨
zonen van Aaron.
_
Op die dag werd er uit het
boek van Mozes
gelezen
13
_
ten aanhoren van het volk; en
b

c

men vond daarin geschreven dat
s Ne 12:31; t 1Kr 9:22; u 1Kr 25:1; 1Kr 25:6;
v 2Kr 29:31; w Ezr 3:2; Hag 1:12; Lu 3:27;
x Ne 1:1; y Ne 11:23; z Ne 10:39; a Nu 18:21;
HFDST. 13 b Ne 8:3; Lu 10:26; Han 13:15; Han
15:21; c De 31:11; Ne 8:2; Lu 4:16.

NEHEMIA 13:2-19

Eetzaal voor Tobia. Sabbatschending

de Ammonieta en de Moabietb tot
onbepaalde tĳd niet in de gemeente van de [ware] God mochten komen,c 2¨ want zĳ waren de zonen
van Isra
el niet met brood en met
_
water d tegemoet gekomen,e maar
hadden vervolgens B _ileam tegen
hen gehuurdf om kwaad over hen
af te smeken.g Maar onze God veranderde de vervloeking in een zegen.h 3 Het geschiedde dan dat
zodra zĳ de weti hoorden, zĳ ertoe
overgingen het gehele
gemengde
¨
gezelschap van Isra
el af te zonde_
ren.j
k
4 Voordien nu was Eljasib,
de
_
priester belast met de zorg voor
l
een eetzaal van het huis van onze
God, een verwant van Tob _ia; m
5 en hĳ richtte toen een grote
eetzaal voor hem in,n waarin men
vroeger het graanoffer o placht te
leggen, de geurige hars en het gerei en de tienden van het koren,
de nieuwe wĳnp en de olie,q waar
de levietenr en de zangers en de
poortwachters recht op hebben,
en de bĳdrage voor de priesters.
6 En al die [tĳd] bevond ik mĳ
niet in
want in het
_
¨ Jeruzalem,
tweeendertigste s jaar van Artat
de koning van Babylon,
xerxes,
_
_
kwam ik bĳ de koning, en enige
tĳd later vroeg ik de koning verlof.u 7 Toen kwam ik naar Jeru_
zalem en bemerkte het kwaad dat
v ten gunste van Tob w beEljasib
_
_ia
dreven had, door voor hem een
zaal in te richten in het voorhof
van het huis x van de [ware] God.
8 En het scheen mĳ zeer kwaad
toe.y Daarom wierp z ik al het
huisraad van Tob _ia uit de eetzaal.
9 Daarna gaf ik bevel en reinigde a
men de eetzalen; b en ik plaatste
daar toen het gereic van het huis
van de [ware] God terug, met het
graanoffer en de geurige hars.d
10 En ik kwam erachter dat
zelfs het deele der levieten [hun]
niet was gegeven, zodat de levieten en de zangers, die het werk
verrichtten, wegliepen, ieder naar
zĳn eigen veld.f 11 Toen maakte ik aanmerkingeng op de regentenh en zei: „Waarom is het huis
van de [ware] God veronacht-
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zaamd?”a Dientengevolge bracht
ik hen bĳeen en stelde hen op hun
post. 12 En heel Juda
bracht
_
van zĳn kant de tiendenb van het
korenc en van de nieuwe wĳnd
en van de olie e naar de voorraadkamers.f 13 Toen belastte ik Selemja,
de priester, en Zadok,
de
_
_
afschrĳver, en Pedaja,
van de le_
vieten, met de zorg voor de voorraadkamers; en onder hun leiding
stond Hanan,
de zoon van Zakkur,
_
_
g want zĳ
de zoon van Mattanja,
_
werden getrouw geacht; h en op
hen rustte de taak, de uitdeling i
aan hun broeders te verzorgen.
14 Gedenk mĳj toch hierom,
o mĳn God, en wis k mĳn daden
van liefderĳke goedheid die ik in
verband met het huis l van mĳn
God en de bewaking ervan heb
verricht, niet uit.
15 In die dagen zag ik in Juda
_
mensen die op de sabbat wĳnperm
sen traden en korenhopen binnenhaalden en op ezels n laadden,o
en ook wĳn, druiven en vĳgenp en
allerlei lasten, en [deze] op de sabbatdag naar Jeruzalem
brachten; q
_
en ik getuigde voorts [tegen hen]
op de dag dat zĳ levensmiddelen
¨
verkochten. 16 En de Tyriers r
zelf woonden in [de stad], die vis
en allerlei koopwaar aanvoerdens
en op de sabbat aan de zonen van
Juda
en in Jeruzalem
verkochten.
_
_
17 Daarom maakte ik toen aanmerkingen op de edelent van Juda
_
en zei tot hen: „Wat is dat voor
een slechte zaak die GIJ doet, door
zelfs de sabbatdag te ontheiligen?
18 Hebben UW voorvaders niet
zo gehandeld,u zodat onze God al
deze rampspoed over ons heeft
gebracht,v en ook over deze stad?
Toch vermeerdert GIJ
¨ de brandende toorn over Isra
el nog, door de
_
sabbat te ontheiligen.”w
19 Nu gebeurde het dat zodra
de poorten van Jeruzalem
_
´ ´ in schaduwen gehuld waren, voor de sabbat, ik onmiddellĳk bevel gaf en de
deuren gesloten werden.x Voorts
zei ik dat men ze niet zou openen
p De 8:8; q Jer 17:27; r Joz 19:29; s Ne 10:31;
t Ne 4:14; u Ne 9:16; v Ezr 9:13; w Ex 20:8; Ex
31:14; x Ne 7:3.
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NEHEMIA 13:20—ESTHER 1:4

Gemengde huwelĳken

tot na de sabbat; en enigen van
mĳn eigen bedienden stelde ik bĳ
de poorten op, zodat er geen last
op de sabbatdag zou binnenkomen.a 20 Dientengevolge overnachtten de handelaars en de
verkopers van allerlei koopwaar
eenmaal en een tweede maal buiten Jeruzalem.
21 Toen getuig_
de b ik tegen hen en zei tot hen:
´ ´
„Waarom brengt GIJ de nacht voor
de muur door? Indien GIJ het nog
eens doet, zal ik de hand aan U
slaan.”c Van die tĳd af kwamen
zĳ niet meer op de sabbat.
22 Voorts zei ik de levietend
dat zĳ zich geregeld zouden reinigene en zouden komen om de
poorten te bewakenf ten einde de
sabbatdag te heiligen.g Gedenkh
toch ook dit ten gunste van mĳ,
o mĳn God, en heb toch deernis
met mĳ naar de overvloed van
uw liefderĳke goedheid.i
23 Ook zag ik in die dagen de
joden die Asdoditische,j Ammonitische [en] Moabitische k vrouwen bĳ zich hadden laten wonen.l
24 En wat hun zonen betreft,
de helft sprak Asdoditisch, en
geen van hen kon joods spreken,m
maar [zĳ spraken] in de taal van
de verschillende volken. 25 Toen
maakte ik aanmerkingen op hen
en smeekte kwaad over hen afn
en sloeg enige mannen van heno
en trok hun de haren uit en deed
hen zweren bĳ God: p „GIJ dient UW
dochters niet aan hun zonen te
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geven, en geen van hun dochters
voor UW zonen of voor UZELF te
aanvaarden.a 26 Was het niet
wegens dezen¨ dat Salomo,
de ko_
ning van Isra
el, gezondigd
heeft? b
_
¨
En onder de vele natien bleek er
geen koning te zĳn als hĳ; c en
geliefd door zĳn God bleek hĳ
tot kote zĳn,d zodat God hem
¨
ning over heel Isra
el aanstelde.
_
Zelfs hem deden de buitenlandse vrouwen zondigen.e 27 En
is het niet iets ongehoords dat
GIJ al dit grote kwaad bedrĳft
door ontrouw te handelen tegenover onze God door buitenlandse
vrouwen bĳ U te laten wonen?”f
28 En een van de zonen van Jo_
jada,g de zoon van de hogepriester
h was een schoonzoon van
Eljasib,
_
j Ik joeg
de Horonieti Sanballat.
_
hem derhalve van mĳ weg.k
29 Gedenk hen toch, o mĳn
God, vanwege de verontreiniging l
van het priesterschap en het verbondm van de priesterschap en
van de levieten.n
30 En ik reinigde o hen van al
wat buitenlands was en legde de
priesters en de levieten vervolgens plichten op, ieder in zĳn
eigen werk,p 31 ook voor de levering van het houtq op vastgestelde tĳden en voor de eerste
rĳpe vruchten.
Gedenk mĳ toch,r o mĳn God,
ten goede.s
q Ne 10:34; r Ne 5:19; s Ps 25:7.
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ESTHER
Nu geschiedde het in de dagen
a dat wil zegvan Ahasveros,
_
gen de Ahasv
eros
die van India tot
_
¨
Ethiopi
_ e als koning [over] honderd zevenentwintig rechtsgebieden regeerde,b 2 in die dagen,
toen koning Ahasveros
op zĳn
_
koninklĳke troon zat,c die in de
e was,
burchtd Susan
3 [dat] hĳ
_
in het derde jaar van zĳn regering
een feestmaalf aanrechtte voor al

1
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zĳn vorsten en zĳn dienaren,
de
¨
krĳgsmacht
van Perzi
ea en Me_
_
¨
die,b de edelenc en de vorsten van
de rechtsgebieden die bĳ hem waren,d 4 waarbĳ hĳ gedurende
vele dagen, honderd tachtig dagen, de rĳkdome van zĳn glorierĳke koninkrĳk en de eer f [en] de
b Jes 21:2; Jer 51:11; c Da 3:2; Da 6:7;
11:14; Sp 15:22; Sp 20:18; Sp 24:6; e Jes
Ez 28:5; f Ro 13:7; 1Pe 2:17.
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ESTHER 1:5-20

Koning Ahasveros zet Vasthi af

luister van zĳn grootheid tentoonspreidde. 5 En toen deze dagen
ten volle verstreken waren, rechtte de koning voor al het volk dat
zich in de burcht Susan
bevond,
_
voor zowel de groten als de kleinen, een feestmaal van zeven dagen aan in het voorhof van de
tuin van het paleis van de koning.
6 Men had er linnen, fĳne katoen
en blauwe stof,a vastgehouden in
koorden van een fĳn weefsel, en
roodpurpergeverfde wolb in zilveren ringen, en marmeren zuilen,
gouden en zilveren rustbeddenc
op een plaveisel van porfier en
marmer en parelmoer en zwart
marmer.
7 En er werd [wĳn] te drinken aangereikt in gouden vaten; d
en de vaten waren verschillend
van elkaar, en er was koninklĳke
wĳne in grote hoeveelheid, naar de
middelen van de koning. 8 Wat
de tĳd van het drinken betreft
naar de wet, er was niemand die
dwong, want zo had de koning het
geregeld voor ieder groot man van
zĳn huis, om te doen naar het welgevallen van iedereen, zonder uitzondering.
f
9 Ook Vasthi,
de koningin zelf,
_
rechtte een feestmaal aan voor
de vrouwen in het koninklĳke
huis dat koning Ahasveros
toebe_
hoorde.
10 Op de zevende dag, toen het
hart van de koning in een vrolĳke stemming was van de wĳn,g
zei hĳ tot Mehuman,
B _izta, Har_
h B
Zethar
bona,
_igta en Abagtha,
_
_
_
en Karkas,
de zeven hofbeambten
_
i
die dienst verrichtten voor koning Ahasveros
in eigen persoon,
_
11 dat zĳ Vasthi,
de koningin,
_
´ ´ met
de koninklĳke hoofdtooi voor de
koning moesten brengen, om de
volken en de vorsten haar lieftalligheid te tonen; want zĳ was
schoon van uiterlĳk.j 12 Maar
koningin Vasthi
bleef weigerenk
_
te komen op het woord van de
koning dat via de hofbeambten
werd [overgebracht]. Hierop werd
de koning zeer verontwaardigd en
zĳn woede laaide in hem op.l
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13 Toen zei de koning tot de
wĳzena die kennis hadden van de
tĳdenb (want zo [kwam] de zaak
van de koning voor allen die goed
onderlegd waren in de wet en in
rechtsgedingen, 14 en die hem
het naast stonden, waren Karse_
na, Sethar,
Admatha,
Tarsis,
Me_
_
_
_
res, Marsena
[en] Memukan,
ze_
¨ _
¨
venc vorsten van Perzi
e en Medi
_
_ e,
die toegang hadden tot de koning,d [en] die de eerste plaats
bekleedden in het koninkrĳk):
15 „Wat dient er volgens de wet
met koningin Vasthi
te worden
_
gedaan, omdat zĳ het via de hofbeambten [overgebrachte] woord
van koning Ahasveros
niet heeft
_
opgevolgd?”
e in te16 Hierop zei Memukan
_
genwoordigheid van de koning
en de vorsten: „Niet alleen tegen
de koning heeft Vasthi,
de ko_
ningin, zich niet goed gedragen,f
maar tegen al de vorsten en tegen
al de volken die in alle rechtsgebieden van koning Ahasveros
zĳn.
_
17 Want de aangelegenheid van
de koningin zal tot alle vrouwen
uitgaan, zodat zĳ hun eigenaar g
in hun eigen ogen zullen verachten,h wanneer men zegt: ’Koning
Ahasveros
zelf´ zei
_
_
´ dat men Vasthi,
de koningin, voor hem moest brengen, en zĳ kwam niet.’ 18 En
vandaag zullen de vorstinnen van
¨
¨
Perzi
e en Medi
_
_ e, die de aangelegenheid van de koningin hebben
gehoord, tot al de vorsten van
de koning spreken, en er zal volop verachting en verontwaardiging zĳn.i 19 Indien het de koning werkelĳk goeddunkt,j laat
er een koninklĳk woord van zĳn
persoon uitgaan, en laat het opgeschreven worden in de wettenk
¨
¨
van Perzi
e en Medi
_
_ e, opdat het
niet verdwĳnt,l dat Vasthi
niet
_
voor koning Ahasveros
mag ver_
schĳnen; en laat de koning haar
koninklĳke waardigheid aan een
metgezellin van haar geven, aan
een vrouw die beter is dan zĳ.
20 En de verordening van de koning die hĳ zal uitvaardigen, moet
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Ahasveros zoekt nieuwe koningin

in heel zĳn rĳk worden gehoord
(want het is uitgestrekt), en alle
vrouwen zelf zullen hun eigenaar a
eer geven,b zowel de groten als de
kleinen.”
21 En de zaak was aangenaam
in de ogen van de koning c en de
vorsten, en de koning deed voorts
naar het woord van Memukan.
_
22 Hĳ zond dus geschreven documentend naar alle rechtsgebieden
van de koning, naar elk rechtsgebiede in zĳn eigen schrĳfstĳl en
naar ieder volk in zĳn eigen taal,
dat iedere echtgenoot voortdurend als vorst zou optreden in zĳn
eigen huis f en in de taal van zĳn
eigen volk zou spreken.
Na deze dingen, toen de woeg
de van koning Ahasveros
was
_
h
bedaard, dacht hĳ aan Vasthi
en
_
i
aan wat zĳ had gedaan en aan
wat er tegen haar besloten was.j
2 Toen zeiden de bedienden van
de koning, zĳn dienaren: k „Laat
men voor de koning jonge vrouwen, maagden,l schoon van uiterlĳk, zoeken,m 3 en laat de koning gemachtigden aanstellen
in alle rechtsgebiedenn van zĳn
rĳk, en laten zĳ alle jonge vrouwen, maagden, schoon van uiterlĳk, bĳeenbrengen in de burchto
Susan,
in het vrouwenhuis onder
_
p
toezicht van Hegai,
de eunuchq
_
van de koning, de bewaker der
vrouwen; en laat men [hun] hun
massages geven. 4 En de jonge
vrouw die in de ogen van de koning welgevallig schĳnt, zal koningin zĳn in de plaats van Vas_
thi.”r En de zaak was welgevallig
in de ogen van de koning, en hĳ
ging ertoe over zo te doen.
5 Nu bevond er zich in de
s
burcht Susan
een zekere man,
_
een jood, en zĳn naam¨ was Mor_
t
dechai, de¨ zoon van Ja_ ır, de zoon
van S _imeı, de zoon van Kis, een
Benjaminiet,u 6 die in ballingschap uit Jeruzalem
weggevoerd
_
was v met het gedeporteerde volk
dat in ballingschap was weggew de koning
voerd met Jechonja,
_
van Juda,
die door Nebukadne_
_
x
zar, de koning van Babylon,
in
_

2
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ESTHER 1:21–2:13

ballingschap was weggevoerd.
7 En hĳ werd de verzorger a van
Hadassa,
dat is Esther,
de doch_
_
ter van zĳn vaders broer,b want
zĳ had vader noch moeder; en de
jonge vrouw was fraai van gestalte en schoon van uiterlĳk,c
en bĳ de dood van haar vader
en haar moeder had Mordechai
_
haar als zĳn dochter aangenomen.
8 Nu gebeurde het dat toen het
woord van de koning en zĳn wet
werden gehoord, en toen er veel
jonge vrouwen werden bĳeenged onbracht in de burcht Susan,
_
e Esther
der toezicht van Hegai,
_
_
voorts naar het huis van de koning werd gebracht, onder toezicht van Hegai,
de bewaker der
_
vrouwen.
9 De jonge vrouw nu was welgevallig in zĳn ogen, zodat zĳ liefderĳke goedheidf verwierf voor zĳn
aangezicht, en hĳ haastte zich,
haar haar massages g en haar juiste voedsel te geven, en haar zeven uitgelezen jonge vrouwen uit
het huis van de koning te geven,
en hĳ bracht haar en haar jonge vrouwen vervolgens over naar
de beste plaats van het vrouwenhuis. 10 Esther
had niets over
_
haar volkh of over haar bloedverwanten verteld, want Mordechai
_
zelf had haar het gebod opgelegd
i
[dit] niet te vertellen. 11 En
dag
_
´ ´ aan dag wandelde Mordechai
voor het voorhof van het vrouwenhuis, om te weten hoe Esther
_
het maakte en wat er met haar
werd gedaan.
12 En wanneer de beurt van
iedere jonge vrouw kwam om bĳ
koning Ahasveros
te komen, na_
dat het haar gedurende twaalf
maanden naar de verordening
voor de vrouwen was geschied
— want zo werden de dagen van
hun massageprocedure geleidelĳk vervuld, zes maanden met
mirreolie j en zes maanden met
balsemolie k en met de massages
der vrouwen — 13 dan kwam
op deze voorwaarden de jonge
vrouw zelf tot de koning. Alles
wat zĳ dan opnoemde, werd haar

ESTHER 2:14–3:6

Esther wordt koningin. Haman verhoogd

gegeven, om het uit het vrouwenhuis naar het huis van de koning a
mee te nemen. 14 ’s Avonds
kwam zĳzelf binnen en ’s morgens
keerde zĳzelf terug naar het tweede vrouwenhuis,
onder toezicht
¨
van Sa_ asgaz, de eunuchb van de
koning, de bewaker van de bĳvrouwen. Dan kwam zĳ niet meer
bĳ de koning, tenzĳ de koning behagen in haar had gevonden en
zĳ bĳ name geroepen was.c
15 En toen Esther,
de dochter
¨ _
van Ab _ichaıl, de oom van Mor_
dechai, die haar als zĳn dochter
had aangenomen,d aan de beurt
kwam om bĳ de koning te komen, vroeg zĳ niets e dan wat He_
gai,f de eunuch van de koning,
de bewaker der vrouwen, voorts
opnoemde. (Al die tĳd verwierf
Esther
voortdurend gunst in de
_
ogen van iedereen die haar zag.g)
16 Toen werd Esther
naar ko_
ning Ahasveros
gebracht in zĳn
_
koninklĳke huis, in de tiende
maand, dat is de maand Tebeth,
_
in het zevende jaar h van zĳn regering. 17 En de koning kreeg
Esther
meer lief dan alle ande_
re vrouwen, zodat zĳ meer gunst
en liefderĳke goedheid voor zĳn
aangezicht verwierf dan alle andere maagden.i En hĳ zette haar
voorts de koninklĳke hoofdtooi
op het hoofd en maakte haar koninginj in de plaats van Vasthi.
_
18 Vervolgens rechtte de koning
een groot feestmaal aan voor al
zĳn vorsten en zĳn dienaren, het
feestmaal van Esther;
en hĳ ver_
leende amnestie k voor de rechtsgebieden, en hĳ bleef geschenken
geven naar de middelen van de
koning.
19 Toen er nu voor de tweede
maal maagdenl bĳeengebracht
werden, zat Mordechai
in de poort
_
van de koning.m 20 Esther
ver_
telde niets over haar bloedvern
wanten en haar volk, juist zoals
o haar het gebod had
Mordechai
_
opgelegd; p en Esther
deed wat
_
Mordechai
zei, net als toen zĳ
_
nog onder zĳn hoede stond.q
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21 In die dagen, terwĳl Morde_
chai in de poort van de koning
zat, werden B _igtan en Teres,
twee
_
hofbeambten van de koning, deurwachters, verontwaardigd en bleven naar een manier zoeken om
de hand aan koning Ahasveros
te
_
slaan.a 22 En de zaak werd Mor_
dechai bekend, en hĳ vertelde b het
onmiddellĳk aan Esther,
de konin_
gin. Op haar beurt vertelde Esther
_
het in naam van Mordechai
aan de
_
c
koning. 23 De zaak werd derhalve onderzocht en mettertĳd
[waar] bevonden, en beiden werden ten slotte aan een paald opgehangen,e waarna het in tegenwoordigheid van de koning in het
boek van de aangelegenhedenf der
dagen werd opgeschreven.

giet, groot en verhoogde hem
voorts i en stelde zĳn troon boven
alle andere vorsten die bĳ hem
waren.j 2 En alle dienaren van
de koning die in de poort van de
koning waren,k bogen diep voor
Haman
en wierpen zich voor hem
_
neer, want aldus had de koning
aangaande hem geboden. Maar
wat Mordechai
betreft, hĳ placht
_
niet diep te buigen, noch zich
neer te werpen.l 3 Toen zeiden
de dienaren van de koning die in
de poort van de koning waren tot
Mordechai:
„Waarom overschrĳdt
_
gĳ het gebod van de koning?”m
4 Nu gebeurde het dat, toen zĳ
dag aan dag tot hem spraken en
hĳ niet naar hen luisterde, zĳ het
voorts aan Haman
vertelden om
_
te zien of Mordechai’s
aangele_
genheden stand zouden houden; n
want hĳ had hun verteld dat hĳ
een joodo was.
5 Haman
nu bleef zien dat Mor_
_
dechai niet diep boog en zich
niet voor hem neerwierp,p en Ha_
man werd vervuld met woede.q
6 Maar het was in zĳn ogen verachtelĳk de hand alleen aan Mor_
dechai te slaan, want men had
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ESTHER 3:7–4:4

Hamans complot om de joden te verdelgen

hem over Mordechai’s
volk ver_
teld; en Haman
ging naar een
_
manier zoeken om al de joden die
in het gehele rĳk van Ahasveros
_
waren, Mordechai’s
volk,a te ver_
delgen.b
7 In de eerste maand,c dat is
de maand N _isan, in het twaalfde jaar d van koning Ahasveros,
_
wierp iemand in tegenwoordige
heid van Haman
het Poer, dat wil
_
zeggen het Lot,f van dag tot dag
en van maand tot maand, [tot] de
g
twaalfde, dat is de maand Adar.
_
8 Toen zei Haman
tot koning
_
´ ´
Ahasveros:
„Er is een bepaald
_
volk, verstrooidh en afgezonderd
onder de volken in al de rechtsgebieden van uw rĳk; i en hun wetten verschillen van die van elk
ander volk, en de wetten van de
koning zelf volbrengen zĳ niet,j
en het betaamt de koning niet,
hen met rust te laten. 9 Indien
het de koning werkelĳk goeddunkt, laat er een schrĳven zĳn
dat zĳ worden omgebracht; en
tienduizendk talenten zilver zal ik
betalen in de handen van degenen
die het werk doen,l door [het] in
de schatkamer van de koning te
brengen.”
10 Daarop deed de koning zĳn
zegelring m van zĳn eigen hand en
n de zoon van
gaf die aan Haman,
_
Hammedatha,
de Agagiet,o dege_
ne die blĳk gaf van vĳandschap
tegenover de joden.p 11 Vervolgens zei de koning tot Haman:
_
„Het zilver q wordt u gegeven, alsook het volk, om met hen te doen
naar wat goed is in uw eigen
ogen.”r 12 Toen werden de secretarissens van de koning geroepen, in de eerste maand, op
de dertiende dag daarvan, en het
schrĳvent geschiedde voorts naar
al wat Haman
gebood aan de sa_
trapen van de koning en aan de
stadhouders die over de verschillende rechtsgebieden [gesteld]
waren,u en aan de vorsten van
de verschillende volken, van elk
rechtsgebied, in zĳn eigen schrĳfstĳl,v en aan elk volk in zĳn eigen
taal; in naamw van koning Ahas-
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veros
werd het geschreven en het
_
werd verzegeld met de zegelring a
van de koning.
13 En de brieven werden door
bemiddeling van koeriers b naar
alle rechtsgebieden van de koning
verzonden, om alle joden te verdelgen, te doden en om te brengen, zowel jonge man als grĳs´ ´
aard, kleinen en vrouwen, op een
dag,c op de dertiende [dag] van de
twaalfde maand, dat is de maand
d en hun buit te plunderen.e
Adar,
_
14 Een afschrift van het schrĳven, dat als wetf zou worden uitgevaardigd in alle verschillende
rechtsgebieden,g werd aan alle
volken afgekondigd, [opdat ze]
zich tegen die dag gereed zouden
houden. 15 De koeriers zelf gingen uit, tot spoed aangezeth wegens het woord van de koning, en
de wet zelf werd in de burcht Su_
sani uitgevaardigd. Wat de koning
en Haman
betreft,
zĳ
zetten
zich
_
neer om te drinken; j maar wat de
k betreft, die was in
stad Susan
_
verwarring.l
m

En Mordechai
zelf kwam te
_
4
weten wat er allemaal was
scheurde
gedaan; en Mordechai
_
n

toen zĳn kleren en hulde zich
in zako en as p en ging uit naar
het midden van de stad en hief
een luid en bitter geschrei aan.q
´ ´
2 Ten slotte kwam hĳ tot voor
de poort van de koning,r want
niemand mocht in zakken gehuld
de poort van de koning binnengaan. 3 En in al de verschillende rechtsgebieden,s overal waar
het woord van de koning en zĳn
wet aankwamen, was er grote
rouwt onder de joden, en vastenu
en geween en geweeklaag. Ja, zakv
en as w werd voor velen als rustbed
uitgespreid. 4 En Esthers
jonge
_
vrouwen en haar eunuchenx kwamen voorts en vertelden het haar.
En het deed de koningin zeer veel
leed. Toen zond zĳ kleren om Mor_
dechai daarmee te kleden en zĳn
zak van hem weg te nemen. En
x Es 2:3; Es 2:14.

ESTHER 4:5–5:4

Mordechai beweegt Esther tot bemiddelen

hĳ nam [ze] niet aan.a 5 Hierop
b
een van de
riep Esther
Hathach,
_
_
eunuchen van de koning, die hĳ
haar ten dienste had gesteld, en
zĳ gaf hem vervolgens een bevel
aangaande Mordechai,
om te we_
ten wat dit betekende en waartoe
dit alles diende.
6 Hathach
ging dus naar bui_
ten naar Mordechai
op
_
´ ´ het openbare stadsplein dat voor de poort
van de koning lag. 7 Toen vertelde Mordechai
hem wat hem
_
allemaal overkomen was c en de
nauwkeurige opgave van het geld
dat Haman
gezegd had aan de
_
schatkamer van de koning te zuld
len betalen ten nadele van de joden, ten einde hen om te brengen.e
8 En hĳ gaf hem een afschriftf
van de geschreven wet die in Su_
san was uitgevaardigdg om hen
te laten verdelgen, ten einde dat
aan Esther
te laten zien en haar
_
[alles] te vertellen en haar het
gebod op te leggenh naar de koning te gaan en hem gunst af
te smekeni en rechtstreeks voor
zĳn aangezicht een verzoek te
doen voor haar eigen volk.j
k
9 Hathach
ging nu naar bin_
nen en deelde Esther
Mordechai’s
_
_
woorden mee. 10 Toen zei Es_
ther tot Hathach
en gebood hem
_
l
11 „Alle
aangaande Mordechai:
_
dienaren van de koning en het
volk van de rechtsgebieden van
de koning weten, dat met betrekking tot enige man of vrouw die
tot de koning in het binnenste
voorhof m komt zonder dat hĳ geroepen is, zĳn ene wetn geldt:
[hem] ter dood te laten brengen;
alleen ingeval de koning hem de
gouden scepter toereikt, dan zal
hĳ stellig in leven blĳven.o Wat
mĳ betreft, ik ben nu al in geen
dertig dagen geroepen om bĳ de
koning binnen te komen.”
12 En men deelde Mordechai
_
voorts de woorden van Esther
_
mee. 13 Toen zei Mordechai
_
dat men Esther
moest antwoor_
den: „Beeld u in uw eigen ziel
niet in dat het huisgezin van de
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koning meer kans zal hebben te
ontkomen dan alle andere joden.a
14 Want indien gĳ er in deze tĳd
volkomen het zwĳgen toe doet,
zal er voor de joden wel vanuit
een andere plaats verademing en
bevrĳding opdagen; b maar wat u
en het huis van uw vader betreft,
gĳlieden zult omkomen. En wie
weet, of gĳ niet juist voor een tĳd
als deze tot de koninklĳke waardigheid gekomen zĳt?”c
15 Bĳgevolg zei Esther
dat men
_
Mordechai
moest antwoorden:
_
16 „Ga heen, vergader al de jod bevinden,
den die zich in Susan
_
en vaste ten behoeve van mĳ en
eet noch drinkt gedurende drie
dagen,f nacht en dag. Ook ik met
mĳn jonge vrouwen,g ik zal eveneens vasten, en daarop zal ik tot
de koning gaan, hetgeen niet volgens de wet is; en ingeval ik moet
omkomen,h moet ik omkomen.”
17 Hierop ging Mordechai
ver_
der en deed vervolgens naar alles wat Esther
hem als gebod had
_
opgelegd.
Nu gebeurde het op de derde
dag, dat Esther
zich voorts
5
_
koninklĳk kleedde, waarna zĳ
i

j

ging staan in het binnenste voorhof k van het huis van de koning
tegenover het huis van de koning, terwĳl de koning gezeten
was op zĳn koninklĳke troon in
het koninklĳke huis tegenover
de ingang van het huis. 2 Het
geschiedde dan dat zodra de koning Esther,
de koningin, in het
_
voorhof zag staan, zĳ gunst verwierf l in zĳn ogen, zodat de koning Esther
de gouden scepter
_
toereikte m die hĳ in de hand
had. Esther
kwam
nu naderbĳ en
_
raakte de punt van de scepter
aan.
3 Toen zei de koning tot haar:
„Wat hebt gĳ, o koningin Esther,
_
en wat is uw verzoek? n Tot de
helft van het koningschap o —
ja, het worde u gegeven!” 4 Op
haar beurt zei Esther:
„Indien
_
het de koning werkelĳk goeddunkt, laat de koning dan van-
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Feestmaal. Haman woedend; paal opgericht

a
daag met Haman
op het feest_
maal komenb dat ik voor hem
heb bereid.” 5 Bĳgevolg zei de
vlug c aan
koning: „LAAT Haman
_
het woord van Esther
voldoen.”
_
Later kwamen de koning en Ha_
man naar het feestmaal dat Es_
ther had bereid.
6 Na verloop van tĳd zei de koning tĳdens het wĳnfeestmaal tot
Esther:
„Wat is uw bede? d Ja, ze
_
worde u toegestaan! En wat is uw
verzoek? Tot de helft van het koningschap — ja, het worde ingewilligd!” 7 Hierop antwoordde
Esther
en zei: „Mĳn bede en mĳn
_
verzoek is: 8 Indien ik gunst
gevonden heb in de ogen van de
koning e en indien het de koning
werkelĳk goeddunkt mĳn bede
toe te staan en mĳn verzoek in te
willigen, laten de koning en Ha_
man dan op het feestmaal komen
dat ik [morgen] voor hen zal aanrechten, en morgen zal ik doen
naar het woord van de koning.”f
9 Dientengevolge ging Haman
_
die dag verheugdg en vrolĳk van
hart naar buiten; maar zodra Ha_
man Mordechai
in de poort van
_
h
de koning zag en [bemerkte] dat
hĳ niet opstondi en niet beefde
wegens hem,j werd Haman
on_
middellĳk met woede tegen Mor_
bedechai vervuld.k 10 Haman
_
dwong zich echter en ging zĳn
huis binnen. Toen liet hĳ zĳn
l
havrienden en zĳn vrouw Zeres
_
len; 11 en Haman
maakte hun
_
voorts de heerlĳkheid van zĳn
rĳkdom bekendm en het grote
aantal van zĳn zonenn en alles
waarmee de koning hem groot
had gemaakt, en hoe hĳ hem boven de vorsten en de dienaren
van de koning had verheven.o
12 Vervolgens zei Haman:
„Wat
_
meer is, Esther,
de koningin, heeft
_
niemand anders dan mĳ met de
koning op het feestmaal laten komen dat zĳ had bereid,p en ook
morgenq ben ik met de koning bĳ
haar uitgenodigd. 13 Maar dit
alles — niets ervan geeft mĳ voldoening zolang ik die jood Morde_
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ESTHER 5:5–6:8

chai in de poort van de koning zie
zitten.” 14 Daarop zeiden zĳn
vrouw Zeres
en al zĳn vrienden
_
tot hem: „Laat men een paala maken, vĳftig el hoog. Zeg dan morgenochtendb tot de koning, dat
men Mordechai
daaraan dient op
_
te hangen.c Ga daarna verheugd
met de koning naar het feestmaal.” De zaak dan scheen Ha_
man goed toe,d en hĳ liet vervolgens de paal maken.e
In die nacht week de slaap van
de koning. Daarom zei hĳ dat
6
men het boek der annalen van de
f

g

aangelegenheden der tĳden moest
brengen. Ze werden de koning derhalve voorgelezen. 2 Ten slotte
vond men geschreven wat Mor_
dechai had berichth betreffende
Bigtana
en Teres,
twee hofbeamb_
_
teni van de koning, deurwachters, die hadden getracht de hand
aan koning Ahasveros
te slaan.
_
3 Toen zei de koning: „Welke eer
en grootheid is Mordechai
hier_
voor bewezen?” Hierop zeiden de
bedienden van de koning, zĳn dienaren: „Hem is niets bewezen.”j
4 Later zei de koning: „Wie is
er in het voorhof?” Haman
zelf
_
nu was in het buitenste voorhof k
van het huis van de koning gekomen om de koning te zeggen
Mordechai
op te hangen aan de
_
paall die hĳ voor hem had gereedgemaakt. 5 Bĳgevolg zeiden de bedienden van de koning
m staat in
tot hem: „Zie, Haman
_
het voorhof.” De koning dan zei:
„Laat hem binnenkomen.”
6 Toen Haman
binnenkwam,
_
zei de koning voorts tot hem:
„Wat dient er te worden gedaan
met de man in wiens eer de koning zelf een welbehagen heeft
gevonden?”n Hierop zei Haman
_
in zĳn hart: „Wie zou het de koning meer behagen eer te bewĳzen dan mĳ?”o 7 Haman
zei dus
_
tot de koning: „Wat de man betreft in wiens eer de koning zelf
een welbehagen heeft gevonden,
8 men brenge een koninklĳk gewaadp waarmee de koning zich

ESTHER 6:9–7:8

¨
Mordechai geeerd. Esthers verzoek

werkelĳk bekleedt en een paard
waarop de koning werkelĳk rĳdta
en op welks kop de koninklĳke
hoofdtooi is gezet. 9 En laat
het gewaad en het paard worden toevertrouwd aan een van de
edele vorsten van de koning; b en
men moet de man in wiens eer
de koning zelf een welbehagen
heeft gevonden, ermee bekleden,
en men moet hem op het paard
laten rĳden over het openbare
´ ´
stadsplein,c en men moet voor
hem uit roepen: ’Zo wordt gedaan
met de man in wiens eer de koning zelf een welbehagen heeft
gevonden.’ ”d 10 Terstond zei
de koning tot Haman:
„Vlug, haal
_
het gewaad en het paard, juist
zoals gĳ hebt gezegd, en doe zo
met de jood Mordechai
die in
_
de poort van de koning zit. Laat
niets onvervuld blĳven van alles
wat gĳ hebt gesproken.”e
11 Toen nam Haman
het ge_
waadf en het paard en kleedde
g en liet hem over het
Mordechai
_
openbare stadspleinh rĳden en
´ ´
riep voor hem uit: i „Zo wordt gedaan met de man in wiens eer
de koning zelf een welbehagen
heeft gevonden.”j 12 Daarna
keerde Mordechai
naar de poort
_
van de koning terug.k Wat Ha_
man betreft, hĳ haastte zich naar
zĳn huis, treurend en met het
hoofd bedekt.l 13 Voorts verhaalde Haman
aan zĳn vrouw Ze_
_
res m en aan al zĳn vrienden wat
hem allemaal overkomen was.
Daarop zeiden zĳn wĳzenn en
zĳn vrouw Zeres
tot hem: „In_
dien Mordechai,
voor wie gĳ be_
gonnen zĳt te vallen, uit het zaad
der joden is, zult gĳ niet tegen
hem opgewassen zĳn, maar zult
gĳ zonder mankeren voor hem
vallen.”o
14 Terwĳl zĳ nog met hem spraken, kwamen de hofbeambten van
de koning er al aan en brachten
Haman
daarop met spoedp naar
_
had
het feestmaalq dat Esther
_
bereid.
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Toen kwamen de koning en
a binnen om het feestHaman
_
maal te houden met Esther,
de
_
koningin. 2 De koning zei nu
ook op de tweede dag tĳdens het
b „Wat
wĳnfeestmaal tot Esther:
_
is uw bede,c o koningin Esther?
_
Ja, ze worde u gegeven.d En wat is
uw verzoek? Tot de helft van het
koningschap e — ja, het worde ingewilligd!” 3 Hierop antwoordde Esther,
de koningin, en zei:
_
„Indien ik gunst gevonden heb in
uw ogen, o koning, en indien het
de koning werkelĳk goeddunkt,
dan worde mĳ mĳn eigen zielf
gegeven op mĳn bede en mĳn
volkg op mĳn verzoek. 4 Want
wĳ zĳn verkocht,h ik en mĳn volk,
om verdelgd, gedood en omgebracht te worden.i Indien wĳ nu
louter als slavenj en louter als
dienstmaagden verkocht waren,
zou ik het stilzwĳgen hebben bewaard. Maar de nood is niet passend wanneer die gepaard gaat
met schade voor de koning.”
5 Koning Ahasveros
zei nu, ja,
_
hĳ zei vervolgens tot Esther,
de
_
k
koningin: „Wie is dit, en waar
is degene wel die zich verstoutl
heeft zo te doen?” 6 Toen zei
Esther:
„De man, de tegenstan_
der m en vĳand,n is deze slechte
Haman.”
_
Wat Haman
betreft, hĳ kromp
_
ineen van schriko vanwege de koning en de koningin. 7 Wat de
koning betreft, hĳ stond in zĳn
woede p op van het wĳnfeestmaal
[en begaf zich] in de tuin van het
paleis; en Haman
zelf stond op om
_
Esther,
de koningin, een verzoek
_
te doen voor zĳn ziel,q want hĳ
zag dat er kwaad tegen hem besloten was r door de koning.s 8 En
de koning zelf keerde terug uit
de tuin van het paleis naar het
huis van het wĳnfeestmaal; t en
Haman
was neergevallen op het
_
lag. Dienrustbedu waarop Esther
_
tengevolge zei de koning: „Dient
ook nog de koningin verkracht
te worden, bĳ mĳ in huis?” Het
woord zelf ging uit de mond van

7
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Haman aan de paal. Mordechai verhoogd

de koning,a en men bedekte Ha_
b een
mans gezicht. 9 Harbona,
_
van de hofbeambtenc voor het
aangezicht van de koning, zei nu:
„Ook staat er de paald die Haman
_
gemaakt heeft voor Mordechai,
_
die goed over de koning gesprohuis — vĳfken had,e in Hamans
_
tig el hoog.” Daarop zei de koning: „Hangt hem daaraan op.”f
10 Toen hingen zĳ Haman
op aan
_
de paalg die hĳ voor Mordechai
_
h
had gereedgemaakt; en de woede van de koning bedaarde.
Op die dag gaf koning Ahasveros
aan Esther,
de konin_
_
i
degegin, het huis van Haman,
_
ne die blĳk gaf van vĳandschap
j en Mordetegenover de joden;
_
chai zelf kwam voor het aangezicht van de koning, want Es_
ther had verteld wat hĳ van haar
was.k 2 Toen deed de koning
zĳn zegelring l die hĳ van Haman
_
had weggenomen af en gaf die
aan Mordechai;
en Esther
stelde
_
_
Mordechai
vervolgens aan over
_
m
het huis van Haman.
_
3 Bovendien sprak Esther
op_
nieuw voor het aangezicht van
de koning en viel voor zĳn voeten neer en weende en smeekte
hem gunst af,n om de slechtheido
van Haman,
de Agagiet, en zĳn
_
snode planp dat hĳ tegen de joden beraamd had,q af te wenden.
4 Toen reikte de koning Esther
_
de gouden scepter r toe, waarop
Esther
opstond en voor de koning
_
ging staan. 5 Zĳ zei nu: „Indien
het de koning werkelĳk goeddunkt, en indien ik gunsts gevonden heb voor zĳn aangezicht en
de zaak juist is voor de koning
en ik goed ben in zĳn ogen, laat
er dan geschreven worden om de
geschreven documenten,t het snode plan van Haman,
de zoon van
_
Hammedatha,
de Agagiet,u die hĳ
_
geschreven heeft om de joden
die in alle rechtsgebiedenv van de
koning zĳn, om te brengen,w ongedaan te maken. 6 Want hoe
kan ik [het verdragen] wanneer

8
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ik de rampspoed moet aanzien
die mĳn volk zal treffen, en hoe
kan ik [het verdragen] wanneer
ik de vernietiging van mĳn bloedverwanten moet aanzien?”
7 Koning Ahasveros
dan zei tot
_
Esther,
de koningin, en tot Mor_
_
dechai, de jood: „Ziet! Het huis
van Haman
heb
ik
aan
Esther
ge_
_
geven,a en hem heeft men aan de
paal opgehangen,b omdat hĳ zĳn
hand tegen de joden heeft uitgestoken. 8 Schrĳft gĳlieden zelf
nu in naam van de koning c ten
behoeve van de joden naar wat
goed is in UW eigen ogen en verzegelt [het] met de zegelring van
de koning; want een schrĳven dat
in naam van de koning geschreven is en met de zegelring van de
koning verzegeld is, kan niet ongedaan worden gemaakt.”d
9 Bĳgevolg werden in die tĳd in
de derde maand, dat is de maand
¨
S _ivan, op de drieentwintigste [dag]
daarvan, de secretarissene van de
koning geroepen; en het schrĳven geschiedde voorts naar al wat
Mordechai
gebood aan de joden en
_
aan de satrapenf en de stadhouders en de vorsten van de rechtsgebieden die er van India tot
¨
Ethiopi
_ e waren, honderd zevenentwintig rechtsgebieden,g [aan] elk
rechtsgebied in zĳn eigen schrĳfstĳlh en [aan] elk volk in zĳn
eigen taal,i en aan de joden in hun
eigen schrĳfstĳl en in hun eigen
taal.j
10 Hĳ dan schreef in naam van
en deed de
koning k Ahasveros
_
verzegeling l met de zegelring
van de koning m en zond geschreven documenten door de hand
van de koeriers te paard,n die
op postpaarden reden welke in
de koninklĳke dienst werden gebruikt, zonen van snelle merries,
11 dat de koning de joden die
in al de verschillende steden waren toestond, zich te verzameleno
en te staan voor hun ziel, [en]
te verdelgen en te doden en om
te brengen alle gewapende macht

ESTHER 8:12–9:12

Joden verdelgen vĳanden, ook in Susan

van volka en rechtsgebied die blĳk
gaf van vĳandschap tegenover
hen, kleinen en vrouwen, en hun
´ ´
buit te plunderen,b 12 op een
en dezelfde dag c in alle rechtsgebieden van koning Ahasveros,
op
_
de dertiende [dag] d van de twaalfe
de maand, dat is de maand Adar.
_
13 Een afschriftf van het schrĳven moest als wet worden uitgevaardigd in alle verschillende
rechtsgebieden, afgekondigd aan
alle volken, opdat de joden zich
tegen die dag gereed zouden houden om zich op hun vĳanden te
wreken.g 14 De koeriers h zelf,
die op postpaarden reden welke
in de koninklĳke dienst werden
gebruikt, gingen uit, voortgedreven en tot spoed aangezeti door
het woord van de koning; en de
j
wet zelf werd in de burcht Susan
_
uitgevaardigd.
15 Wat Mordechai
betreft, hĳ
_
ging uit van voor het aangezicht
van de koning in een koninklĳk
gewaadk van blauwe stof en linnen, met een grote gouden kroon
en een mantel van fĳn weefsel,l
ja, van roodpurpergeverfde wol.m
En de stad Susan
zelf jubelde en
_
was verheugd.n 16 Voor de joden kwam er licht en vreugdebetoono en uitbundige blĳdschap en
eer. 17 En in al de verschillende rechtsgebieden en in al de verschillende steden, overal waar
het woord van de koning en zĳn
wet aankwamen, was er vreugdebetoon en uitbundige blĳdschap
voor de joden, een feestmaalp en
een goede dag; en velen uit de
volkenq van het land verklaarden dat zĳ joden waren,r want de
angsts voor de joden was op hen
gevallen.
En in de twaalfde maand, dat
is de maand Adar,
op de der9
_
tiende dag daarvan, toen het
t

woord van de koning en zĳn wet
ten uitvoer gebracht moesten
worden,u op de dag waarop de
vĳanden van de joden hadden gewacht om over hen te heersen,
gebeurde juist het tegenoverge-
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stelde, doordat de joden zelf heersten over degenen die hen haatten.a 2 De joden verzamelden
zichb in hun steden in alle rechtsc
gebieden van koning Ahasveros
_
om de hand te slaan aan degenen
die eropuit waren hun schade te
berokkenen,d en niemand hield
stand voor hen, want de angste
voor hen was op alle volken gevallen. 3 En alle vorstenf van de
rechtsgebieden en de satrapeng en
de stadhouders en degenen die de
aangelegenheden behartigdenh
welke de koning toebehoorden,
ondersteunden de joden, want
de angsti voor Mordechai
was op
_
hen gevallen. 4 Want Morde_
j
chai was groot in het huis van de
koning en zĳn faamk verbreidde
zich in alle rechtsgebieden, want
de man Mordechai
werd gestadig
_
groter.l
5 De joden dan sloegen al hun
vĳanden met een slachting door
het zwaardm en met doodslag en
vernietiging, en met degenen die
hen haatten, deden zĳ voorts
naar hun welgevallen.n 6 En
o doodden de
in de burcht Susan
_
joden, en er werden vĳfhonderd
man omgebracht. 7 Ook Parsandatha
en Dalfon
en Aspatha
_
_
_
8 en Poratha
en Adalja
en Arida_
_
_
tha 9 en Parmasta
en Ar _isai en
_
Ar _idai en Waizatha,
10 de tien
_
q de zoon van
zonenp van Haman,
_
Hammedatha,
degene die blĳk gaf
_
van vĳandschap tegenover de joden,r doodden zĳ; maar aan het
roofgoeds sloegen zĳ de hand niet.
11 Op die dag kwam het getal van degenen die in de burcht
Susan
gedood waren, voor de ko_
ning.
12 Toen zei de koning tot Es_
ther, de koningin: t „In de burchtu
Susan
hebben de joden gedood, en
_
vĳfhonderd man zĳn omgebracht
en de tien zonen van Haman.
Wat
_
hebben zĳ in de overige rechtsgebiedenv van de koning gedaan? w
En wat is uw bede? Ja, ze worde u
q Es 3:1; Es 3:12; Es 8:5; r Es 3:8; Es 7:4; s Es 8:11;
Es 9:16; t Es 2:17; u Es 3:15; v Es 1:1; Da 6:1;
w Es 9:16.
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gegeven.a En wat is uw verdere
verzoek? b Ja, het worde ingewilligd.” 13 Bĳgevolg zei Esther:
_
„Indien het de koning werkelĳk
goeddunkt,c laat het de joden die
in Susan
zĳn dan ook morgen nog
_
worden toegestaan te doen naar
de wet van vandaag; d en laat de
tien zonen van Haman
aan de paal
_
opgehangen worden.”e 14 De koning dan zei, dat er aldus gedaan
moest worden.f Toen werd in Su_
san een wet uitgevaardigd, en de
tien zonen van Haman
werden op_
gehangen.
15 En de joden die in Susan
_
waren, verzamelden zich voorts
ook op de veertiende g dag van de
maand Adar,
en zĳ doodden ten
_
slotte in Susan
driehonderd man;
_
maar aan het roofgoed sloegen
zĳ de hand niet.h
16 Wat de rest van de joden
betreft die in de rechtsgebieden
van de koning waren,i zĳ verzamelden zich, en men kwam op
voor zĳn zielj en wreekte k zich op
zĳn vĳanden, en onder degenen
die hen haatten, werden er vĳfenzeventigduizend gedood; maar
aan het roofgoed sloegen zĳ de
hand niet, 17 op de dertiende
dag van de maand Adar;
en er
_
was rust op de veertiende [dag]
daarvan, en die werd gemaakt
tot een dag van feestmaall en van
vreugdebetoon.m
18 Wat de joden betreft die in
Susan
waren, zĳ verzamelden
_
zich op de dertiende n [dag] daarvan en op de veertiende [dag]
daarvan, en er was rust op de vĳftiende [dag] daarvan, en die werd
gemaakt tot een dag van feestmaal en van vreugdebetoon. o
19 Daarom maakten de joden op
het land, die de steden van de
afgelegen districten bewoonden,
de veertiende dag van de maand
p tot een verheuging q en het
Adar
_
houden van feestmaaltĳden en
een goede dag r en het zenden van
delens aan elkaar.
t
20 Voorts schreef Mordechai
_
deze dingen op en zond geschreven documenten naar alle joden
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die in al de rechtsgebieden van
koning Ahasveros
waren,a zowel
_
die dichtbĳ als die veraf [woonden], 21 om hun de verplichting
op te leggen,b ieder jaar weer
de veertiende dag van de maand
Adar
en de vĳftiende dag daarvan
_
geregeld te vieren, 22 naar de
dagen waarop de joden hadden
gerust van hun vĳandenc en de
maand die voor hen van droefheid
in vreugdebetoon en van rouwd in
een goede dag veranderd was, om
ze te vieren als dagen van feestmaaltĳden en vreugdebetoon en
het zenden van delen aan elkaar e
en van geschenken aan de armen.f
23 En de joden namen datgene
op zich wat zĳ begonnen waren te
doen en wat Mordechai
hun had
_
g
geschreven. 24 Want Haman,
_
h de
de zoon van Hammedatha,
_
i
Agagiet, degene die blĳk gaf van
vĳandschap j tegenover alle joden,
had zelf een snood plan beraamd
tegen de joden om hen om te brengen,k en hĳ had het Poer,l dat wil
zeggen het Lot,m laten werpen om
hen op te jagen en hen om te bren´ ´
gen. 25 Maar toen Esther
voor
_
de koning kwam, zei hĳ met het
geschreven document: n „Laat zĳn
boze plano dat hĳ tegen de joden beraamd heeft, op zĳn eigen
hoofd terugvallen”; p en men hing
hem en zĳn zonen op aan de paal.q
26 Daarom noemde men deze dagen Po_ erim,
naar de naam van
_
het Poer.r Daarom — naar al de
woorden van deze briefs en dat wat
zĳ in dit opzicht gezien hadden
en wat hun overkomen was —
27 namen de joden de verplichting op zich en aanvaardden [die]
voor zichzelf en voor hun nageslacht en voor allen die zich bĳ
hen zouden aansluiten,t opdat ze
niet zou verdwĳnen, om geregeld
deze twee dagen te vieren naar
hetgeen erover geschreven was
en naar de daarvoor vastgestelde
tĳd, ieder jaar weer. 28 En deze
dagen moesten herdacht en gevierd worden in elk afzonderlĳk
geslacht, elke familie, elk rechtsgebied en elke stad, en deze poerimdagen zelf dienden niet uit het

ESTHER 9:29—JOB 1:8

Jobs rĳkdom

midden van de joden te verdwĳnen en de herdenking a ervan zelf
diende geen eind te nemen onder
hun nageslacht.
29 En Esther,
de ¨ koningin, de
_
dochter van Ab _ichaıl,b en Morde_
chai, de jood, schreven voorts met
alle nadruk om deze tweede brief
betreffende Po_ erim
te bevestigen.
_
30 Daarna zond hĳ geschreven
documenten naar alle joden in de
honderd zevenentwintig rechtsgebieden,c het rĳk van Ahasve_
ros,d [met] woorden van vrede en
e
waarheid, 31 om deze poerimdagen op de daarvoor vastgestelde tĳden te bevestigen, juist zoals Mordechai,
de jood, en Esther,
_
_
de koningin, hun hadden opgef en juist zoals zĳ hun eigen
legd,
ziel en hun nageslacht hadden opgelegd,g [namelĳk] de aangelegenheden van de vastenh en hun hulpgeschreeuw.i 32 En ook hetgeen
Esther
zei, bevestigde deze poe_
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rimzaken,a en het werd opgeschreven in een boek.
En koning Ahasveros
leg_
de het land en de eilan10
den van de zee voorts dwangarb

beidc op.
2 Wat al zĳn energieke werk betreft en zĳn machtsbetoon en de
nauwkeurige opgave van Morde_
chai’s d grootheid waarmee de koning hem groot had gemaakt,e is
dat niet beschreven in het Boek
van de aangelegenhedenf der ¨ tĳden van
_ e en
¨ de koningen van Medi
Perzi
e? g 3 Want de jood Morde_
_
chai was de tweede in rang,h volgend op koning Ahasveros,
en was
_
groot onder de joden en goedgekeurd door het grote aantal van
zĳn broeders, terwĳl hĳ voor het
welzĳn van zĳn volk werkte en
vrede i sprak tot heel hun nageslacht.
i Ps 125:5; Sp 12:20; Jes 26:12.
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JOB
Eens was er een man in het
land Uz wiens naam Job was;
1
en die man bleek onberispelĳk
a

b

c

en oprecht te zĳn,d en godvrezende en wĳkend van het kwaad.f
2 En hem werden zeven zonen
en drie dochters geboren.g 3 En
zĳn veestapelh bestond uit zevenduizend schapen en drieduizend
kamelen en vĳfhonderd span runderen en vĳfhonderd ezelinnen,
samen met een zeer grote stoet
van knechten; en die man werd de
grootste van alle oosterlingen.i
4 En zĳn zonen gingen heen
en rechtten een feestmaal aanj in
het huis van een ieder [van hen]
op zĳn dag; en zĳ zonden hun
drie zusters een uitnodiging om
met hen te eten en te drinken.
5 Nu gebeurde het steeds dat
wanneer zĳ met de dagen van
het feestmaal de kring rond waren geweest, Job [hen] gewoon-
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lĳk ontbood en hen heiligde; a en
hĳ stond ’s morgens vroeg op
en bracht brandoffers b overeenkomstig het getal van hen allen;
want, zei Job, „misschien hebben
mĳn zonen gezondigd en God in
hun hartc vervloekt”.d Zo placht
Job altĳd te doen.e
6 Nu brak de dag aan waarop
f
de zonen van de
´ ´ [ware] God kwamen om zich voor Jehovah te stelh
len,g en voorts kwam ook Satan
_
aldaar in hun midden.i
7 Toen zei Jehovah tot Satan:
_
„Waar komt gĳ vandaan?” Daarop antwoordde Satan
Jehovah
_
en zei: „Van het omtrekken op
j en van het rondwandede aarde
len daarop.”k 8 Vervolgens zei
Jehovah tot Satan:
„Hebt gĳ uw
_
hart gericht op mĳn knecht Job,
g Ps 103:20; Da 7:13; Mt 18:10; h Za 3:1; Mt 4:3;
Lu 22:31; Jo 13:2; Opb 12:9; i 1Kon 22:19; j Job
2:2; k Mt 12:43; 1Pe 5:8.

667

Satan trekt Jobs rechtschapenheid in twĳfel

dat er niemand op aarde is als
hĳ,a een onberispelĳkb en oprecht man,c godvrezendd en wĳkend van het kwaad?”e 9 Daarop antwoordde Satan
Jehovah en
_
zei: „Is het om niet, dat Job God
heeft gevreesd? f 10 Hebt gĳ
niet zelf om hem en om zĳn huis
en om al wat hĳ heeft, rondom
een omheining geplaatst? g Het
werk van zĳn handen hebt gĳ
gezegend,h en zĳn veestapel zelf
heeft zich uitgebreid op de aarde.
11 Maar steek voor de verandering alstublieft uw hand eens
uit en tast alles aan wat hĳ heeft
[en zie eens] of hĳ u niet recht
in uw gezicht zal vervloeken.”i
12 Bĳgevolg zei Jehovah tot Sa_
tan: „Zie! Al wat hĳ heeft, is in
uw hand. Steek uw hand alleen
niet tegen hemzelf uit!” Satan
_
dan ging van de persoon van Jehovah heen.j
13 Nu brak de dag aan waarop zĳn zonen en zĳn dochters aan
het eten waren en wĳn dronken in
het huis van hun broer, de eerstgeborene.k 14 En er kwam een
bode l bĳ Job, en hĳ zei vervolgens:
„De runderen waren net aan het
ploegenm en de ezelinnen graasden aan hun zĳde, 15 toen de
¨
Sabeeers n plotseling een inval deden en ze meenamen, en de bedienden hebben zĳ neergeslagen
met de scherpte van het zwaard;
en ik kon ontkomen, slechts ik
alleen, om het u te vertellen.”o
16 Terwĳl deze nog sprak,
kwam er een ander en zei vervolgens: „Vuur van God viel uit
de hemelp en laaide toen op onder
de schapen en de bedienden en
verteerde hen; en ik kon ontkomen, slechts ik alleen, om het u
te vertellen.”
17 Terwĳl die nog sprak, kwam
er een ander en zei vervolgens:
¨
„De Chaldeeenq hebben drie benden gevormd en toen de kamelen
overvallen en ze meegenomen, en
de bedienden hebben zĳ neergeslagen met de scherpte van het
zwaard; en ik kon ontkomen,
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slechts ik alleen, om het u te vertellen.”
18 Terwĳl deze andere nog
sprak, kwam er weer een ander
en zei vervolgens: „Uw zonen en
uw dochters waren aan het eten
en dronken wĳn a in het huis
van hun broer, de eerstgeborene.
19 En zie! er kwam een hevige
windb uit de streek van de wildernis, en die sloeg vervolgens
de vier hoeken van het huis, zodat het op de jonge mensen viel
en zĳ stierven. En ik kon ontkomen, slechts ik alleen, om het u
te vertellen.”
20 Toen stond Job op en scheurde c zĳn schoudermantel en sneed
het haar d van zĳn hoofd af en
viel ter aarde e en boog zich neer f
21 en zei:
„Naakt ben ik uit mĳn moeders buik gekomen,g
En naakt zal ik daarheen
terugkeren.h
Jehovah zelf heeft gegeven,i
en Jehovah zelf heeft weggenomen.j
De naam van Jehovah blĳve
gezegend worden.”k
22 In dit alles zondigde Job niet
en schreef hĳ God niets onbetamelĳks toe.l
Later brak de dag aan waarop
de zonen van de [ware] God
2
´ ´
kwamen om zich voor Jehovah te
stellen, en voorts kwam ook Sa_
tan aldaar in hun midden om zich
´ ´
voor Jehovah te stellen.m
2 Toen zei Jehovah tot Satan:
_
„Waar komt gĳ eigenlĳk vandaan?” Daarop antwoordde Sa_
tan Jehovah en zei: „Van het omtrekken op de aarde en van het
rondwandelen daarop.”n 3 En
Jehovah zei vervolgens tot Sa_
tan: „Hebt gĳ uw hart gericht
o
op mĳn knecht Job, dat er niemand op aarde is als hĳ, een
onberispelĳk en oprecht man,p
godvrezendq en wĳkend van het
kwaad? r Zelfs nu nog houdt hĳ
vast aan zĳn rechtschapenheid,s
hoewel gĳ mĳ tegen hem opzett

JOB 2:4–3:11
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om hem zonder reden te verb antzwelgen.”a 4 Maar Satan
_
woordde Jehovah en zei: „Huid
voor huid, en al wat een mens
heeft, zal hĳ geven voor zĳn ziel.c
5 Steek voor de verandering alstublieft uw hand eens uit en tast
[hem] tot in zĳn gebeente en zĳn
vlees aan [en zie eens] of hĳ u
niet recht in uw gezicht zal vervloeken.”d
6 Bĳgevolg zei Jehovah tot Sa_
tan: „Zie, hĳ is in uw hand! Alleen, wacht u voor zĳn ziel zelf!”
7 Satan
dan ging van de persoon
_
van Jehovah heene en sloeg Job
met kwaadaardige zwerenf van
zĳn voetzool af tot zĳn schedel
toe. 8 En hĳ nam zich vervolgens een scherf van aardewerk
om zich ermee te krabben; en hĳ
zat midden in de as.g
9 Ten slotte zei zĳn vrouw tot
hem: „Houdt gĳ nog vast aan
uw rechtschapenheid? h Vervloek
God en sterf!” 10 Maar hĳ zei
tot haar: „Zoals een der zinneloze i vrouwen spreekt, spreekt ook
gĳ. Zullen wĳ enkel het goede
van de [ware] God aannemen en
niet ook het slechte aannemen?”j
In dit alles zondigde Job niet met
zĳn lippen.k
11 En drie metgezellen van Job
hoorden ten slotte van al deze
rampspoed die hem overkomen
was, en zĳ kwamen voorts, ieder
uit zĳn eigen plaats: de Temaen de Suhietm B _ildad
nietl El _ifaz
¨
n Zĳ dan
en de Naamathiet Zofar.
_
kwamen volgens afspraak sameno
om hem hun deelneming te gaan
betuigen en hem te troosten.p
12 Toen zĳ van verre hun ogen
opsloegen, herkenden zĳ hem
aanvankelĳk niet. Nu verhieven
zĳ hun stem en weenden en
scheurdenq ieder hun schoudermantel en wierpen stof hemelwaarts op hun hoofd.r 13 En
zĳ bleven zeven dagen en zeven
nachten bĳ hem op de grond zitten,s en niemand sprak een woord
tot hem, want zĳ zagen dat de
smartt zeer groot was.
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Het was hierna dat Job zĳn
mond opende en kwaad ging
afsmeken over zĳn dag.a 2 Job
nam nu het woord en zei:
3 „De dag moge vergaan waarop ik geboren werd,b
Ook de nacht dat iemand
zei: ’Er is een fysiek sterke man ontvangen!’
4 Wat die dag betreft, hĳ worde
duisternis.
God zoeke er niet naar van
boven,
En geen daglicht bestrale
hem.
5 Laten duisternis en diepe schaduw hem opeisen.
Laat er een regenwolk over
vertoeven.
Laat al wat een dag verduistert, hem schrik aanjagen.c
6 Die nacht — het donker neme
hem weg; d
Hĳ zĳ niet verheugd onder
de dagen van een jaar;
In het getal der maanmaanden trede hĳ niet op.
7 Zie! Die nacht — hĳ worde onvruchtbaar;
Geen vreugdekreet kome er
binnen.e
8 Dat vervloekers van de dag
hem verwensen,
Zĳ die gereed zĳn om [de]
Lev _iathan te wekken.f
9 Dat de sterren van zĳn schemering verduisterd worden;
Dat hĳ wachte op het licht
en er geen zĳ;
En dat hĳ de stralen van de
dageraad niet zie.
10 Want hĳ heeft de deuren van
mĳn [moeders] buik niet
gesloten,g
En aldus de moeite voor mĳn
ogen niet verborgen.
11 Waarom ben ik niet vanaf
de moederschoot terstond
gestorven? h
[Waarom] ben ik [niet] uit de
buik zelf te voorschĳn gekomen om vervolgens de
laatste adem uit te blazen?

3
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¨
12 Waarom kwamen knieen mĳ
tegen,
En waarom borsten,a opdat
ik zou zuigen?
13 Want ik zou nu neergelegen
hebben om ongestoord te
zĳn; b
Ik zou dan geslapen hebben;
ik zou rust hebbenc
14 Met koningen en raadsheren
der aarde,d
Zĳ die eenzame plaatsen
voor zich bouwen,e
15 Of met vorsten die goud bezitten,
Zĳ die hun huizen met zilver vullen;
16 Of als een verborgen misgeboorte f zou ik niet tot bestaan zĳn gekomen,
Als kinderen die het licht
niet hebben gezien.g
17 Daar hebben zelfs de goddelozen [hun] beroering gestaakt,h
En daar hebben zĳ wier
kracht uitgeput is, rust.i
18 Zelfs gevangenen zĳn er samen onbezorgd;
Zĳ horen in feite de stem
niet van iemand die hen
tot werken aandrĳft.j
19 Klein en groot zĳn daar gelĳk,k
En de slaaf is vrĳgemaakt
van zĳn meester.
20 Waarom geeft hĳ licht aan
iemand die gebukt gaat
onder moeite,
En leven aan hen die bitter
van ziel zĳn? l
21 Waarom zĳn er die wachten
op de dood, en hĳ [komt]
niet,m
Hoewel zĳ ernaar blĳven graven, meer dan naar verborgen schatten?
22 Zĳ die zich verheugen tot jubelens toe,
Zĳ hebben uitbundige vreugde omdat zĳ een grafstede
vinden.
23 [Waarom geeft hĳ licht] aan
een fysiek sterke man,
wiens weg verborgen is n
En die door God wordt ingesloten? o
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24 Want voor mĳn voedsel komt
mĳn zuchten,a
En als wateren stort mĳn
gebrul zich uit; b
25 Want iets angstwekkends heb
ik geducht, en het overkomt mĳ;
En waarvoor ik bang ben
geweest, dat treft mĳ.c
26 Ik ben niet zonder zorgen geweest, noch ben ik ongestoord geweest,
Noch heb ik rust gehad, en
toch komt er beroering.”
antwoordde de Tema4 Toen
niet El _ifaz en zei:
d

2 „Zult gĳ het moede worden, indien men werkelĳk tracht
een woord tot u [te richten]?
Maar woorden inhouden,
wie kan dat?
3 Zie! Gĳ hebt velen gecorrigeerd,e
En de slappe handen placht
gĳ te sterken.f
4 Al wie struikelde, werd door
uw woorden altĳd opgericht; g
¨
En bezwĳkende knieen werden door u weer stevig gemaakt.h
5 Maar ditmaal komt het tot u,
en gĳ wordt het moede;
Het treft uzelf, en gĳ raakt
ontsteld.
6 Is niet uw eerbied [de basis
van] uw vertrouwen?
Is niet uw hoop zelfs de
rechtschapenheidi van uw
wegen?
7 Bedenk toch: Wie is er ooit onschuldig omgekomen?
En waar zĳn de rechtschapenenj ooit verdelgd?
8 Naar wat ik heb gezien, zullen zĳ die bedenken wat
schadelĳk is
En zĳ die moeite zaaien, het
ook oogsten.k
9 Door de adem van God komen
zĳ om,
En door de geest van zĳn
toorn komen zĳ aan hun
eind.
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10 Er is het gebrul van een leeuw,
en de stem van een jonge
leeuw,
Maar de tanden van jonge
leeuwen met manen worden werkelĳk uitgebroken.
11 Een leeuw komt om bĳ gebrek
aan prooi,
En de leeuwenwelpen worden van elkaar gescheiden.
12 Mĳ nu werd heimelĳk een
woord gebracht,
En mĳn oor ving voorts een
gefluister daarvan op,a
13 In verontrustende gedachten
van nachtvisioenen,
Wanneer een diepe slaap op
de mensen valt.
14 Angst kwam over mĳ, en beving,
En de veelheid van mĳn
beenderen werd erdoor
met angst vervuld.
15 En een geest ging voorts aan
mĳn gezicht voorbĳ,
Waarop het haar van mĳn
vlees te berge rees.
16 Hĳ dan bleef staan,
Maar ik herkende zĳn gestalte niet;
Een gedaante was voor mĳn
ogen;
Er was een kalmte, en ik
hoorde nu een stem:
17 ’Een sterfelĳk mens — kan
hĳ rechtvaardiger zĳn dan
God zelf?
Of kan een fysiek sterke
man reiner zĳn dan zĳn
eigen Maker?’
18 Zie! In zĳn dienstknechten
heeft hĳ geen geloof,
En zĳn boden legt hĳ gebreken ten laste.
19 Hoeveel te meer dan hun die
in lemen huizen wonen,
Wier fundament in het stof
is! b
Men drukt hen vlugger plat
dan een mot.
20 Van de morgen tot de avond
worden zĳ te pletter gedrukt;
Zonder dat iemand [het ter
harte] neemt, vergaan zĳ
voor eeuwig.
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21 Is niet hun tentkoord in hen
uitgerukt?
Zĳ sterven wegens gebrek
aan wĳsheid.
alstublieft! Is er iemand
die u antwoordt?
5 Roep
En tot wie van de heiligen

b Ge 3:19
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wilt gĳ u wenden?
2 Want de dwaas zal door ergernis de dood vinden,
En wat degene betreft die
zich gemakkelĳk laat verlokken, afgunst zal hem
ter dood brengen.
3 Ikzelf heb de dwaas wortel
zien schieten,a
Maar plotseling ging ik zĳn
verblĳfplaats verwensen.
4 Zĳn zonen blĳven verre van
redding,b
En zĳ worden in de poort
verbrĳzeld, zonder een bevrĳder.
5 Wat hĳ oogst, eet de hongerige op;
En zelfs van slagershaken
neemt men het weg,
En een strik grĳpt werkelĳk
plotseling naar hun middelen voor levensonderhoud.
6 Want uit louter stof komt het
schadelĳke niet voort,
En uit louter grond ontspruit geen moeite.
7 Want de mens zelf wordt tot
moeite geboren,
Zoals ook de vonken omhoogvliegen.
8 Ik echter, ik zou mĳ tot God
wenden,
En aan God zou ik mĳn
zaak voorleggen,c
9 [Aan Hem] die grote, ondoorgrondelĳke dingen doet,
Wonderbare dingen zonder
tal; d
10 Die regen geeft op de oppervlakte van de aarde e
En water zendt over de open
velden; f
11 Die de geringen op een hoge
plaats zet,g
Zodat de bedroefden hoog
bovenaan staan wat redding betreft;
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12 Die de snode plannen der
schranderen verĳdelt,a
Zodat hun handen niets tot
een gelukkig einde brengen;
13 Die de wĳzen vangt in hun
eigen listigheid,b
Zodat de raad der geslepenen ĳlings in duigen valt; c
14 Zĳ stuiten zelfs overdag op
duisternis,
En op de middag tasten zĳ
rond als bĳ nacht; d
15 En die redt van het zwaard
uit hun mond,
En uit de hand van de sterke een arme,e
16 Zodat er voor de geringe hoop
komt,f
Maar onrechtvaardigheid
werkelĳk haar mond sluit.g
17 Zie! Gelukkig is de man die
door God wordt terechtgewezen; h
En verwerp het strenge onderricht van de Almachtige niet!
18 Want hĳzelf veroorzaakt pĳn,
maar verbindt [de wond];
Hĳ verplettert, maar zĳn
eigen handen bewerken
de genezing.
19 In zes benauwdheden zal hĳ u
bevrĳden,i
En in zeven zal niets schadelĳks u treffen.j
20 Tĳdens de hongersnood zal
hĳ u stellig verlossen van
de dood,k
En tĳdens de oorlog van de
macht van een zwaard.
21 Voor de gesel van een tong
zult gĳ verborgen worden,l
En gĳ zult niet bevreesd zĳn
voor gewelddadige plundering, als ze komt.
22 Om gewelddadige plundering
en honger zult gĳ lachen,
En voor het wild gedierte
der aarde behoeft gĳ niet
bevreesd te zĳn.
23 Want met de stenen van het
veld zal uw verbond zĳn,
En zelfs het wild gedierte
van het veld zal ertoe worden gebracht in vrede met
u te leven.m
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24 En gĳ zult stellig weten dat
de vrede zelf uw tent is,
En gĳ zult ongetwĳfeld uw
weidegrond gaan overzien, en gĳ zult niets missen.
25 En gĳ zult stellig weten dat
uw nageslacht talrĳk is a
En uw nakomelingen als de
plantengroei van de aarde.b
26 Gĳ zult in krasheid in de grafstede komen,c
Zoals wanneer schoven zich
ophopen op hun tĳd.
27 Zie! Dit hebben wĳ nagevorst.
Zo is het.
Hoor het, en gĳ — weet het
voor uzelf.”

al gewogen werd,
En dat men tegelĳk mĳn
onheil op de weegschaal
zelf legde!
Want die is nu zwaarder ¨ nog
dan het zand der zeeen.
Daarom zĳn mĳn eigen
woorden in het wilde weg
gesproken.e
Want de pĳlen van de Almachtige zĳn bĳ mĳ,f
Mĳn geest drinkt hun gif; g
De verschrikkingen Gods
stellen zich tegen mĳ op.h
Zal een zebrai schreeuwen boven het gras,
Of een stier loeien boven
zĳn voer?
Zullen smakeloze dingen zonder zout worden gegeten,
Of is er smaak aan het slĳmerige sap van heemst?
Mĳn ziel heeft geweigerd
[iets] aan te raken.
Ze zĳn als een ziekte in mĳn
voedsel.
O dat mĳn verzoek werd [ingewilligd]
En dat God mĳn hoop ook
verwezenlĳkte!
En dat God ertoe overging mĳ
te verbrĳzelen,
Dat hĳ zĳn hand losmaakte
en mĳ afsneed! j

JOB 6:10–7:2

Job verdedigt zich, wĳst „vertroosters” af

10 Zelfs dat zou nog mĳn troost
zĳn;
En ik zou opspringen [van
¨
vreugde] a bĳ [mĳn] weeen,
[Ofschoon] hĳ geen mededogen zou hebben, want
ik heb de woorden van de
Heilige b niet verborgen gehouden.c
11 Wat is mĳn kracht, dat ik zou
blĳven wachten? d
En wat is mĳn einde, dat ik
mĳn ziel zou blĳven rekken?
12 Is mĳn kracht de kracht van
stenen?
Of is mĳn vlees van koper?
13 Is het dat het vermogen om
mĳzelf te helpen niet in
mĳ is,
En doeltreffend werken zelfs
van mĳ verjaagd is?
14 Wat degene betreft die zĳn
naaste liefderĳke goedheid onthoudt,e
Die zal ook zelfs de vrees
voor de Almachtige laten
varen.f
15 Mĳn eigen broeders hebben
verraderlĳk gehandeld,g
als een winterstroom,
Als de bedding van winterstromen die blĳven wegvloeien.
16 Ze zĳn donker van het ĳs,
Sneeuw verbergt zich daarop.
17 Te zĳner tĳd worden ze waterloos,h ze zĳn tot zwĳgen
gebracht;
Wanneer het heet wordt,
zĳn ze opgedroogd, uit hun
plaats [verdwenen].i
18 De paden van hun weg worden afgebogen;
Ze gaan op in de ĳle ruimte
en vergaan.
j heb19 De karavanen van Tema
_
ben [ernaar] uitgezien,
Het reisgezelschap
van Sa¨
bee ers k heeft erop gewacht.
20 Zĳ worden stellig beschaamd
omdat zĳ [erop] hadden
vertrouwd;
Zĳ zĳn tot aan de plaats gekomen en zĳ worden teleurgesteld.l
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21 Want nu zĳt gĳlieden tot
niets geworden; a
GIJ ziet verschrikking, en
GIJ wordt bevreesd.b
22 Komt het doordat ik heb gezegd: ’Geeft mĳ [iets],
Of geeft van UW vermogen
een geschenk ten behoeve
van mĳ;
23 En verlost mĳ uit de hand van
een tegenstander,c
En uit de hand van tirannen dient GIJ mĳ los te kopen’? d
24 Onderricht mĳ, en ik van mĳn
kant zal zwĳgen; e
En laat mĳ inzien wat voor
fout ik heb begaan.f
25 De woorden van oprechtheid
zĳn geweest — o, niet
smartelĳk! g
Maar wat wordt door het terechtwĳzen van UW zĳde
terechtgewezen? h
26 Zint GIJ erop woorden terecht
te wĳzen,
Terwĳl de woorden van een
wanhopige i toch louter
voor de wind zĳn? j
27 Hoeveel te meer zult GIJ zelfs
over iemand die vaderloos
is, het lot werpen,k
En sjacheren over UW metgezel! l
28 En nu, komt, schenkt mĳ aandacht,
En [ziet] of ik U recht in het
gezicht zal beliegen.m
29 Keert alstublieft terug — laat
er zich geen onrechtvaardigheid voordoen —
Ja, keert terug — mĳn rechtvaardigheid is er nog in.n
30 Is er onrechtvaardigheid op
mĳn tong,
Of onderscheidt mĳn eigen
gehemelte geen onheil?
voor de sterfelĳke mens
7 Is hetniet
een dwangarbeid op
aarde,
o

En zĳn zĳn dagen niet als
de dagen van een loonarbeider? p
2 Als een slaaf snakt hĳ naar de
schaduw,q
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Hopeloosheid van dagen. Bildads 1e rede

En als een loonarbeider
wacht hĳ op zĳn loon.a
Zo ben ik tot bezitter gemaakt
van waardeloze maanmaanden,b
En nachten van moeite c heeft
men mĳ toegemeten.
Wanneer ik mĳ heb neergelegd, heb ik ook gezegd:
’Wanneer zal ik opstaan?’d
En [wanneer] de avond werkelĳk in volledige mate
daalt, ben ik ook verzadigd
van rusteloosheid tot aan
de morgenschemering.
Mĳn vlees is bekleed geworden met madene en kluiten stof; f
Mĳn huid zelf heeft korsten gevormd en ontbindt
zich.g
Mĳn dagen zelf zĳn sneller gewordenh dan een weversspoel,
En ze nemen een eind in hopeloosheid.i
Bedenk dat mĳn leven wind
is; j
Dat mĳn oog het goede niet
weer zal zien.
Het oog van hem die mĳ ziet,
zal mĳ niet aanschouwen;
Uw ogen zullen op mĳ zĳn,
maar ik zal niet zĳn.k
De wolk neemt stellig een
eind en gaat heen;
Zo zal hĳ die in Sjeo_ ol
_ neerdaalt, [daaruit] niet opl
komen.
Hĳ zal niet meer naar zĳn
huis terugkeren,
En zĳn plaats zal hem niet
meer erkennen.m
´
Ook ık zal mĳn mond niet
weerhouden.
Ik wil spreken in de benauwdheid van mĳn geest;
Ik wil mĳ bezighouden met
de bitterheid van mĳn
ziel! n
Ben ik een zee of een zeemonster,
Dat gĳ een wachto over mĳ
dient te zetten?
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13 Wanneer ik zei: ’Mĳn divan
zal mĳ troost brengen,
Mĳn bed zal mĳn bezorgdheid helpen dragen’,
14 Hebt gĳ mĳ zelfs verschrikt
met dromen,
En door visioenen schrikt
gĳ mĳ op,
15 Zodat mĳn ziel verstikking
verkiest,
De dooda liever dan mĳn
beenderen.
16 Ik heb [het] verworpen; b tot
onbepaalde tĳd zou ik niet
willen leven.
Laat van mĳ af, want mĳn
dagen zĳn een ademtocht.c
17 Wat is de sterfelĳke mens,d
dat gĳ hem zoudt grootbrengen,
En dat gĳ uw hart op hem
zoudt richten,
18 En dat gĳ elke morgen aandacht aan hem zoudt
schenken,
Dat gĳ hem elk ogenblik
zoudt toetsen? e
19 Waarom wilt gĳ uw blik niet
van mĳ afwenden,f
Noch mĳ met rust laten totdat ik mĳn speeksel inslik?
20 Indien ik heb gezondigd, wat
kan ik tegen u uitrichten, gĳ Waarnemer van
de mensen? g
Waarom hebt gĳ mĳ tot uw
doelwit gesteld, zodat ik u
tot last zou worden?
21 En waarom vergeeft gĳ mĳn
overtreding nieth
En ziet gĳ mĳn dwaling niet
door de vingers?
Want nu zal ik in het stof i
neerliggen;
En gĳ zult mĳ stellig zoeken, en ik zal niet zĳn.”
j

Toen antwoordde de Suhiet
B _ildad en zei:
82 „Hoe
lang zult gĳ deze dingen

blĳven uiten,k
Terwĳl de woorden van uw
mond slechts een krachtige wind zĳn? l
3 Zal God zelf het recht buigen,m
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Bildad: rechtvaardigen begunstigd. Jobs 3e rede

Of zal de Almachtige zelf de
rechtvaardigheid buigen? a
Indien uw eigen zonen tegen
hem hebben gezondigd,
Zodat hĳ hen in de hand van
hun opstandigheid laat geraken,
Indien gĳzelf God zult zoeken,b
En [indien] gĳ de Almachtige gunst zult afsmeken,
Indien gĳ zuiver en oprecht
zĳt,c
Zou hĳ nu voor u ontwaken,
En hĳ zou stellig uw rechtvaardige verblĳfplaats herstellen.
Ook mag uw begin dan iets
kleins zĳn gebleken,
Maar uw eigen einde later
zou zeer groot worden.d
Waarlĳk, doe alstublieft navraag bĳ het vorige geslacht,e
En vestig [uw aandacht] op
hetgeen door hun vaderen
is uitgevorst.f
Want wĳ waren slechts gisteren,g en wĳ weten niets,
Omdat onze dagen op aarde
een ´schaduw
zĳn.h
´
Zullen zıj u niet onderrichten,
het u vertellen,
En zullen zĳ uit hun hart
geen woorden voortbrengen?
Zal de papyrusplanti hoog opschieten zonder een moerassige plaats?
Zal het riet groot worden
zonder water?
Terwĳl het nog in de knop is,
niet afgeplukt,
´ ´
Zelfs voor al het andere gras
zal het verdorren.j
Zo zĳn de paden van allen die
God vergeten,k
En zelfs de hoop van een afvallige zal te gronde gaan,l
Wiens vertrouwen wordt afgesneden,
En wiens toeverlaat het huis
van een spin is.m
Hĳ zal op zĳn huis steunen,
maar het zal niet blĳven
staan;
Hĳ zal het vastgrĳpen, maar
het zal geen stand houden.
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16 Hĳ staat saprĳk in de volle
zon,
En in zĳn tuin komt zĳn
eigen loot te voorschĳn.a
17 In een steenhoop worden zĳn
wortels vervlochten,
Een huis van stenen aanschouwt hĳ.
18 Indien men hem uit zĳn plaats
verzwelgt,b
Dan zal deze hem stellig verloochenen, [door te zeggen:] ’Ik heb u niet gezien.’c
19 Zie! Dat is de ontbinding van
zĳn weg; d
En uit het stof spruiten anderen voort.
20 Zie! God zelf zal niemand verwerpen die onberispelĳk is,
Noch zal hĳ boosdoeners bĳ
de hand vatten,
21 Totdat hĳ uw mond met gelach vervult,
En uw lippen met gejuich.
22 Juist degenen die u haten,
zullen met schaamte worden bekleed,e
En de tent der goddelozen
zal niet zĳn.”

5

6

dat het zo is.
Maar hoe kan een sterfelĳk
mens gelĳk hebben in een
geding met God? f
Indien hĳ al lust had met hem
te twisten,g
´ ´
Kan hĳ hem niet een keer
op de duizend antwoorden.
Hĳ is wĳs van hart en sterk in
kracht.h
Wie kan zich halsstarrig tegenover hem betonen en
ongedeerd blĳven? i
Hĳ verplaatst bergen,j zodat
men niet eens [van hun
bestaan] weet,
Hĳ, die ze in zĳn toorn ondersteboven heeft gekeerd.k
Hĳ doet de aarde schudden
van haar plaats,
Zodat zelfs haar zuilenl sidderen.
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Job erkent macht van Schepper, Zĳn gerechtigheid

7 Hĳ zegt tot de zon dat ze niet
dient te schĳnen,
En de sterren verzegelt hĳ
rondom,a
8 [Hĳ] die de hemel uitspant,
hĳ alleen,b
En treedt over de hoge golven van de zee; c
9 Die het sterrenbeeld Asj maakt,
het sterrenbeeld Kesil,
_
En het sterrenbeeld Kimahd
en de binnenkamers van
het zuiden;
10 Die grote, ondoorgrondelĳke
dingen doet,e
En wonderbare dingen zonder tal.f
11 Zie! Hĳ gaat langs mĳ heen
en ik zie [hem] niet,
En hĳ trekt verder en ik bespeur hem niet.g
12 Zie! Hĳ rukt weg. Wie kan
hem weerstaan?
Wie zal tot hem zeggen:
’Wat doet gĳ?’h
13 God zelf zal zĳn toorn niet afwenden; i
Onder hem moeten de helpers van een bestormer j
zich buigen.
14 Hoeveel te meer ingeval ikzelf hem antwoord!
Ik wil mĳn woorden tegenover hem kiezen,k
15 [Hem] die ik, ook al had ik
werkelĳk gelĳk, niet zou
antwoorden.l
Mĳn tegenpartĳ in het
rechtsgeding zou ik om
gunst smeken.m
16 Indien ik hem riep, zou hĳ mĳ
antwoorden? n
Ik geloof niet dat hĳ het oor
zou lenen aan mĳn stem;
17 [Hĳ] die mĳ door een onweer
vermorzelt
En mĳn wonden zonder reden stellig vele maakt.o
18 Hĳ zal mĳ niet vergunnen
weer op adem te komen,p
Want hĳ blĳft mĳ met het
bittere verzadigen.
19 Indien er iemand sterk is in
kracht, daar [is hĳ]; q
En indien [er iemand sterk
is] in gerechtigheid, o dat
ik gedagvaard moge worden!
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20 Indien ik gelĳk had, zou mĳn
eigen mond mĳ schuldig
verklaren;
Was ik onberispelĳk, dan
zou hĳ mĳ onoprecht verklaren.
21 Was ik onberispelĳk, ik zou
mĳn ziel niet kennen;
Ik
´ zou mĳn leven weigeren.
22 Een ding is er. Ja, daarom
zeg ik:
’De onberispelĳke, alsook
de goddeloze, doet hĳ aan
hun eind komen.’a
23 Indien een stortvloed plotseling de dood zou brengen,
Zou hĳ nog spotten met de
vertwĳfeling van de onschuldigen.
24 De aarde zelf is in de hand van
de goddeloze gegeven; b
Het aangezicht van haar
rechters bedekt hĳ.
Wanneer [hĳ] niet, wie dan
wel?
25 Ook zĳn mĳn eigen dagen
sneller geworden dan een
hardloper; c
Ze zĳn weggevloden, ze zullen stellig het goede niet
zien.
26 Ze zĳn voortgeĳld als rieten
boten,
Als een arend die heen en
weer schiet [op zoek] naar
iets om te eten.d
27 Indien ik heb gezegd: ’Laat
ik mĳn bezorgdheid vergeten,e
Laat ik mĳn gelaat veranderenf en opfleuren’,
28 Ben ik bang geworden voor al
mĳn smarten; g
Ja, ik weet dat gĳ mĳ niet
voor onschuldig zult houden.
29 Ikzelf moet nu eenmaal schuldig staan.
Waarom dan toch tob ik mĳ
slechts tevergeefs af? h
30 Indien ik mĳ werkelĳk in
sneeuwwater waste,
En ik mĳn handen werkelĳk in potas reinigde,i
31 Dan zoudt gĳ mĳ in een kuil
dompelen,
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Contrast tussen God en de sterfelĳke Job

En mĳn kleren zouden mĳ
stellig verfoeien.
Want hĳ is niet een man a
zoals ik, [dat] ik hem zou
antwoorden,
Dat wĳ samen ten gerichte
zouden gaan.
Er is geen persoon om tussen
ons te beslissen,b
Dat hĳ zĳn hand op ons beiden zou leggen.
Laat hĳ zĳn roede van mĳ
wegnemen,c
En zĳn verschrikking, laat
die mĳ niet verschrikken.
Laat mĳ spreken en niet bevreesd voor hem zĳn,
Want zo ben ik in mĳzelf
niet geneigd.

ziel walgt stellig van
mĳn leven.
10 Mĳn
Ik wil de vrĳe loop laten
d
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aan mĳn bezorgdheid
over mĳzelf.
Ik wil spreken in de bitterheid van mĳn ziel!
Ik zal tot God zeggen: ’Verklaar mĳ niet schuldig.
Laat mĳ weten waarom gĳ
met mĳ twist.
Is het goed voor u dat gĳ onrecht zoudt doen,e
Dat gĳ [het product van]
het harde werk uwer handen zoudt verwerpen,f
En dat gĳ in feite over de
raad der goddelozen [uw
licht] zoudt laten stralen?
Hebt gĳ ogeng van vlees,
Of ziet gĳ zoals een sterfelĳk mens ziet? h
Zĳn uw dagen als de dagen
van een sterfelĳk mens,i
Of uw jaren net als de dagen van een fysiek sterke
man,
Dat gĳ mĳn dwaling zoudt
trachten te vinden
En naar mĳn zonde zoudt
blĳven zoeken? j
Dit in weerwil van het feit dat
gĳzelf weet dat ik geen
ongelĳk heb,k
´
En er niemand is die uit uw
hand bevrĳdt? l
Uw eigen handen hebben mĳ
gevormd, zodat ze mĳ
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In volledigheid rondom hebben gemaakt, a en toch
zoudt gĳ mĳ verzwelgen.
Bedenk alstublieft dat gĳ mĳ
uit leemb hebt gemaakt
En mĳ tot stof zult doen terugkeren.c
Hebt gĳ mĳ voorts niet als
louter melk uitgegoten
En als kaas om mĳ te laten
stremmen? d
Met huid en vlees hebt gĳ mĳ
voorts bekleed
En met beenderen en pezen
om mĳ samen te weven.e
Leven en liefderĳke goedheid
hebt gĳ ten aanzien van
mĳ gewrocht; f
En uw eigen zorg g heeft mĳn
geest bewaakt.
En deze dingen hebt gĳ verborgen in uw hart.
Ik weet heel goed dat deze
dingen bĳ u zĳn.
Indien ik heb gezondigd en
gĳ mĳ voortdurend in het
oog hebt gehoudenh
En gĳ mĳ ten aanzien van
mĳn dwaling niet onschuldig houdt; i
Indien ik werkelĳk ongelĳk
heb, wee mĳ! j
En [indien] ik werkelĳk gelĳk heb, mag ik mĳn hoofd
niet opheffen,k
Verzadigd van oneer en doordrenkt van ellende.l
En [indien] het hoogmoedig
handelt,m zult gĳ als een
jonge leeuw jacht op mĳ
maken,n
En gĳ zult u in mĳn geval
opnieuw wonderbaar betonen.
Gĳ zult nieuwe getuigen van
u tegenover mĳ laten verschĳnen,
En gĳ zult uw wrevel jegens
mĳ groter maken;
Moeite op moeite is bĳ mĳ.
Waarom hebt gĳ mĳ dan uit
een moederschoot laten
komen? o
Had ik maar de laatste adem
kunnen uitblazen, dat zelfs
geen oog mĳ kon zien,
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Zofars 1e rede: bestraft Job

19 Daar zou ik zĳn geworden alsof ik niet tot bestaan was
gekomen;
Van de buik naar de grafstede zou ik zĳn gebracht.’
20 Zĳn mĳn dagen niet weinige? a Laat hĳ [dus] ophouden,
Laat hĳ zĳn blik van mĳ afwenden, opdat ik een weinig moge opfleurenb
21 Voordat ik heenga — en ik
zal niet terugkerenc —
Naar het land van duisternis en diepe schaduw,d
22 Naar het land waar het duister is als het donker, [het
land] van diepe schaduw
En wanorde, waar het niet
´ ´
meer straalt dan het donker.”
¨
Toen antwoordde de Naae
en zei:
mathiet Zofar
_
2 „Zal een veelheid van woorden
onbeantwoord blĳven,
Of zal louter een pocher gelĳk hebben?
3 Zal dat ĳdele gezwets van u
mannen tot zwĳgen brengen,
En zult gĳ blĳven bespotten zonder dat er iemand
is die [u] bestraft? f
4 Ook zegt gĳ: ’Mĳn onderrichtg
is zuiver,
En ik ben werkelĳk rein geblekenh in uw ogen.’
5 Maar o, indien God zelf slechts
zou spreken
En zĳn lippen tegenover u
opende! i
6 Dan zou hĳ u de geheimen der
wĳsheid meedelen,
Want de dingen der praktische wĳsheid zĳn menigvuldig.
Ook zoudt gĳ weten dat
God toelaat dat ten gunste van u iets van uw dwaling wordt vergeten.j
7 Kunt gĳ de diepe dingen Gods
doorgronden,k
Of kunt gĳ de Almachtige
zelfs tot het uiterste doorgronden?

11
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JOB 10:19–11:18

8 Ze is hoger dan de hemel. Wat
kunt gĳ uitrichten?
Ze is dieper dan Sjeo_ ol.
_ a Wat
kunt gĳ weten?
9 Ze is langer van afmeting dan
de aarde,
En breder dan de zee.
10 Indien hĳ voorbĳgaat en
[iemand] overlevert
En een rechtszitting belegt,
wie kan hem dan weerstaan?
11 Want hĳzelf kent heel goed
de mannen die onwaarachtig zĳn.b
Wanneer hĳ ziet wat schadelĳk is, zal hĳ zich dan niet
opmerkzaam betonen?
12 Zelfs een leeghoofdig man zal
nog een goede beweegreden krĳgen
Zodra een ezelachtige zebra
als mens wordt geboren.
13 Indien gĳzelf werkelĳk uw
hart zult bereiden
En inderdaad uw handpalmen tot hem uitbreidt,c
14 Indien wat schadelĳk is in uw
hand is, doe het ver weg,
En laat geen onrechtvaardigheid in uw tenten wonen.
15 Want dan zult gĳ uw aangezicht zonder smet opheffend
En gĳ zult stellig bevestigd
worden, en gĳ zult niet
vrezen.
16 Want gĳ — moeite zult gĳ vergeten;
Als [aan] wateren die zĳn
voorbĳgevloeid, zult gĳ
[eraan] denken.
17 En helderder dan de middag
zal [uw] levensduur e rĳzen;
De duisternis zal worden als
de morgen zelf.f
18 En gĳ zult wel moeten vertrouwen omdat er hoop bestaat;
En gĳ zult stellig zorgvuldig rondzien — in zekerheid zult gĳ u neerleggen.g

JOB 11:19–12:21

Jobs 4e rede: „vrienden” hebben ongelĳk

19 En gĳ zult u inderdaad uitstrekken, zonder dat iemand [u] doet beven.
En velen zullen u stellig
mild stemmen; a
20 En het zĳn de ogen van de
goddelozen die zullen verkwĳnen; b
En een toevluchtsoord zal
hun stellig ontvallen,c
En hun hoop zal zĳn een
uitblazen van de ziel.”d
Vervolgens antwoordde Job
en zei:
12
2 „Waarlĳk, gĳlieden zĳt het

3

4

5

6

7

8

volk,
En met U zal de wĳsheid uitsterven! e
Ook ik heb een hart,f evengoed als GIJ.
Ik doe voor U niet onder,g
En bĳ wie zĳn dergelĳke
dingen niet?
[Iemand die] een voorwerp
van spot [is] voor zĳn naaste, ben ik geworden,h
Iemand die tot God roept,
opdat hĳ hem zou antwoorden.i
Een voorwerp van spot is de
rechtvaardige, de onberispelĳke.
In gedachten heeft degene
die vrĳ van zorgen is, verachting voor de ondergang zelf; j
Die is bereid voor hen wier
voeten wankelen.k
De tenten van de gewelddadige plunderaars zĳn onbezorgd,l
En degenen die God tot woede prikkelen, hebben de
veiligheid
Die degene toebehoort die
in zĳn hand een god heeft
gebracht.m
Maar vraag alstublieft de huisdieren, en ze zullen u onderrichten; n
Ook de gevleugelde schepselen des hemels, en ze
zullen het u vertellen.o
Of houd u intens bezig met de
aarde, en ze zal u onderrichten; p
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En de vissen der zee a zullen
het u bekendmaken.
Wie onder al deze weet niet
heel goed
Dat Jehovah’s hand zelf dit
heeft gedaan,b
In wiens hand de ziel is c van
al wat leeft
En de geest van alle menselĳk vlees? d
Toetst niet het oor zelf woorden,e
Zoals het gehemelte f voedsel proeft?
Is er geen wĳsheid onder de
bejaardeng
En verstand [in] lengte van
dagen?
Bĳ hem zĳn wĳsheid en
macht; h
Hĳ heeft raad en verstand.i
Ziet! Hĳ haalt omver, opdat er
niet wordt opgebouwd; j
Hĳ sluit het toe voor de
mens, opdat het niet wordt
geopend.k
Ziet! Hĳ houdt de wateren tegen en ze drogen op; l
En hĳ zendt ze, en ze veranderen de aarde.m
Bĳ hem zĳn sterkte en praktische wĳsheid; n
Hem behoort degene die
een fout begaat en degene die op een dwaalspoor
brengt; o
Hĳ laat raadsheren barrevoets
gaan,p
En hĳ laat zelfs rechters
waanzinnig worden.
De boeien van koningen maakt
hĳ werkelĳk los,q
En hĳ bindt een gordel om
hun heupen.
Hĳ laat priesters barrevoets
gaan,r
En hen die permanent gezeteld zĳn, werpt hĳ omver; s
Hĳ ontneemt de getrouwen
de spraak,
En de verstandigheid der
ouden neemt hĳ weg;
Hĳ stort verachting uit over
edelen,t
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Jobs tegenargumenten

JOB 12:22–13:20

HFDST. 12

Of zult GIJ voor de [ware]
God een rechtsstrĳd voeren?
Zou het goed zĳn als hĳ U ondervraagt? a
Of wilt GIJ een spel met hem
drĳven, zoals men een spel
drĳft met een sterfelĳk
mens?
Hĳ zal U beslist terechtwĳzenb
Indien GIJ heimelĳk tracht
partĳdigheid te betonen; c
Zal zĳn waardigheid alleen al
U niet doen opschrikken,
En de angst zelf voor hem U
overvallen? d
UW gedenkwaardige gezegden
zĳn spreuken van as;
UW schildknoppen zĳn als
schildknoppen van leem.e
Bewaart het stilzwĳgen voor
mĳ, opdat ikzelf moge
spreken.
Laat dan maar over mĳ komen wat wil!
Waarom draag ik mĳn vlees
in mĳn tanden
En stel ik mĳn eigen ziel in
mĳn handpalm? f
Zelfs al zou hĳ mĳ doden, zou
ik niet wachten? g
Ik zou voor zĳn aangezicht
slechts argumenteren ten
gunste van mĳn eigen wegen.
Hĳ zou ook mĳn redding zĳn,h
Want voor zĳn aangezicht
zal geen afvallige komen.i
Hoort mĳn woorden tot het
einde toe,j
En laat mĳn verklaring in
UW oren zĳn.
Ziet toch, ik heb een rechtsk
zaak aanhangig gemaakt;
´
Ik weet stellig dat ık in mĳn
recht ben.
Wie is degene die met mĳ zal
twisten? l
Want zou ik nu zwĳgen, ik
zou eenvoudig de laatste
adem uitblazen!
Doe mĳ slechts twee dingen
niet;
In dat geval zal ik mĳ
niet verbergen louter wegens u; m

En de gordel van krachtigen
maakt hĳ werkelĳk slap;
Hĳ legt diepe dingen uit de
duisternis bloot,a
En hĳ brengt diepe schaduw
aan het licht;
¨
Hĳ laat de natien groot worden, opdat hĳ ze kan vernietigen; b
¨
Breidt de natien uit, opdat
hĳ ze kan wegvoeren;
Neemt het hart weg van de
hoofden van het volk des
lands,
Opdat hĳ hen in een lege
ruimte kan laten ronddolen,c waar geen weg is.
Zĳ tasten rond in de duisternis,d waar geen licht is,
Opdat hĳ hen kan laten
ronddolen als een dronken
man.e

Dit alles heeft mĳn
oog gezien,
13 Ziet!
Mĳn oor heeft [het] ge2
3

4

5

6

7

8

hoord en geeft er acht
op.
Wat GIJ weet, weet ik zelf ook
heel goed;
Ik doe voor U niet onder.f
Maar ik voor mĳ zou tot de
Almachtige zelf willen
spreken,g
En ik zou lust hebben, met
God te argumenteren.
GIJ daarentegen zĳt leugensmeerders; h
GIJ allen zĳt geneesheren
van niets.i
Indien GIJ nu maar absoluut
zoudt blĳven zwĳgen,
Opdat het wĳsheid van UW
zĳde zou blĳken te zĳn! j
Hoort alstublieft mĳn tegenargumenten,k
En schenkt aandacht aan
de pleidooien van mĳn lippen.
Zult gĳlieden voor God zelf
onrechtvaardigheid spreken,
En zult GIJ voor hem bedrog
spreken? l
Zult GIJ hem partĳdig bejegenen,m
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JOB 13:21–14:14

Job: mens is zwak, hulpeloos in de dood

21 Doe uw eigen hand ver van
mĳ,
En de schrik voor u — moge
die mĳ niet verschrikken.a
´
22 Of roep, opdat ikzelf kan ant´ woorden;
Of moge ik spreken, en
geeft gĳ mĳ antwoord.
23 In welk opzicht heb ik dwalingen en zonden?
Laat mĳ mĳn eigen opstandigheid en mĳn eigen zonde weten.
24 Waarom verbergt gĳ zelfs uw
aangezichtb
En beschouwt gĳ mĳ als een
vĳand van u? c
25 Wilt gĳ een wegwaaiend blad
nog doen sidderen,
Of een droge stoppel nog
achterna blĳven zetten?
26 Want gĳ blĳft bittere dingen
tegen mĳ schrĳvend
En gĳ doet mĳ [de gevolgen van] de dwalingen van
mĳn jeugd dragen.e
27 Ook houdt gĳ mĳn voeten
voortdurend in het blok,f
En gĳ gaat al mĳn paden na;
Voor mĳn voetzolen tekent
gĳ uw eigen lĳn af.
28 En hĳ is als iets verrots dat
wegteert; g
Als een kleed dat werkelĳk
door de mot wordt opgegeten.h
mens, uit een vrouw geboren,
14 DeLeeft
korte tĳd en is veri

j

zadigd van beroering.k
2 Als een bloesem is hĳ te voorschĳn gekomen en wordt
hĳ afgesneden,l
En hĳ vliedt heen als de
schaduwm en blĳft niet bestaan.
3 Ja, over deze hebt gĳ uw oog
geopend,
En mĳ brengt gĳ met u in
het gericht.n
4 Wie kan een reine uit een ono
reine voortbrengen?
´ ´
Er is er niet een.
5 Indien zĳn dagen zĳn bepaald,p
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Is het getal van zĳn maanden bĳ u;
Gĳ hebt hem een verordening gesteld die hĳ niet
kan overschrĳden.
Wend uw blik van hem af, opdat hĳ rust mag hebben,a
Totdat hĳ net als een loonarbeider een welgevallen
heeft in zĳn dag.
Want zelfs voor een boom bestaat er nog hoop.
Indien hĳ wordt omgehakt,
zal hĳ zelfs weer uitlopen,b
En zĳn eigen loot zal niet
ophouden te bestaan.
Indien zĳn wortel oud wordt
in de aarde
En in het stof zĳn tronk afsterft,
Zal hĳ bĳ de reuk van water
uitspruitenc
En hĳ zal stellig een grote
tak voortbrengen als een
nieuwe plant.d
Maar een fysiek sterke man
sterft en ligt overwonnen
neer;
En een aardse mens blaast
de laatste adem uit, en
waar is hĳ? e
Wateren verdwĳnen inderdaad uit een zee,
En een rivier zelf loopt leeg
en droogt uit.f
Ook de mens moet zich neerleggen en staat niet op.g
Totdat de hemel er niet meer
is, zullen zĳ niet wakker
worden,h
Noch zullen zĳ uit hun slaap
worden gewekt.i
O, dat gĳ mĳ in Sjeo_ ol
_ zoudt
verbergen,j
Dat gĳ mĳ verborgen zoudt
houden totdat uw toorn
zich afwendt,
Dat gĳ mĳ een tĳdslimietk
zoudt stellen en aan mĳ
zoudt denken! l
Kan een fysiek sterke man als
hĳ sterft opnieuw leven? m
Al de dagen van mĳn dwangarbeid zal ik wachten,n
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Elifaz’ 2e rede: noemt Job aanmatigend

Totdat mĳn aflossing komt.a
Gĳ zult roepen, en ikzelf zal u
antwoorden.b
Naar het werk van uw handen zult gĳ een vurig verlangen hebben.
Want nu telt gĳ voortdurend
zelfs mĳn schreden; c
Gĳ let op niets anders dan
mĳn zonde.d
Verzegeld in een buidel is
mĳn opstandigheid,e
En gĳ plakt mĳn dwaling
toe.
Maar een berg zelf die valt,
zal verbrokkelen,
En zelfs een rots zal van haar
plaats worden gerukt.
Water doet stellig zelfs stenen uitslĳten;
De uitstorting ervan spoelt
het stof der aarde weg.
Zo hebt gĳ zelfs de hoop van
de sterfelĳke mens doen
vergaan.
Gĳ overweldigt hem voor eeuwig, zodat hĳ heengaat; f
Gĳ misvormt zĳn aangezicht, zodat gĳ hem wegzendt.
¨
Zĳn zonen worden geeerd,
maar hĳ weet [het] niet; g
En zĳ worden onbeduidend,
maar hĳ slaat geen acht
op hen.
Slechts zĳn eigen vlees zal
terwĳl het op hem is, pĳn
blĳven doen,
En zĳn eigen ziel zal terwĳl
ze in hem is, blĳven treuren.”
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Toen antwoordde de Temaniet El _ifaz en zei:
15
2 „Zal een wĳs persoon soms
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met winderige kennis antwoorden,h
Of zal hĳ zĳn buik vullen
met de oostenwind? i
3 Louter terechtwĳzen met een
woord zal geen nut hebben,
En louter uitspraken zullen
op zichzelf niet baten.
4 Maar gĳzelf maakt de vrees
[voor het aangezicht van
God] van nul en gener
waarde,
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JOB 14:15–15:16

En gĳ maakt dat men zich
steeds minder aan iets gelegen laat liggen voor het
aangezicht van God.
Want uw dwaling oefent uw
mond,
En gĳ kiest de tong der
schranderen.
Uw mond verklaart u schuldig, en niet ik;
En uw eigen lippen antwoorden ten nadele van u.a
Werdt gĳ als de allereerste
mens geboren,´ b´
Of werdt gĳ voor
de heu¨
vels c met weeen voortgebracht?
Luistert gĳ naar het vertrouwelĳke spreken van God,d
En beperkt gĳ de wĳsheid
tot uzelf?
Wat weet gĳ in feite dat wĳ
niet weten? e
Wat begrĳpt gĳ dat niet ook
bĳ ons is?
Zowel de grĳze als de bejaarde zĳn bĳ ons,f
Degene die rĳker aan dagen
is dan uw vader.
Zĳn de vertroostingen Gods
niet genoeg voor u,
Of een woord, op zachte
wĳze met u [gesproken]?
Waarom voert uw hart u mee,
En waarom flikkeren uw
ogen?
Want gĳ keert uw geest tegen
God zelf,
En gĳ hebt woorden uit uw
eigen mond laten voortkomen.
Wat is een sterfelĳk mens, dat
hĳ rein zou zĳn,g
Of dat iemand die uit een
vrouw is geboren, in zĳn
recht zou zĳn?
Zie! In zĳn heiligen heeft hĳ
geen geloof,h
En zelfs de hemelen zĳn in
werkelĳkheid niet rein in
zĳn ogen.i
Hoeveel te minder dan wanneer iemand verfoeilĳk en
verdorven is,j
Een man die onrechtvaardigheid indrinkt als water!

JOB 15:17–16:4

Vervolg Elifaz’ rede. Jobs 5e rede

17 Ik zal het u meedelen. Luister
naar mĳ! a
Ook dit heb ik aanschouwd,
dus laat mĳ [het] verhalen,
18 Dat wat wĳzenb zelf vertellen
En wat zĳ niet verborgen
hebben, [daar het afkomstig is] van hun vaderen.
19 Aan hen alleen werd het land
gegeven,
En geen vreemde trok door
hun midden.
20 Al zĳn dagen ondergaat de
goddeloze kwelling,
Ja, het aantal jaren zelfs die
voor de tiran zĳn weggelegd.
21 Het geluid van angstwekkende dingen is in zĳn oren;
Als er vrede is, overvalt
hem nog een gewelddadige plunderaar.c
22 Hĳ gelooft niet dat hĳ uit de
duisternis zal terugkeren,d
En hĳ is bestemd voor een
zwaard.
23 Hĳ dwaalt rond op zoek naar
brood — waar is het? e
Hĳ weet heel goed dat de
dag der duisternis f gereed
is bĳ zĳn hand.
24 Benauwdheid en radeloze angst
blĳven hem verschrikken; g
Ze overweldigen hem als
een koning die gereed is
voor de aanval.
25 Omdat hĳ zĳn hand tegen
God zelf uitstrekt,
En ten aanzien van de Almachtige zich superieur
tracht te tonen; h
26 [Omdat] hĳ hardnekkig op
hem afstormt,
Met de dikke knoppen van
zĳn schilden;
27 Omdat hĳ zĳn gezicht werkelĳk bedekt met zĳn vetheid
En hĳ vet legt op zĳn lendenen,i
28 Verblĳft hĳ slechts in steden die weggevaagd zullen worden,
In huizen waarin men niet
zal blĳven wonen,
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Die stellig tot steenhopen
bestemd blĳken te zĳn.
Hĳ zal niet rĳk worden en zĳn
vermogen zal niet vermeerderen,
Noch zal hĳ de verwerving
ervan over de aarde uitbreiden.a
Hĳ zal de duisternis niet ontwĳken;
Een vlam zal zelfs zĳn loot
verdorren,
En hĳ zal wĳken door het
geblaas van Zĳn mond.b
Laat hem geen geloof stellen
in waardeloosheid, daar hĳ
op een dwaalspoor wordt
gebracht,
Want wat hĳ ervoor in ruil
krĳgt, zal louter waarde´ ´ loosheid blĳken te zĳn;
Voor zĳn dag zal het vervuld
worden.
En zĳn scheut zelf zal stellig niet welig tieren.c
Hĳ zal zĳn onrĳpe druiven afstoten net als een wĳnstok,
En zĳn bloesems afwerpen
net als een olĳfboom.
Want de vergadering der afvalligen is onvruchtbaar,d
En louter vuur moet de tenten der omkoperĳ verteren.e
Er is een zwanger gaan van
moeite en een baren van
wat schadelĳk is,f
En hun buik zelf bereidt bedrog.”

Vervolgens antwoordde
Job en zei:
16
2 „Ik heb veel van zulke dingen
gehoord.
GIJ zĳt allen last veroorzakende vertroosters! g
3 Komt er een eind aan winderige woorden? h
Of wat ergert u, dat gĳ antwoordt?
4 Ikzelf zou ook heel goed zo
kunnen spreken als GIJ.
Indien slechts UW ziel daar
zou zĳn waar mĳn ziel is,
Zou ik dan met woorden pralen tegen U,i
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JOB 16:5–17:5

Job maakt valse vertroosters verwĳten. Klaagt

En zou ik het hoofd schudden over U? a
Ik zou U sterken met de woorden van mĳn mond,b
En de troost van mĳn eigen
lippen zou zich weerhouden —.
Spreek ik wel, mĳn eigen
smart wordt niet teruggehouden,c
En houd ik er werkelĳk mee
op, wat gaat er van mĳ
weg?
Alleen heeft hĳ mĳ nu moede
gemaakt; d
Hĳ heeft allen die met
mĳ vergaderden, vereenzaamd.
Ook grĳpt gĳ mĳ aan. Het is
een getuige geworden,e
Zodat mĳn magerheid tegen
mĳ opstaat. In mĳn gezicht getuigt ze.
Ja, zĳn toorn heeft [mĳ] verscheurd, en hĳ koestert
een vĳandige gezindheidf
jegens mĳ.
Hĳ knarst in werkelĳkheid
met de tanden tegen mĳ.g
Mĳn tegenstander zelf scherpt
zĳn ogen tegen mĳ.h
Zĳ hebben hun mond tegen
mĳ opengesperd,i
Met smaad hebben zĳ mĳ op
de wangen geslagen,
In groten getale drommen
zĳ tegen mĳ samen.j
God levert mĳ over aan jonge
knapen,
En in de handen der goddelozen stort hĳ mĳ.k
Ik was onbekommerd geworden, maar hĳ schudde mĳ
toen door elkaar; l
En hĳ greep mĳ bĳ de nek
en verpletterde mĳ toen,
En hĳ stelt mĳ op als een
doelwit voor hem.
Zĳn boogschutters m omringen mĳ;
Hĳ splĳt mĳn nierenn open
en voelt geen mededogen;
Hĳ stort mĳn galblaas regelrecht op de aarde uit.
Hĳ blĳft door mĳ heen breken
met bres op bres;
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Hĳ stormt op mĳ los als een
geweldige.a
Zakkengoedb heb ik over mĳn
huid genaaid,
En ik heb mĳn hoorn in het
stof gestoken.c
Mĳn gezicht zelf is rood geworden van het wenen,d
En over mĳn oogleden ligt
een diepe schaduw,e
Ofschoon er geen geweld in
mĳn handpalmen is,
En mĳn gebed zuiver is.f
O aarde, bedek mĳn bloed
niet! g
En laat er geen plaats blĳken te zĳn voor mĳn geschreeuw!
Ook nu, ziet! in de hemel is
iemand die omtrent mĳ
getuigt,
En mĳn getuige is in den
hoge.h
Mĳn metgezellen zĳn woordvoerders tegen mĳ; i
Tot God heeft mĳn oog slapeloos opgezien.j
En er dient beslist te worden
tussen een fysiek sterke
man en God,
Net als tussen een mensenzoon en zĳn naaste.k
Want slechts enkele jaren
nog zullen er komen,
En langs het pad waarover
ik niet zal terugkeren, zal
ik heengaan.l

geest zelf is gebroken, mĳn eigen dagen
17 Mĳnzĳn
uitgeblust;
m

De grafstede is voor mĳ.n
2 Stellig is er spotternĳ ten aanzien van mĳ,o
En te midden van hun weerspannige gedrag verwĳlt
mĳn oog.
3 Stel mĳn onderpand toch alstublieft bĳ uzelf.p
Wie anders zal mĳ handslag
gevenq tot borgstelling?
4 Want hun hart hebt gĳ gesloten voor doorzicht.r
Daarom verhoogt gĳ hen
niet.
5 Hĳ mag metgezellen dan zeggen hun aandeel te nemen,
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Bildads 2e rede: schildert het lot van zondaars

Maar zelfs de ogen van zĳn
zonen zullen verkwĳnen.a
En hĳ heeft mĳ tot een spreekwoordb der volken gesteld,
Zodat ik iemand word die
men in het gezicht spuwt.c
En van kommer wordt mĳn
oog steeds doffer d
En al mĳn leden zĳn als de
schaduw.
Oprechte mensen zĳn star
van ontzetting hierover,
En zelfs de onschuldige
windt zich op over de afvallige.
De rechtvaardige blĳft vasthouden aan zĳn weg,e
En de reine van handenf
blĳft toenemen in sterkte.g
Maar gĳlieden moogt allen
opnieuw beginnen. Dus
komt, alstublieft,
Daar ik geen wĳze onder U
vind.h
Mĳn eigen dagen zĳn voorbĳgegaan,i mĳn eigen plannen zĳn verscheurd,j
De wensen van mĳn hart.
De nacht blĳven zĳ tot dag
maken: k
’Het licht is nabĳ wegens de
duisternis.’
Indien ik blĳf wachten, is
Sjeo_ ol
_ mĳn huis; l
In de duisternis m zal ik mĳn
legerstede moeten spreiden.
Tot de kuiln zal ik moeten uitroepen: ’Gĳ zĳt mĳn vader!’
Tot de made: o ’Mĳn moeder
en mĳn zuster!’
Dus waar is mĳn hoop dan? p
En mĳn hoop — wie aanschouwt ze?
Tot de grendels van Sjeo_ ol
_
zullen ze afdalen,
Wanneer wĳ, allen te zamen, tot het stof zelf moeten neerdalen.”q

Toen antwoordde de Suhiet B _ildad en zei:
18
2 „Hoe lang zal het nog duren
voordat gĳlieden een eind
maakt aan woorden?
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GIJ dient begrip te hebben,
opdat wĳ daarna kunnen
spreken.
Waarom dienen wĳ als dieren
te worden beschouwda
[En] als onrein in UW ogen te
worden geacht?
Hĳ verscheurt zĳn ziel in zĳn
toorn.
Zal ter wille van u de aarde
verlaten worden,
Of een rots van haar plaats
worden gerukt?
Ook het licht der goddelozen
zal worden uitgeblustb
En de vonk van zĳn vuur
zal niet schĳnen.
Zelfs een licht zal stellig donker worden in zĳn tent,c
En zĳn eigen lamp daarin
zal worden uitgeblust.
Zĳn krachtige schreden zullen belemmerd worden.
Zĳn eigen raad zal hem neerwerpen.d
Want hĳ zal inderdaad door
zĳn voeten in een net gevoerd worden,
En op een netwerk zal hĳ
wandelen.e
Een klem zal [hem] bĳ de hiel
grĳpen; f
Een strikg houdt hem vast.
Een koord is voor hem verborgen op de aarde,
En een vangtoestel voor hem
op [zĳn] pad.
Rondom doen plotselinge verschrikkingen hem stellig
opschrikken,h
En jagen hem inderdaad
voort op zĳn voeten.
Zĳn kracht wordt door de
honger verteerd,
En het ongeluki staat gereed
om hem kreupel te doen
gaan.
Het zal de stukken van zĳn
huid vreten;
De eerstgeborene van de
dood zal zĳn ledematen
vreten.
Zĳn vertrouwen zal worden
weggerukt uit zĳn eigen
tentj
En het zal hem doen schrĳden naar de koning der
verschrikkingen.
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Jobs 6e rede: wĳst bestraffing van „vrienden” af

15 Er zal iets in zĳn tent verblĳven dat niet van hem is;
Zwavela zal over zĳn eigen
verblĳfplaats worden gestrooid.
16 Van onderen zullen zelfs zĳn
wortels verdorren,b
En van boven zal zĳn grote
tak verwelken.
17 Zelfs de vermelding van hem
zal stellig van de aarde
vergaan,c
En hĳ zal geen naam hebben buiten op straat.
18 Men zal hem uit het licht in
de duisternis stoten,
En uit het productieve land
zal men hem wegjagen.
19 Hĳ zal geen nakomelingschap
en geen nakroost hebben
onder zĳn volk,d
En er zal geen overlevende
zĳn in de plaats van zĳn
inwonende vreemdelingschap.
20 Over zĳn dag zullen de mensen in het Westen werkelĳk star zĳn van ontzetting,
En een huivering zal stellig
zelfs de mensen in het
Oosten aangrĳpen.
21 Ja, dit zĳn de verblĳven van
een kwaaddoener,
En dit is de plaats van iemand die God niet heeft
gekend.”
Vervolgens antwoordde Job
en zei:
19
2 „Hoe lang nog zult gĳlieden
mĳn ziel blĳven irriterene
En mĳ met woorden blĳven
verbrĳzelen? f
3 Reeds tienmaal zĳt GIJ ertoe
overgegaan mĳ te bestraffen;
GIJ schaamt U niet [dat] GIJ
mĳ zo hard aanpakt.g
4 En aangenomen dat ik een
fout heb begaan,h
Bĳ mĳ zal mĳn fout verwĳlen.
5 Indien GIJ in werkelĳkheid
toch een groot air tegen
mĳ aanneemt,i
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JOB 18:15–19:16

En GIJ mĳ de juistheid van
mĳn smaad voorhoudt,a
WEET dan dat God zelf mĳ
heeft misleid,
En met zĳn vangnet heeft
hĳ mĳ omsloten.b
Ziet! Ik blĳf luid roepen: ’Geweldpleging!’, maar ik
krĳg geen antwoord; c
Ik blĳf om hulp schreeuwen,
maar er is geen recht.d
Zelfs mĳn pad heeft hĳ versperd met een stenen
muur,e en ik kan er niet
voorbĳ;
En op mĳn wegen legt hĳ
louter duisternis.f
Mĳn eigen heerlĳkheid heeft
hĳ mĳ uitgetrokken,g
En hĳ neemt mĳ de kroon
van het hoofd.
Hĳ breekt mĳ aan alle kanten
af, en ik ga heen;
En hĳ trekt mĳn hoop uit
net als een boom.
Ook ontbrandt zĳn toorn tegen mĳ,h
En hĳ blĳft mĳ als een tegenstander van hem beschouwen.
Eendrachtig komen zĳn troepen en hogen hun weg tegen mĳ op,i
En zĳ legeren zich rond
mĳn tent.
Mĳn eigen broeders heeft hĳ
ver van mĳ verwĳderd,j
En zelfs zĳ die mĳ kennen,
hebben zich nog van mĳ
afgewend.
Mĳn intieme kennissen zĳn
uitgebleven,k
En die ik ken, zelfs zĳ zĳn
mĳ vergeten,
Zĳ die als vreemdelingen in
mĳn huis vertoeven; l en
zelfs mĳn slavinnen beschouwen mĳ als een
vreemde;
Een echte buitenlander ben
ik in hun ogen geworden.
Tot mĳn knecht heb ik geroepen, maar hĳ antwoordt
niet.
Met mĳn eigen mond blĳf ik
hem om mededogen smeken.

JOB 19:17–20:11

Zofars 2e rede: wraak over afvalligen

17 Mĳn adem zelf is walgelĳk geworden voor mĳn vrouw,a
En ik ben stinkend geworden voor de zonen van
mĳn [moeders] buik.
18 Ook jonge knapen zelfs hebben mĳ verworpen; b
Ik hoef maar op te staan, of
zĳ spreken mĳ al tegen.
19 Al de mannen van mĳn intieme groep verfoeien mĳ,c
En die ik liefhad, hebben
zich tegen mĳ gekeerd.d
20 Aan mĳn huid en aan mĳn
vlees kleeft mĳn gebeente
werkelĳk,e
En ik ontkom met de huid
van mĳn tanden.
21 Betoont mĳ enige gunst, betoont mĳ enige gunst, o GIJ
mĳn metgezellen,f
Want Gods eigen hand heeft
mĳ aangeraakt.g
22 Waarom blĳft GIJ mĳ vervolgen zoals God dat doet,h
En wordt [ GIJ ] aan mĳn
vlees niet verzadigd?
23 O, dat nu mĳn woorden werden opgeschreven!
O, dat ze toch maar in een
boek werden opgetekend!
24 Met een ĳzeren stifti en [met]
lood,
O, dat ze voor eeuwig in de
rots werden gehouwen!
25 En ik voor mĳ weet heel goed
dat mĳn verlosser j leeft,
En dat hĳ, na [mĳ] komend,
zal opstaan k over [het]
stof.
26 En na mĳn huid, [die] zĳ hebben gevild — dit!
Toch zal ik afgenomen in
mĳn vlees God aanschouwen,
27 Die zelfs ik voor mĳ zal aanschouwen,l
En [die] mĳn eigen ogen
stellig zullen zien, maar
geen vreemde.
Mĳn nieren zĳn diep in mĳ
versmacht.
28 Want gĳlieden zegt: ’Waarom
blĳven wĳ hem vervolgen?’m
Terwĳl de eigenlĳke wortel
der zaak zich in mĳ bevindt.
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29 Weest bevreesd voor UZELF
wegens een zwaard,a
Want het zwaard betekent
een woeden tegen dwalingen,
Opdat GIJ moogt weten dat
er een rechter is.”b
¨
Toen antwoordde de Naamathiet Zofar
en zei:
_
2 „Daarom geven mĳn eigen
verontrustende gedachten zelf mĳ antwoord,
Ja, wegens mĳn innerlĳke
opgewondenheid.
3 Een beledigende vermaning
aan mĳn adres hoor ik;
En een geest zonder het
verstand dat ik heb, antwoordt mĳ.
4 Hebt gĳ te allen tĳde dit wel
geweten,
Sinds de mens op de aarde
werd geplaatst,c
5 Dat het vreugdegeroep der
goddelozen van korte duur
is d
En het vreugdebetoon van
een afvallige voor een
ogenblik?
6 Al stĳgt zĳn hoogheid tot de
hemel zelf e
En reikt zĳn hoofd zelfs tot
de wolken,
7 Als zĳn drekkoeken vergaat
hĳ voor eeuwig; f
Zelfs degenen die hem zagen, zullen zeggen: ’Waar
is hĳ?’g
8 Als een droom zal hĳ wegvliegen, en men zal hem niet
vinden;
En hĳ zal worden verjaagd
als een nachtvisioen.h
9 Het oog dat hem bespeurd
heeft, zal dit niet weer
doen,i
En zĳn plaats zal hem niet
meer aanschouwen.j
10 Zĳn eigen zonen zullen de
gunst van geringen zoeken,
En zĳn eigen handen zullen zĳn waardevolle dingen teruggeven.k
11 Zĳn eigen beenderen zĳn vol
geweest van zĳn jeugdige
kracht,
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Vervolg Zofars rede. Jobs 7e rede

Maar met hem zal ze zich
neerleggen in louter stof.a
Indien het slechte zoet smaakt
in zĳn mond,
Indien hĳ het onder zĳn
tong laat wegsmelten,
Indien hĳ er mededogen mee
heeft en het niet laat varen,
En indien hĳ het blĳft terughouden in het midden
van zĳn gehemelte,
Zal zĳn voedsel zelf in zĳn
eigen ingewanden stellig
veranderen;
Het zal de gal van cobra’s
binnen in hem zĳn.
Een vermogen heeft hĳ verzwolgen, maar hĳ zal het
uitbraken;
God zal het uit zĳn buik zelf
uitdrĳven.
Het gif van cobra’s zal hĳ inzuigen;
De tong van een adder zal
hem doden.b
Hĳ zal nooit de waterlopen
zien,c
Vlietende stromen van honing en boter.
Hĳ zal [zĳn] verworven bezit teruggeven en zal [het]
niet verzwelgen;
Gelĳk het vermogen van zĳn
handel, maar waarvan hĳ
niet zal genieten.d
Want hĳ heeft verbrĳzeld, hĳ
heeft geringen verlaten;
Een huis heeft hĳ geroofd
dat hĳ voorts niet bouwde.e
Want hĳ zal stellig geen onbezorgdheid in zĳn buik
kennen;
Door middel van zĳn begeerlĳke dingen zal hĳ
niet ontkomen.f
Er is niets overgebleven dat
hĳ kan verslinden;
Daarom zal zĳn welzĳn geen
stand houden.
Terwĳl zĳn overvloed een
hoogtepunt heeft bereikt,
zal hĳ het benauwd krĳgen; g
De volle kracht van de tegenspoed zelf zal op hem
afkomen.
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23 Laat het geschieden dat, ten
einde zĳn buik te vullen,
Hĳ zĳn brandende toorn
over hem zal zendena
En [die] op hem zal doen
regenen, in zĳn ingewanden.
24 Hĳ zal weglopenb voor ĳzeren
wapentuig;
Een koperen boog zal hem
doorsplĳten.
25 Ja, een werpspies zal zelfs
door zĳn rug naar buiten
komen,
En een glinsterend wapen
door zĳn gal; c
Schrikwekkende voorwerpen zullen op hem afkomen.d
26 Volslagen duisternis zal zĳn
bewaard voor wat hĳ heeft
opgespaard;
Een vuur dat niemand aangeblazen heeft, zal hem
verteren; e
Het zal een overlevende in
zĳn tent slecht vergaan.
27 De hemel zal zĳn dwaling onthullen,f
En de aarde zal tegen hem
in opstand zĳn.
28 Een stortregen zal zĳn huis
wegrollen;
Er zullen dingen worden
uitgestort op de dag van
zĳn toorn.g
29 Dit is van Godswege het deel
van de goddeloze mens,h
Ja, het erfdeel dat hem van
Godswege is toegezegd.”
Vervolgens antwoordde Job
en zei:
21
2 „Luistert aandachtig naar mĳn
woord,
En laat dit UW vertroosting
worden.
3 Verdraagt mĳ, en ikzelf zal
spreken;
En na mĳn spreken mag
[ieder van U] spotten.i
4 Wat mĳ aangaat, is mĳn bezorgdheid [geuit] tegenover een mens?
Of waarom wordt mĳn geest
niet ongeduldig?

JOB 21:5-27

Job ziet dat goddelozen voorspoed hebben

5 Wendt UW gezicht tot mĳ en
zĳt star van ontzetting,
En legt [de] hand op [UW]
mond.a
6 En indien ik [eraan] heb gedacht, ben ik ook ontsteld
geworden,
En siddering heeft mĳn
vlees aangegrepen.
7 Waarom blĳven juist de goddelozen in leven,b
Zĳn zĳ oud geworden, ja, superieur geworden in vermogen? c
8 Hun nageslacht is stevig bĳ
hen bevestigd voor hun
aangezicht,
En hun nakomelingen voor
hun ogen.
9 Hun huizen zĳn louter vrede,
vrĳ van angst,d
En de roede Gods is niet op
hen.
10 Zĳn eigen stier bevrucht werkelĳk en verspilt geen
zaad;
Zĳn koe kalfte en heeft geen
misdracht.
11 Zĳ blĳven hun jonge knapen uitzenden net als een
kudde,
En hun eigen mannelĳke
kinderen huppelen rond.
12 Zĳ verheffen voortdurend
[hun stem] met de tamboerĳn en harp,f
En verheugen zich constant bĳ het geluid van de
schalmei.
13 Zĳ brengen hun dagen door in
vrolĳkheid,g
En in een ogenblik dalen zĳ
in Sjeo_ ol
_ af.
14 En zĳ zeggen tot de [ware]
God: ’Wend u van ons af! h
En in de kennis van uw wegen hebben wĳ geen behagen gevonden.i
15 Wat heeft de Almachtige te
betekenen, dat wĳ hem
zouden dienen,j
En wat baat het ons dat wĳ
met hem in contact zĳn
gekomen?’k
16 Ziet! Hun welzĳn [ligt] niet in
hun eigen macht.l
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Ja, de raad der goddelozen
is ver van mĳ verwĳderd
gebleven.a
Hoe dikwĳls wordt de lamp der
goddelozen uitgeblust,b
En [hoe dikwĳls] komt hun
ongeluk over hen?
[Hoe dikwĳls] bedeelt hĳ
in zĳn toorn vernietiging
toe? c
Worden zĳ als stro voor de
wind,d
En als kaf dat door een
stormwind is weggestolen?
God zelf zal iemands schadelĳkheid opsparen voor
diens eigen zonen; e
Hĳ zal het hem vergelden,
opdat hĳ [het] moge weten.f
Zĳn ogen zullen zĳn verval
zien,
En van de woede van de Almachtige zal hĳ drinken.g
Want wat zal zĳn welbehagen
zĳn in zĳn huis na hem,
Wanneer het getal van zĳn
maanden werkelĳk in tweeen gesneden zal zĳn?h
Zal hĳ kennis bĳbrengen aan
God zelf,i
Terwĳl Hĳ het juist is die de
hogen richt? j
Ja, deze zal volop in het bezit
van al het nodige sterven,k
Wanneer hĳ volkomen vrĳ
van zorgen en onbekommerd is;
[Wanneer] zĳn eigen dĳen vol
vet geworden zĳn
En zelfs het merg van zĳn
beenderen vochtig wordt
gehouden.
En deze andere zal sterven
met een bittere ziel,
Zonder van het goede gegeten te hebben.l
Te zamen in het stof zullen zĳ
neerliggen,m
En louter maden zullen een
bedekking over hen vormen.n
Ziet! Ik ken UW gedachten wel
En de snode plannen waarmee GIJ mĳ geweld zoudt
willen aandoen.o
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Elifaz’ 3e rede: klaagt Job aan

28 Want GIJ zegt: ’Waar is het
huis van de edele,
En waar is de tent, de verblĳven van de goddelozen?’a
29 Hebt GIJ geen navraag gedaan
bĳ hen die op de wegen
reizen?
En onderwerpt GIJ ook hun
tekens niet aan een zorgvuldig onderzoek,
30 Dat op de dag van het ongeluk een boosdoener wordt
gespaard,b
Hĳ op de dag van verbolgenheid wordt bevrĳd?
31 Wie zal hem recht in zĳn gezicht zĳn weg voorhouden? c
En wie zal hem vergelden
wat hĳzelf heeft gedaan? d
32 Wat hem betreft, naar de
grafstede zal hĳ worden
gebracht,e
En over een grafheuvel zal
de wacht worden gehouden.
33 Voor hem zullen de aardkluiten van een stroomdal stellig zoet worden,f
En achter zich zal hĳ alle
g
mensen
´ ´ trekken,
En die voor hem, waren zonder tal.
34 Hoe vergeefs tracht GIJ mĳ
dus te troosten,h
En wat UW antwoorden betreft, ze zĳn werkelĳk
niets dan ontrouw!”
Toen antwoordde de Temaniet El _ifaz en zei:
22
2 „Kan een fysiek sterke man
God zelf soms tot nut zĳn,i
Zodat iemand die inzicht
heeft, hem tot nut zou
zĳn?
3 Schept de Almachtige er enig
behagen in dat gĳ rechtvaardig zĳt,j
Of geeft het hem enig gewin
dat gĳ uw weg onberispelĳk maakt? k
4 Zal hĳ u om uw eerbied terechtwĳzen,
Zal hĳ met u in het gericht
treden? l
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5 Is niet uw eigen slechtheid
reeds te groot,a
En zal er geen eind zĳn aan
uw dwalingen?
6 Want gĳ neemt een pand van
uw broeders zonder reden,b
En de kleren van naakte
mensen trekt gĳ nog uit.
7 De vermoeide geeft gĳ geen
dronk water,
En de hongerige onthoudt
gĳ brood.c
8 Wat een man van kracht betreft, hem behoort het
land toe,d
En iemand die partĳdig
wordt bejegend, die woont
erin.
9 Weduwen hebt gĳ met lege
handen weggezonden,
En de armen van vaderloze
jongens worden verbrĳzeld.e
10 Daarom zĳn er vogelstrikken
rondom u,f
En plotselinge angst ontstelt u;
11 Of duisternis, [zodat] gĳ niet
kunt zien,
En een golvende watermassa bedekt u.
12 Is God niet hemelhoog? g
Zie ook het totaal der sterren,h dat ze hoog zĳn.
13 En toch hebt gĳ gezegd: ’Wat
weet God feitelĳk?
Kan hĳ richten door dikke
donkerheid heen?
14 Wolken zĳn voor hem een
schuilplaats, zodat hĳ niet
ziet,
En op het hemelgewelf wandelt hĳ rond.’
15 Is het de weg van lang geleden waaraan gĳ u wilt
houden,
Die schadelĳke mensen betreden hebben,
16 [Mensen]
die weggerukt zĳn
´ ´
voor hun tĳd,i
Wier fundamentj wordt uitgestort net als een rivier,
17 Die tot de [ware] God zeggen:
’Wend u van ons af! k
En wat kan de Almachtige
tegen ons uitrichten?’

JOB 22:18–23:12

Jobs 8e rede: wil zich voor God verdedigen

18 Toch heeft hĳzelf hun huizen met goede dingen gevuld; a
En de raad der goddelozen,
die is ver van mĳ verwĳderd gebleven.b
19 De rechtvaardigen zullen het
zien en zich verheugen,c
En de onschuldige zelf zal
hen bespotten:
20 ’Waarlĳk, onze tegenstanders
zĳn verdelgd;
En wat er nog van hen over
is, zal stellig door een vuur
worden verteerd.’
21 Maak u alstublieft met hem
vertrouwd en houd vrede;
Daardoor zult gĳ goede dingen bekomen.
22 Neem alstublieft uit zĳn mond
de wet aan,
En leg zĳn woorden in uw
hart.d
23 Indien gĳ tot de Almachtige
terugkeert,e zult gĳ worden opgebouwd;
[Indien] gĳ de onrechtvaardigheid ver uit uw tent verwĳderd zult houden,
24 En [indien] edel metaal in het
stof wordt gelegd
f
in het
En goud van Ofir
_
rotsgesteente der stroomdalen,
25 Dan zal de Almachtige inderdaad uw edele metalen
worden,
En zilver, het meest uitgelezene, voor u.g
26 Want dan zult gĳ in de Almachtige uw heerlĳke verrukking vinden,h
En gĳ zult uw aangezicht
tot God zelf opheffen.i
27 Gĳ zult een smeking tot hem
richten, en hĳ zal u verhoren; j
En uw geloften zult gĳ betalen.k
28 En gĳ zult tot iets besluiten,
en het zal voor u tot stand
komen;
En op uw wegen zal stellig
licht schĳnen.l
29 Want er moet vernedering
zĳn wanneer gĳ aanmatigend spreekt; m
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Maar iemand met neergeslagen ogen zal hĳ redden.a
30 Hĳ zal een onschuldig man
verlossen,b
En gĳ zult stellig verlost
worden wegens de reinheid van uw handen.”c

11

12

van bezorgdheidd weerspannigheid;
Mĳn eigen hand is zwaar
wegens mĳn zuchten.
O wist ik toch maar waar ik
hem zou kunnen vinden! e
Ik zou helemaal tot aan zĳn
vaste plaats komen.f
Ik zou hem een rechtszaak
voorleggen,
En mĳn mond zou ik vullen
met tegenargumenten;
Ik zou de woorden weten waarmee hĳ mĳ antwoordt,
En ik zou acht geven op wat
hĳ mĳ zegt.g
Zou hĳ in de volheid van [zĳn]
kracht met mĳ twisten?
O neen! Waarlĳk, hĳ zou
zelf acht op mĳ slaan.h
Daar zal de oprechte zelf stellig de zaken rechtzetten
met hem,
En ik zou voorgoed vrĳuit
gaan voor mĳn rechter.
Ziet! Naar het oosten ga ik, en
hĳ is er niet;
En weer terug, en ik kan
hem niet bespeuren; i
Naar links, waar hĳ werkt,
maar ik kan [hem] niet
aanschouwen;
Hĳ wendt zich naar rechts,
maar ik zie [hem] niet.
Want hĳ weet maar al te goed
welke weg ik ga.j
[Nadat] hĳ mĳ heeft getoetst, zal ik als louter
goud te voorschĳn komen.k
Aan zĳn schreden heeft mĳn
voet vastgehouden;
Zĳn weg heb ik gehouden,
en ik wĳk niet af.l
[Van] het gebod van zĳn lippen verwĳder ik mĳ niet.m
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13

14

15

16

17

Job bepleit zĳn zaak. God laat goddeloosheid toe

Ik heb de woorden van zĳn
mond als een schat weggelegd,a meer dan hetgeen mĳ voorgeschreven is.
´ ´
En hĳ is van een [gedachte], en wie kan hem weerstaan? b
En zĳn eigen ziel heeft een
begeerte, en hĳ zal [ze]
volvoeren.c
Want hĳ zal volledig ten uitvoer brengen wat mĳ
voorgeschreven is,d
En dergelĳke dingen zĳn
vele bĳ hem.
Daarom voel ik mĳ ontsteld
wegens hem;
Ik betoon mĳ opmerkzaam
en heb angst voor hem.e
Ja, God zelf heeft mĳn hart
versaagd gemaakt,f
En de Almachtige zelf heeft
mĳ ontsteld.g
Want ik ben niet tot zwĳgen
gebracht wegens de duisternis,
Noch omdat donkerheid mĳn
eigen gezicht heeft bedekt.

zĳn er door de Almachtige zelf geen tĳ24 Waarom
den opgespaard,
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En hebben ook zĳ die hem
kennen, zĳn dagen niet
aanschouwd? i
Er zĳn er die grenstekens verzetten; j
Een kudde hebben zĳ geroofd, opdat zĳ [die] kunnen weiden.
Zĳ voeren zelfs de ezelhengst
van vaderloze jongens
weg;
Zĳ nemen de stier van de
weduwe tot pand.k
Zĳ dringen de armen van de
weg af; l
Terzelfder tĳd hebben de ellendigen der aarde zich
verborgen gehouden.
Ziet! [Als] zebra’s m in de wildernis
Zĳn zĳ er op uit getrokken
in hun activiteit, zoekend
naar voedsel.
De woestĳnvlakte [verschaft]
ieder brood voor de jongens.
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6 Op het veld oogsten zĳ het
voer ervan,
En de wĳngaard van de goddeloze plunderen zĳ snel
leeg.
7 Naakt brengen zĳ de nacht
door, zonder kleed,a
En zonder enige bedekking
in de koude.b
8 Van de slagregen der bergen
worden zĳ doornat,
En omdat er geen beschutting is,c moeten zĳ zich tegen een rots drukken.
9 Men rukt een vaderloze jongen zelfs van de borst af,d
En wat de ellendige aan
heeft, neemt men tot
pand.e
10 Naakt moeten zĳ rondlopen,
zonder kleed,
En hongerig moeten zĳ de
geoogste aren dragen.f
11 Tussen de terrasmuren brengen zĳ het middaguur
door;
Wĳnpersen moeten zĳ treden, en toch lĳden zĳ
dorst.g
12 Vanuit de stad blĳven de stervenden kermen,
En de ziel van dodelĳk gewonden schreeuwt om
hulp; h
En God zelf beschouwt
[het] niet als iets ongepasts.i
13 Wat hen betreft, zĳ bevonden
zich onder de weerspannigen tegen het licht; j
Zĳ erkenden de wegen ervan niet,
En zĳ bleven niet op de paden ervan.
14 Bĳ daglicht staat de moordenaar op,
Hĳ doodt voorts de ellendige en de arme; k
En ’s nachts wordt hĳ een
regelrechte dief.l
15 Wat het oog van de overspeler
betreft,m het heeft naar
de avondschemering uitgezien,n
Want hĳ zegt: ’Geen oog zal
mĳ aanschouwen!’o
En op zĳn gezicht legt hĳ
een bedekking.

JOB 24:16–26:8

Bildads 3e rede. Jobs antwoord; zĳn 9e rede

16 In het duister is hĳ in huizen
binnengedrongen;
Overdag moeten zĳ zich opgesloten houden.
Zĳ hebben het daglicht niet
gekend.a
17 Want de morgen is voor hen
hetzelfde als diepe schaduw,b
Want zĳ erkennen wat de
plotselinge verschrikkingen van diepe schaduw
zĳn.
18 Hĳ is snel op het watervlak.
Hun stuk land zal vervloekt
worden op de aarde.c
Hĳ zal niet de weg naar de
wĳngaarden inslaan.
19 De droogte, alsook de hitte,
rukken het sneeuwwater
weg;
Zo ook Sjeo_ ol
_ hen die gezondigd hebben! d
20 De moederschoot zal hem vergeten, de made zal hem
smakelĳk uitzuigen,e
Er zal niet meer aan hem
worden gedacht.f
En de onrechtvaardigheid
zal worden gebroken net
als een boom.g
21 Hĳ laat zich in met een onvruchtbare vrouw die niet
baart,
En met een weduwe,h die hĳ
geen goed doet.
22 En hĳ zal stellig sterken wegtrekken door zĳn kracht;
Hĳ zal opstaan en zĳn leven
niet zeker zĳn.
23 Hĳ zal hem vergunnen vol
vertrouwen te worden,i
opdat hĳ zichzelf kan ondersteunen;
En zĳn ogen zullen op hun
wegen zĳn.j
24 Een korte tĳd zĳn zĳ hoog geworden, dan zĳn zĳ niet
meer,k
En zĳ zĳn omlaaggebracht; l
als ieder ander worden zĳ
geplukt,
En als de top van een korenaar worden zĳ afgesneden.
25 Dus werkelĳk nu, wie zal mĳ
tot leugenaar maken
Of mĳn woord tenietdoen?”
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Toen antwoordde de Suhiet B _ildada en zei:
„Heerschappĳ en angstaanjaging zĳn bĳ hem; b
Hĳ maakt vrede op zĳn
hoogten.
Kan men zĳn troepen soms
tellen?
En over wie gaat zĳn licht
niet op?
Hoe kan dan een sterfelĳk
mens in zĳn recht zĳn voor
het aangezicht van God,c
Of hoe kan iemand die uit
een vrouw geboren is, rein
zĳn? d
Zie! Daar is zelfs de maan, en
ze is niet helder;
En ook de sterren zĳn niet
rein gebleken in zĳn ogen.
Hoeveel te minder dan een
sterfelĳk mens, die een
made is,
En een mensenzoon, die een
worm is!”e

7
8

teloze geholpen!
O, [hoe] hebt gĳ een arm die
zonder sterkte is, gered! f
Hoezeer hebt gĳ raad gegeven aan hem die zonder
wĳsheid is,g
En gĳ hebt zelfs praktische
wĳsheid bekendgemaakt
aan de grote menigte!
Aan wie hebt gĳ woorden meegedeeld,
En wiens adem is van u uitgegaan?
Zĳ die machteloos zĳn in de
dood, blĳven beven
Onder de wateren en al wat
daarin verblĳft.h´ ´
Sjeo_ ol
_ ligt naakt voor hem,i
En [de plaats van de] vernietiging heeft geen bedekking.
Hĳ spant het noorden uit over
de lege ruimte,j
Hangt de aarde op aan niets;
Wikkelt de wateren in zĳn
wolken,k
Zodat het wolkgevaarte daaronder niet splĳt;
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Jobs 1e spreuk. Houdt vast aan rechtschapenheid

9 Omhult de aanblik van de
troon,
Spreidt zĳn wolk erover uit.a
10 Hĳ heeft een kring getrokken
over het watervlak,b
Tot waar het licht in duisternis eindigt.
11 Zelfs de zuilen van de hemel
schokken,
En ze staan verbaasd wegens zĳn bestraffing.
12 Door zĳn kracht heeft hĳ de
zee opgezweept,c
En door zĳn verstand heeft
hĳ de bestormer d verpletterd.e
13 Door zĳn wind heeft hĳ zelfs
de hemel blank geveegd,f
Zĳn hand heeft de glĳdende
slang doorboord.g
14 Ziet! Dit zĳn de zomen van
zĳn wegen,h
En wat een gefluister van
een zaak is er omtrent
hem gehoord!
Maar wie kan er blĳk van
geven zĳn machtige donder te begrĳpen?”i
Toen hief Job opnieuw zĳn
spreukachtige rede aanj en
zei vervolgens:
2 „Zo waar God leeft,k die mĳn
recht heeft weggenomen,l
En zo waar de Almachtige
[leeft], die mĳn ziel bitter
heeft gemaakt,m
3 Zolang mĳn adem nog ten
volle in mĳ is,
En de geest van God in mĳn
neusgaten is,n
4 Zullen mĳn lippen geen onrechtvaardigheid spreken
En zal mĳn eigen tong geen
bedrog mompelen!
5 Het is van mĳn zĳde ondenkbaar dat ik ulieden rechtvaardig zou verklaren! o
Totdat ik de laatste adem
uitblaas, zal ik mĳn rechtschapenheid niet van mĳ
laten wĳken! p
6 Aan mĳn gerechtigheid heb
ik vastgehouden, en ik zal
ze niet laten varen; q
Mĳn hart zal [mĳ] niet honen om een van mĳn dagen.r
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JOB 26:9–27:18

7 Mĳn vĳand worde in elk opzicht een goddeloze,a
En degene die tegen mĳ in
opstand komt, werkelĳk
een kwaaddoener.
8 Want wat is de hoop van een
afvallige ingeval hĳ [hem]
afsnĳdt,b
Ingeval God zĳn ziel van
hem wegvoert? c
9 Zal God zĳn luide geroep
horen
Ingeval er benauwdheid over
hem komt? d
10 Of zal hĳ in de Almachtige
heerlĳke verrukking vinden?
Zal hĳ te allen tĳde tot God
roepen?
11 Ik zal ulieden onderrichten
door de hand Gods;
Wat bĳ de Almachtige is, zal
ik niet verhelen.e
12 Ziet! GIJZELF hebt allen visioenen gezien;
Waarom betoont GIJ U dan
zo uitermate ĳdel? f
13 Dit is van Godswege het deel
van de goddeloze mens; g
En het erfdeel van de tirannen zullen zĳ van de Almachtige zelf ontvangen.
14 Indien zĳn zonen talrĳk worden, is het voor een
zwaard; h
En zĳn nakomelingen zelf
zullen niet voldoende voedsel hebben.
15 Zĳn eigen overlevenden zullen tĳdens een dodelĳke
plaag begraven worden,
En hun eigen weduwen zullen niet wenen.i
16 Al zou hĳ zilver ophopen als
louter stof,
En zou hĳ kledĳ bereiden
als was ze leem,
17 Hĳ zou [die] bereiden, maar
de rechtvaardige zou degene zĳn die zich [ermee]
bekleedt,j
En de onschuldige zou degene zĳn die een aandeel
heeft in het zilver.
18 Hĳ heeft zĳn huis gebouwd
als louter een mot,
En als een hutk die door een
wachter is gemaakt.

JOB 27:19–28:18

Mens vindt schatten, maar geen wĳsheid

19 Rĳk zal hĳ zich neerleggen,
maar er zal niets vergaderd worden;
Zĳn ogen heeft hĳ geopend,
maar er zal niets zĳn.a
20 Als wateren zullen plotselinge verschrikkingen hem
overvallen; b
’s Nachts zal een stormwind
hem stellig wegstelen.
21 Een oostenwind zal hem wegvoerenc en hĳ zal heengaan,
En die zal hem wegstormen
van zĳn plaats.d
22 En die zal zich op hem werpen en geen mededogen
hebben; e
De kracht ervan zal hĳ zonder mankeren trachten te
ontlopen.f
23 Men zal over hem in de handen klappeng
En hem nafluitenh vanuit
zĳn plaats.
voor zilver bestaat een plaats waar
28 Waarlĳk,
het wordt gevonden
2

3

4

5

6

En een plaats voor goud
dat men loutert; i
IJzer — uit stof wordt het gehaald,j
En [uit] steen wordt koper
gegoten.
Een eind aan de duisternis
heeft hĳ gesteld;
En tot elk uiterste doorvorst hĳk
Het gesteente in het donker
en in de diepe schaduw.
Hĳ heeft een schacht geboord
ver van waar [mensen] als
vreemdelingen vertoeven,l
Vergeten plaatsen ver van de
voet;
Sommigen der sterfelĳke
mensen hebben naar beneden gehangen, zĳ hebben gebengeld.
Wat de aarde betreft, daaruit
komt voedsel voort; m
Maar daaronder is ze omgewoeld als door vuur.
Haar gesteente is de plaats
van het saffier,n
En ze bevat stofgoud.
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7 Een pad — geen roofvogela
heeft het gekend,
Noch heeft het oog van
een zwarte wouwb het bespeurd.
8 De majestueuze wilde dieren
hebben het niet vastgetreden;
De jonge leeuw is er niet
over geschreden.
9 Over het vuursteen heeft hĳ
zĳn hand uitgestoken;
Hĳ heeft bergen omgekeerd
van [hun] wortel af;
10 In de rotsen heeft hĳ met water gevulde galerĳen uitgehold,c
En alle kostbaarheden heeft
zĳn oog gezien.
11 De plaatsen vanwaar rivieren
druppelden, heeft hĳ toegedamd,d
En het verborgene brengt
hĳ aan het licht.
12 Maar wĳsheid — waar is die
te vinden,e
En waar toch is de plaats
van het verstand?
13 De sterfelĳke mens is de waarde ervan niet te weten gekomen,f
En ze wordt niet gevonden
in het land der levenden.
14 De waterdiepte zelf heeft gezegd:
’Ze is niet in mĳ!’
Ook de zee heeft gezegd: ’Ze
is niet bĳ mĳ!’g
15 Zuiver goud kan niet in ruil
voor haar worden gegeven,h
En zilver kan niet als haar
prĳs worden afgewogen.
16 Ze kan niet worden betaald
i
met goud uit Ofir,
_
Met de zeldzame onyxsteen
en de saffier.
17 Goud en glas kunnen met
haar niet vergeleken worden,
Noch is enig vat van gelouterd goud een ruil voor
haar.
18 Van koraal j en bergkristal
zal niet eens worden gewaagd,
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Jobs 2e spreuk: zĳn gelukkige verleden

Maar een buidel met wĳsheid is meer waard dan
[een buidel vol] parels.a
Het topaas b uit Kusch kan
met haar niet vergeleken
worden;
Ze kan zelfs niet worden betaald met het zuiverste
goud.
Maar de wĳsheid zelf — waar
komt ze vandaan,c
En waar toch is de plaats
van het verstand?
Ze is zelfs onttrokken aan het
oog van al wie leeft,d
En voor de vliegende schepselen van de hemel is ze
verborgen.
Ja, de vernietiging en de dood
hebben gezegd:
’Met onze oren hebben wĳ
een bericht omtrent haar
gehoord.’
Het is God die haar weg heeft
verstaan,e
En hĳzelf heeft haar plaats
gekend,
Want hĳzelf kĳkt helemaal
tot de einden der aarde; f
Onder de ganse hemel ziet
hĳ,
Om een gewicht te maken
voor de wind,g
Terwĳl hĳ de wateren heeft
afgemeten volgens een
maat; h
Toen hĳ voor de regen een
voorschrift maakte,i
En een weg voor de donderende onweerswolk,
Toen was het dat hĳ [de wĳsheid] zag en voorts over
haar vertelde;
Hĳ bereidde haar en doorvorste haar ook.
En hĳ zei vervolgens tot de
mens:
’Zie! De vrees voor Jehovah
— dat is wĳsheid,j
En van het kwade te wĳken,
is verstand.’ ”k

Toen hief Job opnieuw zĳn
spreukachtige rede aan en
29
zei vervolgens:
2 „O dat ik was als in de maanmaanden van weleer,l
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JOB 28:19–29:14

Als in de dagen toen God
mĳ behoedde; a
Toen hĳ zĳn lamp op mĳn
hoofd liet schĳnen,
[Toen] ik [door de] duisternis placht te wandelen bĳ
zĳn licht; b
Net zoals ik nog was in de dagen van mĳn bloeitĳd,c
Toen de vertrouwelĳke omgang met God in mĳn tent
was; d
Toen de Almachtige nog met
mĳ was,
[Toen] mĳn bedienden rondom mĳ waren!
Toen ik mĳn schreden waste
in boter,
En de rots stromen olie voor
mĳ bleef uitgieten; e
Toen ik uitging naar de poort
bĳ de stad,f
Op het openbare plein zette
ik dan mĳn zetel klaar! g
De jongens zagen mĳ en verborgen zich,
En zelfs de bejaarden rezen
op, zĳ stonden.h
Vorsten zelfs hielden woorden in,
En de handpalm plachten
zĳ op hun mond te leggen.i
Ja, de stem van de leiders verborg zich,
En hun tong, die kleefde
aan hun gehemelte.j
Want het oor zelf luisterde en
prees mĳ voorts gelukkig,
En het oog zelf zag en legde voorts getuigenis voor
mĳ af.
Want ik verloste altĳd de ellendige die om hulp schreeuwde,k
En de vaderloze jongen en
ieder die geen helper had.l
De zegenm van wie op het punt
stond om te komen — die
kwam gewoonlĳk op mĳ,
En het hart van de weduwe
maakte ik altĳd vrolĳk.n
Met rechtvaardigheid bekleedde ik mĳ, en zĳ bekleedde
mĳ.o

JOB 29:15–30:12
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Mĳn gerechtigheid was als
een schoudermantel — en
een tulband.
Ogen werd ik voor de blinde; a
En voeten was ik voor de
kreupele.
Ik was een echte vader voor
de armen; b
En het rechtsgeding van
wie ik niet kende — ik onderzocht het altĳd.c
En steeds brak ik de kaken
van de kwaaddoener,d
En uit zĳn tanden rukte ik
dan de prooi.
En ik placht te zeggen: ’In
mĳn nest zal ik de laatste
adem uitblazen,e
En als de zandkorrels zal
ik [mĳn] dagen vermenigvuldigen.f
Mĳn wortel staat open voor
het water,g
En de dauw zelf zal op mĳn
grote tak overnachten.
Mĳn heerlĳkheid is fris bĳ
mĳ,
En mĳn boog in mĳn hand
zal herhaaldelĳk schieten.’
Naar mĳ luisterde men; en
men wachtte,
En men bleef dan zwĳgen
in afwachting van mĳn
raad.h
Na mĳn woord spraken zĳ
voorts niet weer,
En op hen druppelde dan
mĳn woord.i
En zĳ wachtten op mĳ als op
de regen,j
En hun mond openden zĳ
wĳd voor de lenteregen.k
Ik lachte hun altĳd toe — zĳ
geloofden [het] gewoonlĳk niet —
En het licht van mĳn aangezichtl wierpen zĳ voorts
niet terneer.
Ik koos voor hen altĳd de
weg uit, en ik zat dan als
hoofd;
En ik vertoefde als een koning onder [zĳn] troepen,m
Als iemand die de treurenden troost.n
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En nu hebben mĳ uitgelachena
Zĳ die jonger in dagen
zĳn dan ik,b
Wier vaders ik geweigerd
zou hebben
Bĳ de honden van mĳn
kudde te zetten.
Zelfs de kracht van hun handen — wat heeft die mĳ
gebaat?
In hen is de levenskracht
vergaan.c
Wegens gebrek en honger zĳn
zĳ onvruchtbaar,
Knagend aan een waterloze
streek,d
[Waar] gisteren onweer en
verwoesting waren.
Zĳ plukten het zoute kruid bĳ
de struiken,
En de wortel van bremstruiken was hun voedsel.
Uit de gemeenschap werden
zĳ doorgaans verdreven; e
Men schreeuwde gewoonlĳk naar hen als naar een
dief.
Op de helling van stroomdalen [moeten zĳ] verblĳf
houden,
In stofholen en in rotsen.
Tussen de struiken waren zĳ
gewoon te schreeuwen;
Onder de netels plachten zĳ
zich opeen te dringen.
Zonen van de zinneloze,f ook
zonen van de naamloze,
Zĳ zĳn weggezweept uit het
land.
En nu ben ik zelfs het thema
van hun lied geworden,g
En ik dien hun tot stof voor
gepraat.h
Zĳ hebben mĳ verfoeid, zĳ
hebben zich ver van mĳ
gehouden; i
En van mĳn aangezicht hebben zĳ [hun] speeksel niet
weerhouden.j
Want hĳ heeft [mĳn] eigen
boogpees losgemaakt en
mĳ voorts vernederd,
En de teugel hebben zĳ wegens mĳ afgeworpen.
Aan [mĳn] rechterhand staan
zĳ op als gebroed;
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Job weeklaagt over zĳn ellendige toestand

Mĳn voeten hebben zĳ laten
gaan,
Maar zĳ wierpen voorts
hun
`
ongeluksbarrieres tegen
a
mĳ op.
Zĳ hebben mĳn paden opgebroken;
Zĳ bevorderden slechts mĳn
onheil,b
Zonder zelf ook maar een
helper te hebben.
Als door een wĳde bres komen zĳ nu aan;
Onder een onweer zĳn zĳ
komen aanrollen.
Plotselinge verschrikkingen
hebben zich tegen mĳ gekeerd;
Mĳn statige houding wordt
verjaagd als de wind,
En als een wolk is mĳn redding voorbĳgetrokken.
En nu stort mĳn ziel zich in
mĳ uit; c
Dagen van ellende d grĳpen
mĳ aan.
’s Nachts zĳn zelfs mĳn beenderene doorboord [en] van
mĳ af[gevallen],
En de aan mĳ knagende [pĳnen] nemen geen rust.f
Door de overvloed van kracht
ondergaat mĳn kleed een
verandering;
Als de kraag van mĳn lange
kleed omgordt het mĳ.
Hĳ heeft mĳ neergeworpen in
het leem,
Zodat ik eruitzie als stof
en as.
Ik schreeuw tot u om hulp,
maar gĳ antwoordt mĳ
niet; g
Ik ben gaan staan, opdat gĳ
u opmerkzaam ten opzichte van mĳ zoudt betonen.
Gĳ verandert u om wreed tegen mĳ te worden; h
Met de volle macht van
uw hand koestert gĳ een
vĳandige gezindheid jegens mĳ.
Gĳ heft mĳ op de wind, gĳ
doet mĳ [daarop] rĳden;
Dan laat gĳ mĳ met een
knetterende slag oplossen.
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23 Want ik weet heel goed dat gĳ
mĳ naar de dood zult doen
terugkeren,a
En naar het huis van samenkomst voor al wie
leeft.
24 Alleen steekt niemand zĳn
hand tegen louter een
puinhoop uit,b
Noch is er gedurende iemands verval een hulpgeschreeuw betreffende die
dingen.
25 Stellig heb ik geweend over
degene die een zware dag
had; c
Mĳn ziel is bedroefd geweest over de arme.d
26 Hoewel ik op het goede wachtte, kwam toch het slechte; e
En ik bleef het licht verwachten, maar het donker
kwam.
27 Mĳn eigen ingewanden werden aan de kook gebracht
en hielden zich niet stil;
Dagen
´ ´ van ellende lagen
voor mĳ.
28 Bedroefd geworden,f liep ik
rond wanneer er geen zonlicht was;
Ik stond op in de gemeente,
ik bleef om hulp schreeuwen.
29 Een broeder van de jakhalzen
werd ik,
En een metgezel van de
dochters van de struisvogel.g
30 Ja, mĳn huid werd zwarth [en
viel] van mĳ af,
En zelfs mĳn beenderen
werden heet van droogte.
31 En mĳn harp werd louter tot
rouwklacht,
En mĳn schalmei tot de
stem der wenenden.
verbond heb ik gesloten met mĳn ogen.
31 Een
Hoe zou ik mĳ dan opi

merkzaam kunnen betonen ten opzichte van
een maagd? j
2 En welk deel is er, afkomstig
van God daarboven,k
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Job betoogt dat hĳ rechtschapen leven leidde

Of erfdeel van de Almachtige uit den hoge?
Is niet het ongeluk voor een
kwaaddoener,a
En tegenspoed voor hen die
het schadelĳke beoefenen?
Ziet hĳzelf mĳn wegen nietb
En telt hĳ zelfs niet al mĳn
schreden?
Indien ik met [mannen van]
onwaarheid heb gewandeld,c
En mĳn voet zich haast tot
bedrog,d
Zal hĳ mĳ op een nauwkeurige weegschaal wegene
En God zal mĳn rechtschapenheid te weten komen.f
Indien mĳn tred van de weg
afwĳkt,g
Of mĳn hart louter mĳn
ogen achterna is gelopen,h
Of er enige smet aan mĳn
eigen handpalmen heeft
gekleefd,i
Dan moge ik zaaien en iemand anders [het] eten,j
En mogen mĳn eigen nakomelingen ontworteld worden.
Indien mĳn hart zich heeft
laten verlokken tot een
vrouw,k
En ik zelfs aan de ingang
van [het huis] van mĳn
metgezel op de loer bleef
liggen,l
Dan moge mĳn vrouw voor
een andere man malen,
En mogen andere mannen
over haar neerknielen.m
Want dat zou losbandig gedrag zĳn,
En dat zou een dwaling zĳn
ter [attentie van] de rechters.n
Want dat is een vuur dat helemaal tot de vernietiging
zou doorvreten,o
En onder heel mĳn opbrengst
zou het wortel schieten.
Indien ik het recht van mĳn
slaaf placht te weigeren
Of van mĳn slavin wanneer
zĳ een rechtsgeding met
mĳ hadden,
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14 Wat kan ik dan doen wanneer
God opstaat?
En wanneer hĳ rekenschap
vraagt, wat kan ik hem
antwoorden? a
15 Heeft Degene die mĳ in de
buik maakte, [ook] hem
niet gemaakt,b
En heeft
voorts niet slechts
´
Een ons in de moederschoot bereid?
16 Indien ik de geringen [hun]
welbehagen placht te onthouden,c
En de ogen van de weduwe
liet verkwĳnen,d
17 En ik mĳn bete alleen placht
te eten,
Terwĳl de vaderloze jongen
er niet van ate
18 (Want van mĳn jeugd af groeide hĳ bĳ mĳ op als bĳ een
vader,
En van de buik van mĳn moeder af bleef ik haar leiden);
19 Indien ik iemand placht te zien
die dreigde om te komen
doordat hĳ geen kleed
had,f
Of [zag] dat de arme geen
bedekking had;
20 Indien zĳn lendenen mĳ niet
zegenden,g
En hĳ zich niet met de geschoren wolh van mĳn jonge rammen zou warmen;
21 Indien ik mĳn hand heen en
weer bewoog tegen de vaderloze jongen,i
Wanneer ik zou zien [dat]
mĳn hulp [nodig was] in
de poort,j
22 Dan valle mĳn eigen schouderblad uit zĳn schouder,
En mĳn eigen arm worde
van haar bovenarmbeen
afgebroken.
23 Want van God afkomstig ongeluk was iets wat ik
duchtte,
En tegenover zĳn waardigheidk kon ik het niet uithouden.
24 Indien ik het goud tot mĳn
vertrouwen heb gesteld,
Of tot het goud heb gezegd:
’Gĳ zĳt mĳn vertrouwen!’l
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25 Indien ik mĳ placht te verheugen omdat mĳn bezit
veel was,a
En omdat mĳn hand heel veel
dingen gevonden had; b
26 Indien ik het licht placht te
zien wanneer het begon
te stralen,
Of de kostbare maan, die
voortschreed,c
27 En mĳn hart dan in het geheim werd verloktd
En mĳn hand voorts mĳn
mond kuste,
28 Zou ook dat een dwaling zĳn
ter [attentie van] de rechters,
Want ik zou de [ware] God
daarboven hebben verloochend.
29 Indien ik mĳ placht te verheugen over de ondergang
van iemand die mĳ intens
haatte,e
Of ik mĳ opgewonden voelde omdat kwaad hem had
getroffen —
30 En ik stond mĳn gehemelte
niet toe te zondigen
Door om een vloek tegen
zĳn ziel te vragen.f
31 Indien de mannen van mĳn
tent niet zeiden:
’Wie kan iemand aanwĳzen
die niet van zĳn voedsel
verzadigd is?’g —
32 Buiten behoefde geen inwonende vreemdeling te overnachten; h
Mĳn deuren hield ik open
naar het pad.
33 Indien ik gelĳk een aardse
mens mĳn overtredingen
bedekte i
Door mĳn dwaling in mĳn
borstzak te verbergen —
34 Omdat ik van angst zou ineenkrimpen voor een grote menigte,
Of de verachting zelf van families mĳ schrik zou aanjagen
En ik zou blĳven zwĳgen,
zou ik de ingang niet uitgaan.
35 O had ik toch maar iemand
die naar mĳ luisterde,j
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Dat naar mĳn handtekening de Almachtige zelf
mĳ zou antwoorden! a
Of dat de persoon in het
rechtsgeding met mĳ, maar
een document had geschreven!
36 Waarlĳk, op mĳn schouder
zou ik het dragen;
Ik zou het mĳ ombinden als
een luisterrĳke kroon.
37 Het getal van mĳn schreden
zou ik hem vertellen; b
Als een leider zou ik tot
hem naderen.
38 Indien tegen mĳ mĳn eigen
grond om hulp zou roepen,
En zĳn voren zelf gezamenlĳk zouden wenen;
39 Indien ik zĳn vruchtopbrengst
heb gegeten zonder geld,c
En ik de ziel van zĳn eigenaars heb doen hĳgen,d
40 Dan moge in plaats van tarwe
het doornige onkruid opschieten,e
En in plaats van gerst stinkend onkruid.”
De woorden van Job zĳn ten
einde.
Deze drie mannen dan hielden op Job te antwoorden,
32
omdat hĳ in zĳn eigen ogen rechtvaardig was.f 2 Maar de toorn
¨
van El _ihu, de zoon van Barache
el,
_
de Buziet,g uit de familie van
Ram, ontbrandde. Tegen Job ontbrandde zĳn toorn, omdat hĳ veeleer zĳn eigen ziel rechtvaardig
verklaarde dan God.h 3 Ook tegen zĳn drie metgezellen ontbrandde zĳn toorn, wegens het
feit dat zĳ geen antwoord hadden
gevonden maar God voorts schuldig verklaarden.i 4 En El _ihu zelf
had met woorden op Job gewacht,
omdat zĳ ouder in dagen waren
dan hĳ. j 5 En langzamerhand
zag El _ihu dat er geen antwoord
in de mondk van de drie mannen was, en zĳn toorn ontbrandde
steeds meer. 6 Toen antwoord¨
de El _ihu, de zoon van Barache
el,
_
de Buziet, en zei:
„Ik ben jong van dagen
En GIJ zĳt bejaard.l

JOB 32:7–33:9
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Elihu laakt Jobs zelfrechtvaardigheid

Daarom hield ik mĳ op de achtergrond en was bevreesd,
Ulieden mĳn kennis mee te
delen.
Ik zei: ’De dagen dienen maar
te spreken,
En een veelheid van jaren
dient maar wĳsheid bekend te maken.’a
Voorwaar, het is de geest in
de sterfelĳke mensen
En de adem van de Almachtige [die] hun verstand
geeft.b
Niet slechts de hoogbedaagden blĳken wĳs te zĳn,c
Noch verstaan enkel de ouden het recht.d
Daarom zei ik: ’Luister toch
naar mĳ.
Ik zal mĳn kennis meedelen, ja, ik.’
Ziet! Ik heb gewacht op UW
woorden,
Ik bleef het oor lenen aan
UW betoog,e
Tot GIJ naar woorden zoudt
kunnen zoeken [om te
spreken].
En op U hield ik mĳn aandacht gericht,
En ziet, er is niemand die
Job terechtwĳst,
Niemand van U die zĳn
woorden beantwoordt,
Opdat GIJ niet zegt: ’Wĳ hebben wĳsheid gevonden; f
Het is God die hem verdrĳft,
geen mens.’
Daar hĳ geen woorden tegen
mĳ heeft aangevoerd,
Zal ik hem derhalve niet
met UW woorden antwoorden.
Zĳ zĳn verschrikt, zĳ hebben
niet meer geantwoord;
Woorden zĳn van hen geweken.
En ik heb gewacht, want zĳ
spreken niet verder;
Want zĳ stonden daar [maar],
zĳ antwoordden niet meer.
Ik zal mĳn deel ten antwoord
geven, ja, ik;
Ik zal mĳn kennis meedelen, ja, ik;
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18 Want ik ben vol woorden geworden;
Geest heeft druk op mĳ uitgeoefenda in mĳn buik.
19 Ziet! Mĳn buik is als wĳn die
geen uitweg heeft;
Als nieuwe leren zakken wil
hĳ openbarsten.b
20 Laat mĳ spreken, opdat het
mĳ verlichting geeft.
Ik zal mĳn lippen openen
opdat ik kan antwoorden.c
21 Laat mĳ alstublieft geen mens
partĳdigheid betonen; d
En aan een aardse mens zal
ik geen titel verlenen; e
22 Want ik weet stellig niet hoe
ik een titel kan verlenen;
Licht zou mĳn Maker f mĳ
wegnemen.
echter, o Job, hoor alsmĳn woorden,
33 NuEntublieft
leen toch het oor aan
alles wat ik spreek.
2 Zie toch! Ik moet mĳn mond
openen;
Mĳn tong met mĳn gehemelte g moet spreken.
3 Mĳn woorden zĳn de oprechtheid van mĳn hart,h
En kennis is het wat mĳn
lippen werkelĳk in oprechtheid uiten.i
4 Gods eigen geest heeft mĳ gemaakt,j
En de adem van de Almachtige zelf heeft mĳ voorts
tot leven gebracht.k
5 Indien gĳ kunt, antwoord mĳ,
Voer [woorden] aan voor
mĳn aangezicht; stel u
toch op.
6 Zie! Ik ben voor de [ware] God
precies als gĳ; l
Ook ik werd uit leem gevormd.m
7 Zie! Geen verschrikking in
mĳ zal u verschrikken,
En geen drukn van mĳn zĳde
zal zwaar op u zĳn.
8 Alleen hebt gĳ ten aanhoren
van mĳ gezegd,
En het geluid van [uw] woorden bleef ik horen:
9 ’Ik ben zuiver, zonder overtreding; o
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God spreekt via zĳn boden

Rein ben ik, en ik heb geen
dwaling.a
Zie! Aanleidingen tot tegenstand tegen mĳ vindt hĳ,
Hĳ houdt mĳ voor een vĳand
van hem.b
Hĳ steekt mĳn voeten in het
blok,c
Hĳ gaat al mĳn paden na.’d
Zie! Hierin hebt gĳ geen gelĳk
gehad,e antwoord ik u;
Want God is veel meer dan
een sterfelĳk mens.f
Waarom hebt gĳ tegen hem
getwist,g
Omdat hĳ al uw woorden
niet beantwoordt? h
Want God spreekt eenmaal,
En tweemaali — hoewel men
er geen acht op slaat —
In een droom,j een nachtvisioen,k
Wanneer een diepe slaap op
de mensen valt,
In sluimeringen op het bed.l
Ja, dan ontbloot hĳ het oor
der mensen,m
En op de vermaning aan hen
drukt hĳ zĳn zegel,
Om een mens af te wenden
van zĳn daad,n
En om trots o voor een fysiek
sterke man te verbergen.
Hĳ houdt zĳn ziel terug van
de kuilp
En zĳn leven van het heengaan door een werpspeer.q
En hĳ wordt werkelĳk terechtgewezen met smart
op zĳn bed,
En er is aanhoudend geruzie van zĳn beenderen.
En zĳn leven doet hem stellig
walgen van brood,r
En zĳn eigen ziel van begeerlĳk voedsel.
Zĳn vlees teert weg [en verdwĳnt] uit het gezicht,
En zĳn beenderen, die men
niet zag, worden stellig
ontbloot.
En zĳn ziel komt de kuil
nabĳ,s
En zĳn leven degenen die
de dood toebrengen.
Indien er voor hem een bode
bestaat,
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JOB 33:10-33
´ ´
Een woordvoerder, een uit
duizend,
Om de mens zĳn oprechtheid te vertellen,
Dan bewĳst hĳ hem gunst en
zegt:
’Laat hem niet in de kuil afdalen! a
Ik heb een losprĳs gevonden! b
Zĳn vlees worde frisser dan in
de jeugd; c
Hĳ kere terug tot de dagen
van zĳn jeugdige kracht.’d
Hĳ zal tot God smeken, opdat hĳ een welgevallen in
hem moge hebben,e
En hĳ zal zĳn aangezicht
met gejuich zien,
En Hĳ zal de sterfelĳke mens
Zĳn rechtvaardigheid teruggeven.
Hĳ zal voor de mensen zingen
en zeggen:
’Ik heb gezondigd; f en wat
recht is, heb ik verdraaid,
En het was stellig niet het
juiste voor mĳ.
Hĳ heeft mĳn ziel verlost, opdat ze niet in de kuil zou
gaan,g
En mĳn leven zelf zal het
licht zien.’
Zie! Dit alles doet God,
Tweemaal, driemaal, in het
geval van een fysiek sterke man,
Om zĳn ziel terug te brengen
van de kuil,h
Opdat hĳ verlicht moge
worden met het licht der
levenden.i
Schenk aandacht, o Job! Luister naar mĳ!
Zwĳg, en ik voor mĳ zal verder spreken.
Indien er enige woorden [te
zeggen] zĳn, antwoord mĳ;
Spreek, want ik heb behagen geschept in uw rechtvaardigheid.
´´
Zo niet, luistert gıj dan naar
mĳ; j
Zwĳg, en ik zal u wĳsheid
leren.”

JOB 34:1-23
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Elihu rechtvaardigt Gods gerechtigheid en wegen

Voorts antwoordde El _ihu
en zei:
„Luistert, GIJ wĳzen, naar
mĳn woorden;
En GIJ die weet, leent mĳ
het oor.
Want het oor zelf toetst woorden,a
Net als het gehemelte proeft
tĳdens het eten.b
Laten wĳ het recht voor onszelf kiezen;
Laten wĳ onder elkaar weten wat goed is.
Want Job heeft gezegd: ’Ik
ben stellig in mĳn recht,c
Maar God zelf heeft het recht
van mĳ doen wĳken.d
Vertel ik soms leugens tegen
mĳn eigen recht in?
Mĳn zware wonde is ongeneeslĳk, ofschoon er geen
overtreding is.’e
Welke fysiek sterke man is
als Job,f
[Die] bespotting opdrinkt als
water? g
En hĳ is stellig op weg om het
gezelschap [te zoeken] van
hen die het schadelĳke
beoefenen
En om te wandelen met mannen van goddeloosheid.h
Want hĳ heeft gezegd: ’Het
baat een fysiek sterke
man nieti
Zĳn welgevallen te hebben
in God.’
Daarom, GIJ mensen met hart,j
luistert naar mĳ.
Verre zĳ het van de [ware]
God wetteloos te handelen,k
En [van] de Almachtige onrechtvaardig te handelen! l
Want [naar] de wĳze waarop
de aardse mens handelt,
zal hĳ hem vergelden,m
En naar het pad van de man
zal hĳ het over hem doen
komen.
Ja waarlĳk, God zelf handelt
niet wetteloos,n
En de Almachtige zelf buigt
het recht niet.o
Wie heeft hem de aarde toegewezen,
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En wie heeft [hem] aangesteld over het productieve
land, ja, in zĳn geheel?
Indien hĳ zĳn hart op iemand
richt,
[Indien] hĳ diens geest en
adem tot zich vergadert,a
Zal alle vlees te zamen de
laatste adem uitblazen,
En de aardse mens, die zal
regelrecht tot het stof terugkeren.b
Indien [gĳ] dus verstand
[hebt], luister dan toch
hiernaar;
Leen dan toch het oor aan
het geluid van mĳn woorden.
Werkelĳk, zal iemand die gerechtigheid haat, besturen,c
En indien een machtige
rechtvaardig is, zult gĳ
[hem] dan goddeloos verklaren? d
Zal men tot een koning zeggen: ’Gĳ zĳt een nietsnut’?
Tot edelen: ’Gĳ zĳt goddeloos’? e
[Er is er Een] die vorsten
geen partĳdigheid heeft
betoond
En de edele niet met meer
consideratie heeft bejegend dan de geringe,f
Want zĳ zĳn allen het werk
van zĳn handen.g
In een ogenblik sterven zĳ,h
ja, midden in de nacht; i
Het volk schudt heen en
weer en verdwĳnt,
En machtigen wĳken zonder [mensen]hand.j
Want zĳn ogen zĳn op ’s mensen wegen [gericht],k
En hĳ ziet al zĳn schreden.
Er is geen duisternis, noch
enige diepe schaduw
Waarin zĳ die het schadelĳke beoefenen, zich kunnen verbergen.l
Want hĳ stelt voor geen enkel
mens een vaste tĳd

l Ps 139:12; Jes
4:13.

29:15; Jer 23:24;

Am

9:3;

Heb
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Elihu toont dat het Job aan kennis ontbreekt

Om tot God in het gericht
te gaan.
Hĳ breekt machtigena zonder
enig onderzoek,
En hĳ doet anderen opstaan
in de plaats van hen.b
Daarom weet hĳ wat hun werken zĳn,c
En hĳ keert [hen] in de
nacht werkelĳk ondersteboven, en zĳ worden verbrĳzeld.d
Als goddelozen slaat hĳ hen
werkelĳk
Ter plaatse waar toeschouwers [het zien]; e
Omdat zĳ van het volgen van
hem zĳn afgeweken,f
En op geen van zĳn wegen
acht hebben geslagen,g
Zodat zĳ het luide geroep van
de geringe tot hem doen
komen;
En zo hoort hĳ het luide geroep van de ellendigen.h
Wanneer hĳzelf rust verschaft, wie kan dan veroordelen?
En wanneer hĳ [zĳn] aangezicht verbergt,i wie kan
hem dan aanschouwen,
Waarbĳ het gelĳk blĳft of
het een natie j of een mens
betreft?
Opdat geen afvallig mens regeert,k
En er geen strikkenl van
het volk zĳn.
Want zal iemand werkelĳk
tot God zelf zeggen:
’Ik heb [het] gedragen, ofschoon ik niet verderfelĳk
handel; m
Ofschoon ik niets´ ´ aanschouw,
onderricht gıj mĳ;
Indien ik enig onrecht heb
gepleegd,
Zal ik [het] niet weer doen’? n
Zal hĳ het dan goedmaken van
uw standpunt uit bezien,
omdat gĳ in werkelĳkheid
[het recht] weigert,
Omdat gĳzelf kiest, en niet
ik?
Zelfs wat gĳ terdege weet,
spreek op.
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en zei:
35
2 „Hebt gĳ dit voor gerechtig-
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JOB 34:24–35:9

34 Ja, mensen met harta zullen
tot mĳ zeggen —
Zelfs een wĳze fysiek sterke
man die naar mĳ luistert:
35 ’Job zelf spreekt zonder kennis,b
En zĳn woorden getuigen
niet van inzicht.’
36 Mĳn vader, laat Job tot het
uiterste worden getoetst
Wegens zĳn antwoorden onder mensen [die] het schadelĳke [beoefenen].c
37 Want bĳ zĳn zonde voegt hĳ
nog opstandigheid; d
Onder ons klapt hĳ [in de
handen] en vermenigvuldigt hĳ zĳn woorden tegen
de [ware] God!”e

9

heid gehouden?
Gĳ hebt gezegd: ’Mĳn rechtvaardigheid is groter dan
die van God.’f
Want gĳ zegt: ’Welk nut geeft
het u? g
Wat baat het mĳ meer dan
wanneer ik zondig?’h
Ikzelf zal u antwoord geven
En uw metgezelleni met u.
Kĳk omhoog naar de hemelj
en zie,
En aanschouw de wolken,k
[dat] ze inderdaad hoger
zĳn dan gĳ.
Indien gĳ inderdaad zondigt,
wat richt gĳ dan tegen
hem uit? l
En [indien] uw daden van
opstandigheid inderdaad
toenemen, wat doet gĳ
hem daarmee aan?
Indien gĳ werkelĳk in uw
recht zĳt, wat geeft gĳ
hem daarmee,
Of wat ontvangt hĳ uit uw
eigen hand? m
Uw goddeloosheid kan zĳn tegen een man als gĳ,n
En uw rechtvaardigheid jegens een zoon van de aardse mens.o
Wegens de veelheid der verdrukkingen blĳft men om
hulp roepen; p

JOB 35:10–36:16
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En El _ihu vervolgde met de
woorden:
„Heb nog even geduld met
mĳ, en ik zal u meedelen
Dat er nog woorden [te zeggen] zĳn ten gunste van
God.
Ik zal mĳn kennis van verre
aandragen,
En aan mĳn Formeerder zal
ik rechtvaardigheid toeschrĳven.o
Want waarlĳk, mĳn woorden
zĳn geen leugen;
Degene die volmaakt is in
kennis,p is met u.
Zie! God is machtig q en zal
niet verwerpen;

36
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Elihu: God bedient zich van ellende

Men blĳft om hulp schreeuwen wegens de arm van
de groten.a
En toch heeft niemand gezegd: ’Waar is God, mĳn
b
Grote Maker,
¨
Die melodieen geeft in de
c
nacht?’
Hĳ is het die ons meer leertd
dan de dieren der aarde,e
En hĳ maakt ons zelfs wĳzer
dan de vliegende schepselen van de hemel.
Daar blĳft men luid roepen,
maar hĳ antwoordt niet,f
Wegens de trots g van de
slechten.
Slechts de onwaarheid hoort
God niet,h
En de Almachtige zelf aanschouwt die niet.i
Hoeveel te minder dan wanneer gĳ zegt dat gĳ hem
niet aanschouwt! j
´ ´
Het rechtsgeding ligt voor
hem, en gĳ dient dus verlangend op hem te wachten.k
En nu, omdat zĳn toorn geen
rekenschap heeft gevraagd,l
Heeft hĳ ook geen nota genomen van de buitengewone onbezonnenheid.m
En Job zelf opent eenvoudig
voor niets zĳn mond wĳd;
Zonder kennis vermenigvuldigt hĳ louter woorden.”n
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[Hĳ is] machtig in kracht
van het hart;
Hĳ zal geen goddeloze in leven laten,a
Maar het recht van de ellendigen zal hĳ verschaffen.b
Hĳ zal zĳn ogen niet van
de rechtvaardige afwenden; c
Zelfs koningen op de
troond —
Hĳ zal hen ook voor eeuwig
doen zetelen, en zĳ zullen
worden verhoogd.
En indien zĳ met boeien worden gebonden,e
Worden zĳ gevangengenomen met koorden van ellende.
Dan zal hĳ hun vertellen omtrent de wĳze waarop zĳ
handelen
En [omtrent] hun overtredingen, omdat zĳ een superieure houding aannemen.
En hĳ zal hun oor ontbloten
voor vermaning,f
En hĳ zal zeggen dat zĳ zich
dienen af te keren van
wat schadelĳk is.g
Indien zĳ gehoorzamen en
dienen,
Zullen zĳ hun dagen eindigen in het goede
En hun jaren in aangenaamheid.h
Maar indien zĳ niet gehoorzamen, zullen zĳ zelfs door
een werpspeer i al heengaan [in de dood],j
En zĳ zullen de laatste adem
uitblazen zonder kennis.
En de afvalligen van hart zullen zelf toorn ophopen.k
Zĳ dienen niet om hulp te
schreeuwen omdat hĳ hen
gebonden heeft.
Hun ziel zal al in de jeugd
sterven,l
En hun leven onder manne´
lĳke tempelprostitues.m
Hĳ zal de ellendige verlossen
in zĳn ellende,
En hĳ zal hun oor ontbloten
in de verdrukking.
En hĳ zal u ook stellig weglokken uit de mond der
benauwdheid! n
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Gods grootheid, evenwichtige handelwĳze

Wĳdere ruimte,a geen benauwing, zal er in haar
plaats zĳn,
En de vertroosting van uw
tafel zal vol vetheid zĳn.b
Met het rechterlĳk vonnis
over de goddeloze c zult gĳ
stellig worden vervuld;
Rechterlĳk vonnis en gerechtigheid zullen zelf houvast
krĳgen.
Want [pas op] dat woede d u
niet tot [honend] handgeklap verlokt,
En laat u zelfs niet door
een grote losprĳs e op een
dwaalspoor brengen.
Zal uw hulpgeschreeuw uitwerking hebben? f Neen,
noch in benauwdheid
Zelfs al [uw] krachtsinspanningen.g
Snak niet naar de nacht,
Waarin volken zich terugtrekken [van de plaats]
waar ze zĳn.
Wees op uw hoede dat gĳ u
niet wendt tot wat schadelĳk is,h
Want dit hebt gĳ verkozen
boven ellende.i
Zie! God zelf handelt verheven met zĳn kracht;
Wie is een onderwĳzer als
hĳ?
Wie heeft hem rekenschap
gevraagd van zĳn weg,j
En wie heeft gezegd: ’Gĳ
hebt onrecht gepleegd’? k
Denk eraan dat gĳ zĳn activiteit groot dient te maken,l
Die door mensen is bezongen.m
Ja, alle mensen hebben hun
blik erop gevestigd;
De sterfelĳke mens zelf blĳft
van verre kĳken.n
Zie! God is verhevener dan wĳ
kunnen weten; o
In aantal zĳn zĳn jaren onnaspeurlĳk.p
Want hĳ trekt de waterdruppels omhoog; q
Ze sĳpelen door als regen
voor zĳn nevel,
Zodat de wolken druppelen,r
Ze druipen overvloedig op
de mensen.
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JOB 36:17–37:8

29 Waarlĳk, wie kan de wolkenlagen begrĳpen,
De knetterende slagen vanuit zĳn hut? a
30 Zie! Hĳ heeft zĳn licht erover
uitgespreid,b
En de wortels van de zee
heeft hĳ bedekt.
31 Want door die [dingen] bepleit
hĳ de zaak der volken; c
Hĳ geeft voedsel in overvloed.d
32 In zĳn handen heeft hĳ de
bliksem verborgen,
En hĳ legt hem een bevel op
tegen een aanvaller.e
33 Zĳn gebulder f vertelt over
hem,
Het vee eveneens betreffende degene die opkomt.
hierover begint
mĳn hart te beven,
37 Waarlĳk,
En het springt op van zĳn
g

plaats.
2 Luistert aandachtig naar het
dreunen van zĳn stem,h
En het gegrom dat uit zĳn
mond komt.
3 Onder de ganse hemel laat hĳ
het los,
En zĳn bliksemi reikt tot de
uiteinden der aarde.
4 Daarachter brult een geluid;
Hĳ dondertj met het geluid
van zĳn superioriteit,k
En hĳ houdt ze niet terug,
wanneer zĳn stem wordt
gehoord.l
5 God dondert met zĳn stemm
op een wonderbare wĳze,
Terwĳl hĳ grote dingen
doet die wĳ niet kunnen
weten.n
6 Want tot de sneeuw zegt hĳ:
’Val ter aarde’,o
Alsook [tot] de stortbui van
de regen, ja, [tot] de stortbui van zĳn hevige regens.p
7 Op de hand van iedere aardse
mens legt hĳ een zegel,
Opdat ieder sterfelĳk mens
zĳn werk kent.
8 En het wild gedierte gaat in
de hinderlaag,
En in zĳn schuilplaatsen
blĳft het.q

JOB 37:9–38:7
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God spreekt, wĳst Job op zĳn onwetendheid

9 Uit de binnenkamer a komt de
stormwind
En uit de noordenwinden de
koude.b
10 Door de adem van God wordt
het ĳs verschaftc
En de breedte der wateren
is onder bedwang.d
11 Ja, met vochtigheid belaadt
hĳ de wolk,
Zĳn lichte verstrooit het
wolkgevaarte,
12 En dat wordt rondgedraaid,
waarbĳ hĳ [ze] bestuurt
opdat ze [hun werk] verrichten,
Waar hĳ ze ook gebiedtf op
de oppervlakte van het
productieve land van de
aarde.
13 Hetzĳ tot een roede g of voor
zĳn landh
Of tot liefderĳke goedheid,i
hĳ laat het resultaten opleveren.
14 Leen toch het oor hieraan,
o Job;
Sta stil en betoon u opmerkzaam ten opzichte van de
wonderwerken van God.j
15 Weet gĳ wanneer God ze een
bestemming oplegde,k
En wanneer hĳ het licht van
zĳn wolk liet stralen?
16 Weet gĳ iets omtrent het zweven van de wolk,l
De wonderwerken van Degene die volmaakt in kennis is? m
17 Hoe het komt dat uw kleren
heet zĳn
Wanneer de aarde zich stil
betoont vanuit het zuiden? n
18 Kunt gĳ met hem soms de
wolkenhemel uitsmeden,o
Hard als een gegoten spiegel?
19 Laat ons weten wat wĳ tot
hem dienen te zeggen;
Wĳ kunnen geen [woorden]
voortbrengen wegens de
duisternis.
20 Dient het aan hem te worden
verhaald dat ik zou willen
spreken?
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Toen antwoordde Jehovah
Job uit de storm en zei:
38
2 „Wie is daar bezig raad te verj

e De 32:4
Ps 33:5
Ps 37:28
f Ps 11:7
Ps 71:19

3

g Han 10:35
h Ps 33:8
Sp 1:7
Mt 10:28
i Sp 3:7
Mt 11:25
Ro 11:20
Ro 12:16
1Kor 1:26

HFDST. 38

4

5

j Ex 19:16
1Kon 19:11
k Job 42:3
1Ti 1:7
l Job 40:7
m Ge 1:1
Ne 9:6
Ps 104:5
Ps 136:6
Sp 8:29
Heb 1:10
n Ps 104:5
o Opb 22:16

Of heeft iemand gezegd dat
het meegedeeld zal worden? a
En nu ziet men werkelĳk het
licht niet;
Het is glanzend aan de wolkenhemel,
Wanneer een wind maar
voorbĳgetrokken is en hem
vervolgens schoongeveegd
heeft.
Uit het noorden komt gouden
pracht.
De waardigheidb welke God
omgeeft is vrees inboezemend.
Wat de Almachtige aangaat,
wĳ hebben hem niet doorgrond; c
Hĳ is verheven in kracht,d
En gerechtigheide en overvloed van rechtvaardigheidf zal hĳ niet geringachten.g
Laten de mensen hem daarom vrezen.h
Hĳ slaat geen acht op al degenen die wĳs zĳn in [hun
eigen] hart.”i

6

7

duisteren
Door woorden zonder kennis? k
Omgord uw lendenen alstublieft, als een fysiek sterke man,
En laat mĳ u ondervragen,
en licht gĳ mĳ in.l
Waar bevondt gĳ u, toen ik de
aarde grondvestte? m
Vertel het [mĳ], indien gĳ
werkelĳk over verstand
beschikt.
Wie heeft haar afmetingen bepaald, ingeval gĳ het weet,
Of wie heeft het meetsnoer
over haar gespannen?
Waarin zĳn haar voetstukken
met inzinking n neergelaten,
Of wie heeft haar hoeksteen
gelegd,
Toen de morgensterreno te
zamen een vreugdegeroep
aanhieven,
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Wĳsheid in de schepping

En alle zonen Gods a voorts
juichend hun instemming
betuigden?
En [wie] heeft de zee met deuren gebarricadeerd,b
Die te voorschĳn kwam als
brak ze los uit de moederschoot;
Toen ik de wolk tot haar kleed
maakte
En dikke donkerheid tot
haar windsel,
En ik voorts mĳn voorschrift
over haar uitbrak
En [haar] grendel en deuren stelde,c
En ik vervolgens zei: ’Tot zover moogt gĳ komen, en
niet verder; d
En hier worden uw trotse
golven begrensd’? e
Hebt gĳ sedert uw dagen de
morgen bevelen gegeven? f
Hebt gĳ de dageraad haar
plaats doen weten,
Om de uiteinden der aarde te
grĳpen,
Opdat de goddelozen ervan
afgeschud zouden worden? g
Ze verandert zich als leemh
onder een zegel,
En de dingen nemen hun
plaats in als in kleding.
En de goddelozen wordt hun
licht onthouden,i
En de hoge arm zelf wordt
verbroken.j
Zĳt gĳ doorgedrongen tot de
bronnen der zee,
Of hebt gĳ ter navorsing van
de waterdiepte k rondgewandeld? l
Zĳn de poorten van de doodm
voor u onthuld,
Of kunt gĳ de poorten der
diepe schaduwn zien?
Hebt gĳ met verstand de wĳde
ruimten van de aarde beschouwd? o
Vertel het, indien gĳ dit alles te weten zĳt gekomen.
Waar toch is de weg daarheen, waar het licht verblĳf houdt? p
Wat de duisternis betreft,
waar toch is haar plaats,
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JOB 38:8-31

20 Dat gĳ haar naar haar grens
zoudt brengen
En dat gĳ de paden naar
haar huis zoudt begrĳpen?
21 Zĳt gĳ het te weten gekomen
omdat gĳ in die tĳd geboren werdt,a
En [omdat] uw dagen vele
in getal zĳn?
22 Zĳt gĳ doorgedrongen tot de
voorraadschuren van de
sneeuw,b
Of ziet gĳ zelfs de voorraadschuren van de hagel,c
23 Die ik teruggehouden heb
voor de tĳd van benauwdheid,
Voor de dag van strĳd en
oorlog? d
24 Waar toch is de weg waarlangs het licht zich verdeelt,
[En] de oostenwinde zich
over de aarde verspreidt?
25 Wie heeft een kanaal gespleten voor de vloed
En een weg voor de donderende onweerswolk,f
26 Om het te doen regenen op
het land waar geen mens
is,g
[Op] de wildernis waarin
geen aardse mens is,
27 Om door onweer getroffen en
woeste plaatsen te verzadigen
En de grasgroei te doen uitspruiten? h
28 Bestaat er een vader voor de
regen,i
Of wie heeft de dauwdruppels gebaard? j
29 Uit wiens buik komt het ĳs
feitelĳk te voorschĳn,
En wat de rĳp k van de hemel betreft, wie baart die
dan?
30 De wateren zelf houden zich
verborgen als door steen,
En de oppervlakte van de
waterdiepte pakt zich samen.l
31 Kunt gĳ de banden van het
sterrenbeeld Kimah vastbinden,
Of kunt gĳ de koorden zelf
van het sterrenbeeld Kesil
_
losmaken? m

JOB 38:32–39:14

Sterrenbeelden. De gewoonten van dieren

32 Kunt gĳ het sterrenbeeld Maz_
zaroth op zĳn bestemde
tĳd te voorschĳn brengen?
En wat het sterrenbeeld Asj
te zamen met zĳn zonen
betreft, kunt gĳ ze leiden?
33 Zĳt gĳ de inzettingen van de
hemel te weten gekomen,a
Of zoudt gĳ het gezag ervan
op de aarde kunnen doen
gelden?
34 Kunt gĳ uw stem ook tot de
wolk verheffen,
Zodat dan een golvende watermassa u bedekt? b
35 Kunt gĳ bliksemstralen uitzenden, opdat ze heengaan
En tot u zeggen: ’Hier zĳn
wĳ!’?
36 Wie heeft wĳsheidc gelegd in
de wolkenlagen,
Of wie heeft verstandd geschonken aan het luchtverschĳnsel?
37 Wie kan in wĳsheid de wolken nauwkeurig tellen,
Of de waterkruiken van de
hemel — wie kan [ze]
doen kantelen,e
38 Wanneer het stof zich uitstort
als in een gegoten massa,
En de aardkluiten zelf aan
elkaar blĳven kleven?
39 Kunt gĳ voor een leeuw een
prooi jagen
En kunt gĳ de grage eetlust
van jonge leeuwen bevredigen,f
40 Wanneer ze ineenduiken in
de schuilplaatsen,g
[Of] blĳven liggen in de
schuilhoek van kreupelhout voor een hinderlaag?
41 Wie bereidt voor de raaf zĳn
voedsel,h
Wanneer zĳn eigen jongen
tot God om hulp krĳsen,
[Wanneer] ze blĳven ronddolen omdat er niets te
eten is?
gĳ de bestemde tĳd te
gekomen waarop
39 Zĳtweten
de steenbokken van de
steile rots baren? i
Neemt gĳ waar wanneer
precies de ¨ hinden met
barensweeen voortbrengen? j
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2 Telt gĳ de maanmaanden die
ze vervullen,
Of zĳt gĳ de bestemde tĳd
waarop ze baren te weten
gekomen?
3 Ze krommen zich wanneer ze
hun jongen werpen,
¨
[Wanneer] ze hun wee en
kwĳtraken.
4 Hun zonen worden robuust,
ze worden groot in het
open veld;
Ze trekken er werkelĳk op
uit en keren niet tot ze terug.
5 Wie heeft de zebraa in vrĳheid
heengezonden,
En wie heeft zelfs de banden van de wilde ezel losgemaakt,
6 Tot wiens huis ik de woestĳnvlakte bestemd heb
En tot zĳn woonplaatsen
het zilte land? b
7 Hĳ lacht om het gewoel van
een stad;
De geluiden van een drĳver c
hoort hĳ niet.
8 Hĳ zoekt de bergen af voor
zĳn weide d
En speurt naar elke soort
van groene plant.e
9 Wil een wilde stier u dienen,f
Of zal hĳ bĳ uw kribbe overnachten?
10 Zult gĳ een wilde stier met
touwen aan de voor vastbinden,
Of zal hĳ achter u de laagvlakten eggen? g
11 Zult gĳ op hem vertrouwen
omdat zĳn kracht zo overvloedig is,
En zult gĳ aan hem uw moeizame arbeid overlaten?
12 Zult gĳ u op hem verlaten,
dat hĳ uw zaad zal terugbrengen
En dat hĳ zal inzamelen tot
uw dorsvloer?
13 Heeft de vleugel van de wĳfjesstruisvogel vrolĳk geklapwiekt,
Of [heeft ze] de wieken van
een ooievaar h en het gevederte?
14 Want ze laat haar eieren zo
maar aan de aarde over
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God stelt vragen. Job verootmoedigt zich

En in het stof houdt ze ze
warm,
En ze vergeet dat een voet ze
verbrĳzelen kan
Of zelfs een wild dier van
het veld ze kan vertreden.
Ze behandelt haar zonen werkelĳk hard, alsof ze niet
van haar warena —
Tevergeefs is haar moeizame
arbeid, [omdat ze] geen
angst [heeft].
Want God heeft haar de wĳsheid doen vergeten,
En hĳ heeft haar geen deel
gegeven aan het verstand.b
Ten tĳde dat ze [haar vleugels] in de hoogte slaat,
Lacht ze om het paard en
zĳn berĳder.
Kunt gĳ het paard sterkte geven? c
Kunt gĳ zĳn nek met ruisende manen bekleden?
Kunt gĳ het laten springen als
een sprinkhaan?
De waardigheid van zĳn gesnuif is schrikwekkend.d
Het woelt de grond ome in
de laagvlakte en verheugt
zich uitbundig in kracht;
Het trekt uit, het wapentuig
tegemoet.f
Het lacht om angst en verschrikt niet; g
Noch wĳkt het terug wegens een zwaard.
Tegen hem aan rammelt een
pĳlkoker,
De kling van een speer en
een werpspies.
Met gestamp en opwinding
slokt het de aarde op,
En het gelooft niet dat het
het geluid van een hoorn is.
Zodra de hoorn wordt geblazen, zegt het: Ha!
En van verre ruikt het de
strĳd,
Het gebulder van oversten
en de strĳdkreet.h
Is het aan uw verstand te danken dat de valk opstĳgt,
Dat hĳ zĳn vleugels uitspreidt naar de zuidenwind?
Of is het op uw bevel dat een
arendi omhoogvliegt
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JOB 39:15–40:10

En dat hĳ zĳn nest in de
hoogte bouwt,a
28 Dat hĳ op een steile rots verblĳft en vernacht,
Op de punt van een steile
rots en een ontoegankelĳke plaats?
29 Vandaar moet hĳ naar voedsel speuren; b
Heel in de verte blĳven zĳn
ogen kĳken.
30 En zĳn jongen — ze blĳven
bloed slurpen;
En waar de verslagenen zĳn,
daar is hĳ.”c
En Jehovah antwoordde
Job verder en zei:
40
2 „Dient een vitter op enigerlei wĳze te twisten met de
Almachtige? d
Laat de terechtwĳzer van God
zelf daarop antwoorden.”e
3 Vervolgens antwoordde Job
Jehovah en zei:
4 „Zie! Ik ben van weinig betekenis geworden.f
Wat zal ik u antwoorden?
Mĳn hand heb ik op mĳn
mond gelegd.g
5 Eenmaal heb ik gesproken, en
ik wil niet antwoorden;
En tweemaal, en ik wil er
niets aan toevoegen.”
6 En Jehovah antwoordde Job
vervolgens uit de stormh en zei:
7 „Omgord uw lendenen alstublieft, als een fysiek sterke man; i
Ik zal u ondervragen, en
licht gĳ mĳ in.j
8 Wilt gĳ werkelĳk mĳn gerechtigheid krachteloos
maken?
Wilt gĳ mĳ schuldig verklaren opdat gĳ gelĳk moogt
hebben? k
9 Of hebt gĳ een arm als die van
de [ware] God,l
En kunt gĳ het met een
stem als de zĳne laten
donderen? m
10 Tooi u alstublieft met superioriteitn en hoogheid; o
En moogt gĳ u met waardigheidp en prachtq bekleden.

JOB 40:11–41:12

Beschrĳving van de Behemoth en de Leviathan

11 Laten de verbolgen uitbarstingen van uw toorn zich uitstorten,a
En zie iedere hoogmoedige
en haal hem omlaag.
12 Zie iedere hoogmoedige, verneder hem,b
En vertrap de goddelozen
ter plaatse.
13 Stop hen te zamen weg in het
stof,c
Bind zelfs hun aangezichten
in de verborgen plaats,
14 En ik, ja ik, zal u prĳzen,
Omdat uw rechterhand u
kan redden.
15 Zie toch [de] Behemoth,
die ik
_
heb gemaakt, evenals u.
Groen gras eet hĳd net als
een stier.
16 Zie toch, zĳn kracht schuilt in
zĳn heupen,
En zĳn dynamische energie e in zĳn buikspieren.
17 Hĳ buigt zĳn staart als een
ceder;
De pezen van zĳn dĳen zĳn
ineengevlochten.
18 Zĳn beenderen zĳn koperen
buizen;
Zĳn sterke beenderen zĳn
als stangen van gesmeed
ĳzer.
19 Hĳ is het begin van Gods wegen;
Zĳn Maker f kan zĳn zwaard
naderbĳ brengen.
20 Want de bergen zelf leveren
hem hun opbrengst,g
En ook al het wild gedierte
van het veld speelt daar.
21 Onder de doornachtige lotusbomen legt hĳ zich neer,
In de schuilplaats van rieth
en de moerassige plaats.i
22 De doornachtige lotusbomen
houden hem afgeschut met
hun schaduw;
De populieren van het
stroomdal omringen hem.
23 Indien de rivier geweldig tekeergaat, maakt hĳ zich
niet in paniek uit de voeten.
Hĳ is vol vertrouwen, ook al
zou de Jorda_ an
_ j losbreken
tegen zĳn muil.
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24 Kan iemand hem voor zĳn
ogen vangen?
Kan iemand met strikken
[zĳn] neus doorboren?
a

b 2Sa 22:28
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Jes 2:11
Da 4:37

c Ps 49:14
Ps 55:15

d Ge 1:30
Ps 104:14
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i Job 8:11
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gĳ [de] Lev _iathan
een vishaak op41 Kuntmet
trekken,
Of kunt gĳ met een touw
zĳn tong neerhouden?
2 Kunt gĳ een bies in zĳn neusgaten steken,b
Of kunt gĳ met een doorn
zĳn kaken doorboren?
3 Zal hĳ veel smekingen tot u
richten,
Of zal hĳ zachte woorden
tot u spreken?
4 Zal hĳ een verbond met u sluiten,
Dat gĳ hem tot onbepaalde
tĳd tot slaaf moogt nemen?
5 Zult gĳ met hem spelen als
met een vogel,
Of zult gĳ hem vastbinden
voor uw jonge meisjes?
6 Zullen compagnons over hem
sjacheren?
Zullen zĳ hem verdelen onder handelaars?
7 Zult gĳ zĳn huid vol zetten
met harpoenen,c
Of zĳn kop met visserssperen?
8 Leg uw hand op hem.
Denk aan de strĳd. Doe het
niet weer.
9 Zie! Iemands verwachting omtrent hem zal stellig bedrogen uitkomen.
Ook zal men alleen al bĳ de
aanblik van hem neergeslingerd worden.
10 Niemand is zo vermetel dat
hĳ hem zou prikkelen.
En wie is het die zich voor
mĳ krachtig staande kan
houden? d
11 Wie heeft mĳ eerst iets gegeven, dat ik het hem zou
moeten vergelden? e
Wat onder de ganse hemel
is, behoort mĳ toe.f
12 Ik zal niet het stilzwĳgen bewaren over zĳn [verschillende] delen,
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13

14

15

16
17

18

19

20

21
22
23

24
25

26

Job herroept woorden

JOB 41:13–42:6

HFDST. 41

Noch speer, schicht of pĳlpunt.a
Hĳ acht ĳzer b als louter stro,
Koper als louter verrot hout.
Een pĳl jaagt hem niet weg;
De slingerstenenc zĳn voor
hem in louter stoppels veranderd.
Een knots is [door hem] als
louter stoppels geacht,d
En hĳ lacht om het geratel
van een werpspies.
Als puntige scherven van aardewerk zĳn zĳn onderste
delen;
Hĳ breidt een dorswerktuig e
uit op het slĳk.
Hĳ doet de diepten koken net
als een pot;
De zee zelfs maakt hĳ als
een zalfpot.
Achter zich laat hĳ een pad
schitteren;
Men zou de waterdiepte voor
grĳsheid houden.
Op het stof is zĳns gelĳke
niet,
Hĳ die gemaakt is om onverschrokken te zĳn.
Al wat hoog is, ziet hĳ.
Hĳ is koning over alle majestueuze wilde dieren.”

Noch over de aangelegenheid van [zĳn] machtsbetoon en de bevalligheid
van zĳn afmetingen.
Wie heeft de oppervlakte van
zĳn kleding opgelicht?
Wie zal in zĳn dubbele kaak
binnendringen?
Wie heeft de deuren van zĳn
aangezicht geopend?
Zĳn tanden rondom zĳn
schrikwekkend.
Groeven van schubben zĳn
zĳn hoogmoed,
Gesloten als met een nauwsluitend zegel.
Ze sluiten dicht op elkaar,
En zelfs geen lucht kan ertussen komen.
Elk is nauw samengevoegd
met de ander;
Ze grĳpen in elkaar en kunnen niet worden gescheiden.
Zĳn niezen zelfs straalt licht
uit,
En zĳn ogen zĳn als de stralen van de dageraad.
Uit zĳn muil gaan bliksemflitsen,
Zelfs vuurvonken weten te
ontsnappen.
Uit zĳn neusgaten komt rook
te voorschĳn,
Als [uit] een smeltoven die
zelfs met biezen in brand
is gestoken.
Zĳn ziel zelf zet kolen in vlam,
En zelfs een vlam komt uit
zĳn muil te voorschĳn.
In zĳn nek zetelt sterkte,
En voor hem uit huppelt de
wanhoop.
De plooien van zĳn vlees sluiten werkelĳk vast aaneen;
Ze zĳn als een gietsel op
hem, onbeweeglĳk.
Zĳn hart is gegoten als steen,
Ja, gegoten als een onderste
molensteen.
Door zĳn oprĳzen worden de
sterken verschrikt; a
Door de consternatie worden zĳ verbĳsterd.
Wordt hĳ overvallen, dan blĳkt
zelfs geen zwaard bestand,
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Toen antwoordde Job Jehovah en zei:
42
2 „Ik ben te weten gekomen dat

3
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gĳ alles vermoogt,f
En er is geen denkbeeld dat
voor u onbereikbaar is.g
’Wie is daar bezig raad te verduisteren zonder kennis?’h
Daarom heb ik gesproken,
maar zonder begrip te
hebben
Van dingen die te wonderbaar voor mĳ waren, die
ik niet weet.i
’Hoor alstublieft, en ik voor
mĳ zal spreken.
Ik zal u ondervragen, en
licht gĳ mĳ in.’j
Van horen zeggen heb ik omtrent u vernomen,
Maar nu heeft mĳn eigen
oog u gezien.
Daarom herroep ik,
En ik heb werkelĳk berouwk in stof en as.”

JOB 42:7—PSALM 1:4

„Vrienden” veroordeeld. Job hersteld

7 Nu gebeurde het nadat Jehovah deze woorden tot Job gesproken had, dat Jehovah voorts tot
de Temaniet El _ifaz zei:
„Mĳn toorn is ontbrand tegen u
en uw twee metgezellen,a want
GIJ hebt niet naar waarheid over
mĳ gesproken,b zoals mĳn knecht
Job. 8 Nu dan, neemt U zeven
stieren en zeven rammenc en gaat
naar mĳn knecht Job, d en GIJ
moet een brandoffer ten behoeve
van U offeren; en mĳn knecht Job
e
zal
´ ´ zelf voor U bidden. Slechts
zıjn aangezicht zal ik aannemen,
zodat ik geen schandelĳke dwaasheid met U bega, want GIJ hebt
niet naar waarheid over mĳ gesproken, zoals mĳn knecht Job.”f
9 Bĳgevolg gingen de Temaniet El _ifaz ¨ en de Suhiet B _ildad
[en] de Naamathiet Zofar
heen
_
en deden juist zoals Jehovah tot
hen gesproken had, waarop Jehovah Jobs aangezicht aannam.
10 En Jehovah zelf bracht een
keer in de toestand van gevangenschap van Job g toen deze ten behoeve van zĳn metgezellen bad,h
en Jehovah gaf voorts bovendien
nog alles wat Job bezeten had, in
dubbele mate. i 11 Ook bleven
tot hem komen al zĳn broeders en
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al zĳn zusters en allen die hem
reeds van vroeger kenden,a en zĳ
aten voorts brood met hemb in zĳn
huis en betuigden hem hun deelneming en troostten hem over al
de rampspoed die Jehovah over
hem had laten komen; en zĳ gaven hem vervolgens ieder een
geldstuk en ieder een gouden
ring.
12 Wat Jehovah betreft, hĳ zegende c het einde van Job daarna
meer dan zĳn begin,d zodat hĳ in
het bezit kwam van veertienduizend schapen en zesduizend kamelen en duizend span runderen
en duizend ezelinnen. 13 Hĳ
kreeg ook zeven zonen en drie
dochters.e 14 En hĳ gaf voorts
de eerste de naam Jem _ima en
de tweede de naam Kez _ia en de
derde de naam Keren-H
appuch.
_
_
15 En in heel het land werden geen vrouwen gevonden zo
schoon als Jobs dochters, en hun
vader gaf hun vervolgens een
erfdeel onder hun broers.f
16 En Job leefde daarna nog
honderd veertig jaar g en kreeg
zĳn zonen en zĳn kleinzonen te
zienh — vier geslachten. 17 En
ten slotte stierf Job, oud en verzadigd van dagen.i

dccc

ccc

PSALMEN
EERSTE BOEK
(Psalm 1 – 41)
a

is de man die niet
in de raad der goddelozen
1 Gelukkig
heeft gewandeld,
b

En op de weg der zondaars
niet heeft gestaan,c
En op de zetel der spotters
niet heeft gezeten.d
2 Maar zĳn lust is in de wet van
Jehovah,e
En in diens wet leest hĳ dag
en nacht met gedempte
stem.f
3 En hĳ zal stellig worden als
een boom, geplant aan waterstromen,g

PSALM 1
a Ps 112:1
Mt 5:3
b 2Kr 22:3
Job 21:16
Ps 64:2
Mt 26:4
Han 9:23
c Sp 4:14
d Ps 26:4
Ps 69:12
Sp 22:10
2Pe 3:3
e Ps 19:7
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Ro 7:22
Jak 1:25
f Joz 1:8
Ps 35:28
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1Ti 4:15

Die zĳn eigen vrucht geeft
als het de juiste tĳd ervoor is a
En waarvan het gebladerte
niet verwelkt,b
En al wat hĳ doet, zal gelukken.c
4 De goddelozen zĳn niet zo,
Maar zĳn als het kaf dat
door de wind wordt weggeblazen.d
g Jes 44:4; Jes 61:3; Jer 17:8; 2e kolom a Mt
21:43; Fil 4:17; Opb 22:2; b Jes 27:11; c Ge 39:3;
1Kr 22:13; d Job 21:18; Ps 35:5; Jes 17:13; Mt
3:12.
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Jehovah’s gezalfde wordt koning. Gebed om redding

5 Daarom zullen de goddelozen
geen stand houden in het
oordeel,a
Noch zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.b
6 Want Jehovah neemt kennis
van de weg der rechtvaardigen,c
Maar het is de weg der goddelozen die zal vergaan.d
¨
Waarom zĳn de natien in tumult geweeste
En zĳn ook de nationale
groepen over iets ĳdels
blĳven mompelen? f
2 De koningen der aarde stellen
zich op g
En de hoogwaardigheidsbekleders
´ ´ zelf hebben zich
als een [blok] aaneengeslotenh
Tegen Jehovahi en tegen zĳn
gezalfde,j
3 [Zeggend:] „Laten wĳ hun
banden verscheurenk
En hun koorden van ons afwerpen!”l
4 Ja, Hĳ die in de hemel zetelt,m
zal lachen;
Jehovah zelf zal hen bespotten.n
5 In die tĳd zal hĳ tot hen spreken in zĳn toorn,o
En in zĳn brandend misnoegen zal hĳ hen met ontsteltenis slaan,p
6 [Zeggend:] „Ik,¨ ja ik, heb mĳn
koning geınstalleerdq
Op S _ion,r mĳn heilige berg.”s
7 Laat mĳ melding maken van
de verordening van Jehovah;
Hĳ heeft tot mĳ gezegd:
„Gĳ zĳt mĳn
zoon; t
´
Heden ben ık uw vader geworden.u
8 Vraag¨ van mĳ,v opdat ik natien tot uw erfdeel moge
gevenw
En de einden der aarde tot
uw eigen bezitting.x
9 Gĳ zult ze breken met een
ĳzeren scepter,y
Alsof ze een pottenbakkersvat waren, zult gĳ ze stukslaan.”z
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PSALM 1:5–3:7

10 Nu dan, o koningen, handelt
volgens inzicht;
Laat U corrigeren, o rechters der aarde.a
11 Dient Jehovah met vrees b
En weest blĳ met beving.c
12 Kust de zoon,d opdat Hĳ niet
vertoornd wordt
En GIJ niet [van] de weg vergaat,e
Want zĳn toorn ontvlamt
licht.f
Gelukkig zĳn allen die hun
toevlucht tot hem nemen.g
Een melodie van D avid
toen hĳ de
_
h
wĳk nam wegens zĳn zoon Absalom.
_

waarom zĳn mĳn
tegenstanders vele gewor3 O Jehovah,
den?
i

2
3

4

5

6

7

Waarom staan velen tegen
mĳ op? j
Velen zeggen van mĳn ziel:
„Er is geen redding voor
hem bĳ God.”k Sela.
En toch zĳt gĳ, o Jehovah,
een schild rondom mĳ,l
Mĳn heerlĳkheidm en Degene die mĳn hoofd opheft.n
Met mĳn stem zal ik tot Jehovah zelf roepen,
En hĳ zal mĳ antwoorden
vanaf zĳn heilige berg.o
Sela.
Wat mĳ betreft, ik wil mĳ
neerleggen opdat ik moge
slapen;
Ik zal stellig wakker worden, want Jehovah zelf
blĳft mĳ steunen.p
Ik zal niet bevreesd zĳn voor
tienduizenden mensen
Die zich rondom tegen mĳ
hebben opgesteld.q
Sta toch op,r o Jehovah! Red
mĳ,s o mĳn God! t
Want gĳ zult al mĳn vĳanden op de kaak moeten
slaan.u

d Ge 49:10; Lu 7:45; Fil 2:10; e Ps 1:6; Jo 3:36;
Jo 14:6; f 2Th 1:9; Opb 6:16; g Jes 11:10; Jes
32:2; Ro 9:33; PSALM 3 h 2Sa 15:14; i 2Sa
15:12; 2Sa 16:15; j 2Sa 12:11; k 2Sa 16:8; Ps 22:7;
Mt 27:43; l Ge 15:1; De 33:29; m Jes 45:25; Jo
1:14; n Ge 40:13; Ps 27:6; o 2Sa 15:25; 1Kon 8:30;
1Kon 8:45; Ps 2:6; Jes 2:3; p Ps 4:8; Ps 127:2;
Sp 3:24; q 2Kon 6:15; Ps 27:3; Ps 121:7; Ro 8:31;
r Ps 10:12; Jes 51:9; s Ps 109:26; Mt 27:43; 1Ti
4:10; t Ps 35:23; Jo 20:17; u Job 16:10; Job 29:17.

PSALM 3:8–5:10

Gebed om gunst. God verfoeit de goddelozen

De tanden der goddelozen
zult gĳ moeten breken.a
8 Redding behoort Jehovah toe.b
Uw zegen rust op uw volk.c
Sela.
Aan de leider, op snaarinstrumenten.d
Een melodie van David.
_

roep, antwoord mĳ,
4 AlsInodeikmĳn
rechtvaardige God.
benauwdheid moet gĳ

PSALM 3
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c Ps 29:11
Ef 1:3
Heb 6:14

e
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5
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7

8

mĳ wĳde ruimte maken.
Betoon mĳ gunstf en hoor
mĳn gebed.
GIJ mannenzonen, hoe lang
nog moet mĳn heerlĳkheidg een voorwerp van
belediging zĳn,
[Terwĳl] GIJ ĳdelheden blĳft
liefhebben,
[Terwĳl] GIJ een leugen
blĳft zoeken? Sela.
Weet dan dat Jehovah degene
die jegens hem loyaal is,
stellig zal onderscheiden; h
Jehovah zelf zal horen als ik
tot hem roep.i
Raakt in beroering, maar zondigt niet.j
Zegt wat GIJ te zeggen hebt,
in UW hart, op UW bed,k en
zwĳgt. Sela.
Offert de slachtoffers van
rechtvaardigheid,l
En vertrouwt op Jehovah.m
Velen zeggen: „Wie zal ons
het goede doen zien?”
Hef het licht van uw aangezicht over ons op,n o Jehovah.
Gĳ zult stellig verheuging in
mĳn hart geven,o
Groter dan in de tĳd dat hun
koren en hun nieuwe wĳn
overvloedig zĳn geweest.p
In vrede wil ik mĳ neerleggen
en ook slapen,q
Want gĳ, ja, gĳ alleen, o Jehovah, doet mĳ in zekerheid wonen.r
Aan de leider, voor Nechiloth.
_
Een melodie van David.
_

toch aan mĳn woorden
het oor, o Jehovah;
5 Leen
Versta toch mĳn zuchten.
s

2 Schenk toch aandacht aan
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het geluid van mĳn hulpgeschreeuw,a
O mĳn Koning b en mĳn
God, want tot u bid ik.c
O Jehovah, in de morgen zult
gĳ mĳn stem horen; d
In de morgen zal ik mĳ tot
u richten en [naar u] uitzien.e
Want gĳ zĳt geen God die
behagen schept in goddeloosheid; f
Niemand die slecht is, mag
ook maar voor enige tĳd
bĳ u vertoeven.g
Geen pochers mogen zich
voor uw ogen stellen.h
Gĳ haat werkelĳk allen die
het schadelĳke beoefenen; i
Gĳ zult de leugensprekers verdelgen.j
Een man van bloedvergietenk en bedrog l wordt door
Jehovah verfoeid.
Wat mĳ aangaat, in de overvloed van uw liefderĳke
goedheidm
Zal ik uw huis binnengaan,n
Ik zal mĳ neerbuigen in de
richting van uw heilige
tempel in de vrees voor u.o
O Jehovah, leid mĳ in uw
rechtvaardigheidp wegens
mĳn vĳanden; q
Effen uw weg voor mĳn
aangezicht.r
Want in hun mond is niets betrouwbaars; s
Hun binnenste is waarlĳk
onheil.t
Hun keel is een geopende
grafstede; u
Een gladde tong gebruiken
zĳ.v
God zal hen stellig voor schuldig houden; w
Zĳ zullen vallen door hun
eigen raadslagen.x

j Sp 6:19; Sp 20:19; Jo 8:44; Kol 3:9; 1Ti 3:11;
Opb 21:8; Opb 22:15; k Ge 4:10; Ge 9:6; Ps 55:23;
Jes 26:21; l Ps 119:163; Sp 6:17; Sp 12:19; Ho 4:2;
1Pe 3:10; m Ps 51:1; Ps 69:13; Jon 4:2; n 1Sa 3:3;
1Kr 16:1; Ps 84:10; o 1Kon 8:29; Ps 28:2; Ps
138:2; p Ps 23:3; Ps 25:5; q 1Sa 18:14; Ps 27:11;
Ps 59:10; r Ps 25:4; s Ps 12:2; Ps 52:2; t Ps 58:2;
Mi 6:12; u Ps 140:3; Ro 3:13; v Sp 29:5; 1Th 2:5;
Jak 3:5; w Ro 3:19; x 2Sa 17:23; Ps 7:15.
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Doden prĳzen God niet. God is een toevlucht

Laten zĳ in de veelheid van
hun overtredingen uiteengedreven worden,a
Want zĳ zĳn weerspannig
tegen u geweest.b
11 Maar allen die hun toevlucht
tot u nemen, zullen zich
verheugen; c
Tot onbepaalde tĳd zullen
zĳ een vreugdegeroep aanheffen.d
En gĳ zult de toegang tot hen
versperren,
En zĳ die uw naam liefhebben, zullen uitbundige
vreugde in u hebben.e
12 Want gĳzelf zult al wie rechtvaardig is zegenen,f o Jehovah;
Als met een groot schildg
zult gĳ hen met goedkeuring omringen.h
Aan de leider, op snaarinstrumenten
op het lagere octaaf.i
Een melodie van David.
_

wĳs mĳ niet terecht in uw toorn,
6 OEnJehovah,
corrigeer mĳ niet in uw
j

woede.k
2 Betoon mĳ gunst, o Jehovah,
want ik kwĳn weg.l
Genees mĳ,m o Jehovah, want
mĳn beenderen zĳn ontsteld.
3 Ja, mĳn eigen ziel is ten zeerste ontsteld; n
En gĳ, o Jehovah — hoe
lang? o
4 Keer toch terug,p o Jehovah,
verlos toch mĳn ziel; q
Red mĳ ter wille van uw
liefderĳke goedheid.r
5 Want in de dood wordt van u
geen gewag gemaakt; s
Wie zal u prĳzen in Sjeo_ ol?
_ t
6 Ik ben afgemat van mĳn
u
zuchten;
De gehele nacht doe ik mĳn
rustbed zwemmen; v
Met mĳn tranen doe ik mĳn
eigen divan overvloeien.w
7 Van kommer is mĳn oog zwak
geworden,x
Het is oud geworden wegens
allen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ.y
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Een klaaglied van D avid
dat hĳ ter
_
ere van Jehovah gezongen heeft betreffende de woorden van de Benjaminiet Kusch.

mĳn God, tot u
7 O Jehovah,
heb ik mĳn toevlucht genomen.
g
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8 Gaat weg van mĳ, al GIJ beoefenaars van wat schadelĳk is,a
Want Jehovah zal stellig het
geluid van mĳn geween
horen.b
9 Jehovah zal inderdaad mĳn
verzoek om gunst horen; c
Jehovah zelf zal mĳn eigen
gebed aannemen.d
10 Al mĳn vĳanden zullen ten
zeerste beschaamde en
ontsteld zĳn;
Zĳ zullen zich omkeren, zĳ
zullen in een ogenblik beschaamd staan.f

5

6

Red mĳ van allen die mĳ
vervolgen en bevrĳd mĳ,i
Opdat niemand mĳn ziel verscheurt zoals een leeuw
dat doet,j
[Mĳ] wegrukkend terwĳl er
geen bevrĳder is.k
O Jehovah, mĳn God, indien
ik dit gedaan heb: l
Indien er enig onrecht aan
mĳn handen kleeft,m
Indien ik degene die mĳ beloonde, met kwaad vergolden heb,n
Of [indien] ik iemand die zonder succes blĳk gaf van
vĳandschap jegens mĳ, gewelddadig geplunderd heb,o
Laat dan een vĳand mĳn ziel
achtervolgenp
En laat hem mĳ achterhalen en mĳn leven vertreden zelfs tot de aarde toe
En mĳn eigen heerlĳkheid
in het stof doen verblĳven. Sela.
Sta toch op, o Jehovah, in uw
toorn; q

i Ps 31:15; Jer 15:15; Ro 8:37; 2Kor 4:9; 2Pe 2:9;
j Ps 10:9; Ps 17:12; 1Pe 5:8; k Re 18:28; Ps 50:22;
l Joz 22:22; 2Sa 16:8; m 1Sa 24:11; n 1Sa 24:17;
Sp 17:13; o 1Sa 19:4; 1Sa 24:7; 1Sa 26:9; p Han
25:11; q Ps 3:7; Ps 68:1; Ps 90:11.
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God is rechtvaardige Rechter. Waarde van mens

Verhef u bĳ de uitbarstingen van verbolgenheid van
hen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ,a
En ontwaak toch voor mĳ,b
[aangezien] gĳ tot het oordeel bevel gegeven hebt.c
Ja, laat de vergadering van
nationale groepen u omringen,
En keer toch tegen haar terug naar omhoog.
Jehovah zelf zal het vonnis
over de volken vellen.d
Richt mĳ, o Jehovah, naar
mĳn rechtvaardigheide
En naar mĳn rechtschapenheidf in mĳ.
Moge er toch alstublieft een
eind komen aan de slechtheid der goddelozen,g
En moogt gĳ de rechtvaardige bevestigen; h
En God, als rechtvaardige,i
toetst hartj en nieren.k
Het schild voor mĳ is bĳ God,l
een Redder van de oprechten van hart.m
God is een rechtvaardig Rechter,n
En God stort elke dag openlĳke veroordelingen uit.
Indien iemand niet zal terugkeren,o zal hĳ Zĳn zwaard
scherpen,p
Zĳn boog zal hĳ stellig spannen, en hĳ zal hem gereedmaken [om te schieten].q
En voor zichzelf moet hĳ de
werktuigen des doods gereedmaken; r
Zĳn pĳlen zal hĳ tot brandende [schichten] maken.s
Zie! Er is iemand die zwanger gaat van wat schadelĳk is,t
En hĳ is zwanger geworden
van moeite en zal stellig
leugen baren.u
Een kuil heeft hĳ gedolven,
en hĳ ging ertoe over die
te graven; v
Maar hĳ zal vallen in het
gat [dat] hĳ is gaan maken.w
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Aan de leider, op de G _ittith.f
Een melodie van David.
_

onze Heer, hoe majestueus is uw naam op de
8 O Jehovah,
ganse aarde,
g
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16 Zĳn moeite zal op zĳn eigen
hoofd terugkeren,a
En op zĳn schedel zal zĳn
eigen geweld neerdalen.b
17 Ik zal Jehovah prĳzen naar
zĳn rechtvaardigheid,c
En ik wil de naamd van Jee
hovah, de Allerhoogste,
¨
bezingen met melodieen.

7

Gĳ, wiens waardigheid wordt
verhaald boven de hemelen! h
Uit de mond van kinderen en
zuigelingen hebt gĳ sterkte gegrondvest,i
Wegens degenen die blĳk
geven van vĳandschap jegens u,j
Om de vĳand en degene die
zĳn wraak neemt, te doen
ophouden.k
Wanneer ik uw hemel zie, het
werk van uw vingers,l
De maan en de sterren die
gĳ hebt bereid,m
Wat is dan de sterfelĳke mens n
dat gĳ aan hem denkt,o
En de zoon van de aardse
mens dat gĳ voor hem
zorgt? p
Voorts hebt gĳ hem ook een
weinig minder dan goddelĳken gemaakt,q
En met heerlĳkheidr en
pracht hebt gĳ hem toen
gekroond.s
Gĳ doet hem heersen over de
werken van uw handen; t
Alles hebt gĳ onder zĳn voeten gelegd: u
Kleinvee en runderen, die allemaal,v

PSALM 8 f Ps 84, Ops.; g De 28:58; Ps 148:13;
Mt 6:9; Jo 17:26; h 1Kon 8:27; 1Kr 16:27; Job
37:22; Ps 104:1; Ps 148:13; Jes 33:21; Heb 1:3;
i Mt 21:16; Lu 10:21; Han 4:13; 1Kor 1:27; j Han
4:14; Han 6:10; k Ps 44:16; l Ge 1:1; Ps 19:1; Ps
102:25; Ro 1:20; m Ps 104:19; Jes 40:26; Mt 5:45;
n Jes 51:12; 1Kor 15:47; o Job 7:17; Ps 144:3; Heb
2:6; p Ge 1:29; Ge 9:3; Mt 6:25; Mt 6:30; Lu 12:28;
Jo 3:16; Han 14:17; q Heb 2:7; r Jes 40:5; 1Kor
11:7; s Ps 21:5; Sp 5:9; t Ge 1:26; Ge 9:2; u Heb
2:8; v Ge 1:28; Ge 9:3.
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Gods werken bekendmaken. Jehovah’s oordelen

En ook de dieren van het
open veld,a
8 De vogels van de hemel en de
vissen der zee,b
Al wat langs de paden der
¨
zeeen trekt.c
9 O Jehovah, onze Heer, hoe
majestueus is uw naam op
de ganse aarde! d
Aan de leider, op Moeth-Labben.
_
Een melodie van David.
_

1 [’Alef ]
Ik wil [u] prĳzen, o Jehovah,
met heel mĳn hart; e
Ik wil al uw wonderwerken
bekendmaken.f
2 Ik wil mĳ verheugen en uitbundige vreugde hebben
in u,g
Ik wil uw naam, o Allerhoogste, bezingen met melo¨
dieen.h

9

¯
2 [Beth]

3 Wanneer mĳn vĳanden terugwĳken,i
Zullen zĳ struikelen en van
voor uw aangezicht vergaan.j
4 Want gĳ hebt mĳn rechtszaak
en mĳn pleit behartigd; k
Gĳ hebt op de troon gezeten,
rechtsprekend met rechtvaardigheid.l

3 [Gimel ]

¨
5 Gĳ hebt natien bestraft,m gĳ
hebt de goddeloze verdelgd.n
Hun naam hebt gĳ tot onbepaalde tĳd uitgewist, ja,
voor eeuwig.o
6 O gĳ vĳand, [uw] verwoestingen zĳn voor altĳd tot een
einde gekomen,p
En de steden die gĳ hebt uitgerukt.q
Zelfs de vermelding van hen
zal stellig vergaan.r

5 [He’]
7 Wat Jehovah betreft, hĳ zal zetelen tot onbepaalde tĳd,s
Zĳn troon stevig bevestigend voor het oordeel zelf.t
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8 En hĳzelf zal het productieve
land richten in rechtvaardigheid; a
Hĳ zal vonnis vellen over
nationale groepen naar
recht.b

6 [Waw]

9 En Jehovah zal een veilige
hoogte worden voor iedere verbrĳzelde,c
Een veilige hoogte in tĳden
van nood.d
10 En zĳ die uw naam kennen,
zullen op u vertrouwen,e
Want gĳ zult hen die u zoeken, stellig niet verlaten,
o Jehovah.f

7 [Zajin]
11 Bezingt Jehovah, die te ¨S _ion
woont,g met melodieen;
Vertelt onder de volken zĳn
daden.h
12 Want wanneer hĳ naar bloedvergieting zoekt,i zal hĳ
juist diegenen stellig gedenken; j
Hĳ zal het luide geroep van
de ellendigen zeker niet
vergeten.k
¯
8 [Cheth]

13 Betoon mĳ gunst, o Jehovah;
zie mĳn ellende, [berokkend] door degenen die
mĳ haten,l
O gĳ die mĳ opheft uit de
poorten des doods,m
14 Opdat ik al uw roemrĳke daden kan bekendmakenn
In de poorteno van de dochter van S _ion,p
Opdat ik blĳ kan zĳn in uw
redding.q
¯
9 [Teth]

¨
15 De natien zĳn weggezonken
in de kuil die ze hebben
gemaakt; r
In het nets dat ze verborgen
hadden, is hun eigen voet
gevangen.t
m 2Sa 22:5; Job 38:17; Ps 30:3; Ps 107:18; Ps
116:3; Jes 38:10; Opb 1:18; n Ps 66:16; o Jer 17:19;
p Jes 37:22; q Ps 13:5; Ps 20:5; Hab 3:18; r Ps
7:15; s Ps 35:7; Ps 57:6; Ps 141:10; t De 32:35; Ps
35:8; Sp 5:22.

PSALM 9:16–10:11

De goddeloze zegt: „Er is geen God”

16 Jehovah wordt gekend aan
het oordeel dat hĳ heeft
voltrokken.a
Door de activiteit van zĳn
eigen handen is de goddeloze verstrikt.b
Higgajon. Sela.
¯
[Jodh]

17 De goddelozenc zullen omkeren naar Sje
_ d
¨ o_ ol,
Ja, alle natien die God vere
geten.
18 Want niet voor altĳd zal de
arme vergeten worden,f
Noch zal de hoop van de
zachtmoedigen voor eeuwig vergaan.g
[Kaf ]

19 Sta toch op, o Jehovah! Laat
de sterfelĳke mens niet
superieur blĳken te zĳn
in sterkte.h¨
Laten de natien voor uw aangezicht geoordeeld worden.i
20 Boezem hun toch vrees in,
o Jehovah,j ¨
Opdat de natien mogen weten dat zĳ slechts sterfelĳke mensen zĳn.k Sela.
[Lamedh]

Waarom, o Jehovah, blĳft
gĳ veraf staan? l
[Waarom] houdt gĳ u verborgen in tĳden van
nood? m
2 In zĳn hoogmoed vervolgt de
goddeloze de ellendige heftig; n
Zĳ worden gevangen door
de denkbeelden die zĳ
hebben bedacht.o
3 Want de goddeloze heeft zich
beroemd op het zelfzuchtige verlangen van zĳn
ziel,p
En degene die onrechtmatige winst maakt,q heeft
zichzelf gezegend;

10

 [Noen]

Hĳ heeft Jehovah geminacht.r
4 De goddeloze stelt in zĳn verwaandheid geen onderzoek in; s
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Al zĳn denkbeelden zĳn:
„Er is geen God.”a
5 Zĳn wegen blĳven te allen
tĳde voorspoedig.b
Uw rechterlĳke beslissingen
zĳn in de hoogte, buiten
zĳn bereik; c
Wat allen betreft die blĳk
geven van vĳandschap jegens hem, hĳ blaast tegen
hen.d
6 Hĳ heeft in zĳn hart gezegd:
„Ik zal niet aan het wankelen worden gebracht; e
Van geslacht tot geslacht
[zal ik] iemand [zĳn] die
niet in rampspoed verkeert.”f

 [Pe’]

7 Zĳn mond is vol van vervloekingen en van bedrog en
van onderdrukking.g
Onder zĳn tong zĳn moeite
en wat schadelĳk is.h
8 Hĳ zit in een hinderlaag van
nederzettingen;
Uit verborgen plaatsen zal hĳ
een onschuldige doden.i

 [Ajin]

Zĳn ogen zien uit naar een
ongelukkige.j
9 Hĳ blĳft op de loer liggen in
de verborgen plaats als
een leeuw in zĳn schuilhoek van kreupelhout.k
Hĳ blĳft op de loer liggenl
om de een of andere ellendige met geweld weg te
voeren.
Hĳ voert de ellendige met
geweld weg wanneer hĳ
zĳn net dichttrekt.m
10 Hĳ wordt verbrĳzeld, hĳ buigt
zich,
En het leger van neerslachtigen moet in zĳn sterke
[klauwen] vallen.n
11 Hĳ heeft in zĳn hart gezegd: o
„God is [het] vergeten.p
Hĳ heeft zĳn aangezicht
verborgen.q
i Sp 1:11; Hab 3:14; j Ps 17:11; Jer 22:17; k Ps
17:12; Ps 59:3; Mi 7:2; Han 23:21; l Job 38:40;
Klg 3:10; m Job 18:8; Ps 140:5; Jer 5:26; Hab
1:15; Jo 10:12; n 2Sa 15:5; o Ps 10:6; Mr 2:6; p Ps
64:5; Pr 8:11; q Ps 51:9; Ps 73:11.
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PSALM 10:12–12:2

PSALM 10

Zĳ hebben hun pĳl in gereedheid gebracht op de
pees,
Om in het donker te schieten op de oprechten van
hart.a
Wanneer zelfs de fundamenten
worden omvergehaald,b
Wat moet de rechtvaardige
dan wel doen?”
Jehovah is in zĳn heilige tempel.c
Jehovah — in de hemel is
zĳn troon.d
Zĳn eigen ogen aanschouwen, zĳn eigen stralende ogen onderzoekene de
mensenzonen.
Jehovah zelf onderzoekt zowel de rechtvaardige als
de goddeloze,f
En al wie geweld liefheeft,
haat Zĳn ziel stellig.g
Hĳ zal op de goddelozen doen
regenen valstrikken, vuur
en zwavelh
En een verzengende wind,
als het deel van hun beker.i
Want Jehovah is rechtvaardig; j hĳ heeft rechtvaardige daden werkelĳk lief.k
De oprechten zĳn het die
zĳn aangezicht zullen aanschouwen.l

Hĳ zal [het] stellig nooit
zien.”a

 [Qof¯ ]

12 Sta toch op,b o Jehovah. O God,
hef uw hand op.c
Vergeet de ellendigen niet.d
13 Waarom heeft de goddeloze
God geminacht? e
Hĳ heeft in zĳn hart gezegd:
„Gĳ zult geen rekenschap
vragen.”f
¯
 [Resj
]

14 Want gĳzelf hebt moeite en
kommer gezien.
Gĳ blĳft toezien, om [ze] in
uw hand te krĳgen.g
Aan u vertrouwt de ongelukkige,h de vaderloze jongen, [zich] toe.
Gĳzelf zĳt [zĳn] helper geworden.i

 [Sjin]

15 Verbreek de arm van de goddeloze en slechte.j
Moogt gĳ naar zĳn goddeloosheid zoeken [totdat]
gĳ [ze] niet meer vindt.k
16 Jehovah is Koning tot onbepaalde tĳd, ja, voor eeuwig.l ¨
De natien zĳn van zĳn aarde
vergaan.m

a Ps 94:7
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Ez 9:9
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p 1Sa 8:21
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Ps 9:18
Ps 102:17
Sp 15:8
1Pe 3:12
1Jo 3:22
q Ps 72:4
Ps 82:3
r Jes 51:12

 [Taw]

17 De begeerte van de zachtmoedigen zult gĳ stellig horen,n o Jehovah.
Gĳ zult hun hart bereiden.o
Gĳ zult aandacht schenken
met uw oor,p
18 Om de vaderloze jongen en de
verbrĳzelde te richten,q
Opdat de sterfelĳke mens,
die van de aarde is, geen
beving meer moge verwekken.r
Aan de leider. Van David.
_

Tot Jehovah heb ik mĳn
toevlucht genomen.s
Hoe durft gĳlieden tot
mĳn ziel te zeggen:
„Vlucht als een vogel naar
UW berg! t
2 Want ziet! de goddelozen zelf
spannen de boog,u
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PSALM 11
s 2Kr 14:11
Ps 7:1
Ps 56:11
t Sp 27:8
u Ps 37:14
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Aan de leider, op het lagere octaaf.m
Een melodie van David.
_
n

[mĳ] toch, o Jehovah,
de loyale persoon
12 Redwant
heeft een eind genomen; o
Want de getrouwen zĳn
verdwenen uit de mensenzonen.
2 Onwaarheid blĳven zĳ tot elkaar spreken; p
Met gladde lip q blĳven zĳ
zelfs dubbelhartig r spreken.
h Ge 19:24; Ez 38:22; i Ps 75:8; Jes 51:17; Jer
25:15; Hab 2:16; Opb 16:19; Opb 18:6; j De 32:4;
k Ps 45:7; Ps 146:8; l Job 36:7; Ps 34:15; 1Pe 3:12;
PSALM 12 m Ps 6, Ops.; n Ps 3:7; o Mi 7:2;
p Ps 10:7; Ps 41:6; q Ps 5:9; Ps 28:3; Ps 62:4; Jer
9:8; Ro 16:18; r 1Kr 12:33.

PSALM 12:3–14:6

Geen mens doet het goede

3 Jehovah zal alle gladde lippen
afsnĳden,
De tong die grote dingen
spreekt,a
4 Hen die hebben gezegd: „Met
onze tong zullen wĳ de
overhand hebben.b
Onze lippen zĳn met ons.
Wie zal meester over ons
zĳn?”
5 „Vanwege de gewelddadige
plundering der ellendigen,
vanwege het zuchten der
armen,c
Zal ik nu opstaan”, zegt Jehovah.d
„Ik zal [hem] in veiligheid
stellen voor al wie tegen
hem blaast.”e
6 De woorden van Jehovah zĳn
zuivere woorden,f
Als zilver, gelouterd in een
aarden smeltoven, zevenmaal gezuiverd.
7 Gĳzelf, o Jehovah, zult hen
behoeden; g
Gĳ zult een ieder beschermen tegen dit geslacht, tot
onbepaalde tĳd.
8 De goddelozen wandelen rondom,
Omdat de gemeenheid verhoogd wordt onder de mensenzonen.h

PSALM 12
a Ex 15:9
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PSALM 13
i Ps 6:3
Ps 88:14
Jes 59:2
j Klg 5:20

lang, o Jehovah, zult
gĳ mĳ vergeten? Voor
13 Hoeeeuwig?
i

j

Hoe lang zult gĳ uw aangezicht voor mĳ verbergen? k
2 Hoe lang zal ik weerstand leggen in mĳn ziel,
Droefheid in mĳn hart bĳ
dag?
Hoe lang zal mĳn vĳand
zich boven mĳ verheffen? l
3 Zie toch [op mĳ neer]; antwoord mĳ, o Jehovah, mĳn
God.
Doe mĳn ogen toch stralen,m
opdat ik niet in de dood
ontslaap,n

l Ps 22:7
n Jer 51:39
Jo 11:11

2e kolom
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b Ps 52:8
Ps 147:11
1Pe 5:7
c 1Sa 2:1
Lu 1:47

3

PSALM 14
e Ps 10:4
Ps 53:1
Jes 29:16
f Ge 6:12

4

g Ro 3:10
h Ge 11:5
Ps 33:13
Ps 102:19
i 2Kr 16:9
Heb 11:6
j Pr 7:29
k Jes 64:6
l Ro 3:11
m Ro 3:10

5

n Ps 94:8
o Jer 10:25
Am 8:4
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p Ps 79:6
Jes 64:7
q Ex 15:16
Ps 53:5
r Ps 24:6

De persoon zonder verstand heeft in zĳn hart
gezegd:
„Er is geen Jehovah.”e
Zĳ hebben verderfelĳk gehandeld,f zĳ hebben verfoeilĳk gehandeld in
[hun] gedragingen.
Er is niemand die het goede doet.g
Wat Jehovah betreft, vanuit
de hemel heeft hĳ neergezien op de mensenzonen,h
Om te zien of er iemand bestaat die inzicht heeft,
iemand die Jehovah zoekt.i
Zĳ zĳn allen afgeweken,j zĳ
zĳn [allen] te zamen verdorven; k
Er is niemand die het goede
doet,l
´ ´
Zelfs niet een.m
Heeft dan geen van de beoefenaars van wat schadelĳk
is, kennis verkregen,n
Die mĳn volk opeten zoals
zĳ brood hebben gegeten? o
Zĳ hebben zelfs Jehovah
niet aangeroepen.p
Daar werden zĳ met grote
angst vervuld,q
Want Jehovah is onder het
geslacht van de rechtvaardige.r
De raad van de ellendige zoudt
gĳlieden willen beschamen,

14

m Ezr 9:8

d Ps 116:7
Ps 119:17

Aan de leider.
Een melodie van David.
_

Aan de leider. Van David.
_

k De 31:17
Job 13:24
Ps 22:2
Jes 59:2

a Ps 25:2
Ps 35:19
Ps 38:16
Klg 1:16
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4 Opdat mĳn vĳand niet zegt:
„Ik heb hem overwonnen!”
[Opdat] mĳn tegenstanders
zelf [niet] blĳ zĳn omdat
ik aan het wankelen ben
gebracht.a
5 Wat mĳ aangaat, ik heb op uw
liefderĳke goedheid vertrouwd; b
Laat mĳn hart blĳ zĳn in uw
redding.c
6 Ik wil zingen ter ere van Jehovah, want hĳ heeft mĳ
op een belonende wĳze bejegend.d

6
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Gast in Gods tent. Ziel in Sjeool niet verlaten

Omdat Jehovah zĳn toevlucht is.a
7 O dat uit S _ion de redding van
¨
Isra
el mocht dagen! b
_
Wanneer Jehovah de gevangenen van zĳn volk laat
terugkeren,c
Moge Jakob
dan blĳ zĳn,
_
¨
moge Isra
el zich verheu_
gen.d
Een melodie van David.
_

O Jehovah, wie zal een gast
zĳn in uw tent? e
Wie zal op uw heilige berg
verblĳven? f
Hĳ die onberispelĳk wandeltg en rechtvaardigheid
oefenth
En de waarheid spreekt in
zĳn hart.i
Hĳ heeft met zĳn tong niet
gelasterd.j
Zĳn metgezel heeft hĳ niets
kwaads aangedaan,k
En geen smaad heeft hĳ opgenomen tegen zĳn intieme kennis.l
In zĳn ogen wordt de verachtelĳke stellig verworpen,m
Maar aan hen die Jehovah
vrezen, bewĳst hĳ eer.n
Hĳ heeft gezworen met betrekking tot wat slecht
is [voor hemzelf], en toch
verandert hĳ [het] niet.o
Zĳn geld heeft hĳ niet tegen
rente gegeven,p
En steekpenningen tegen
de onschuldige heeft hĳ
niet aangenomen.q
Wie deze dingen doet, zal
nimmer aan het wankelen
worden gebracht.r

15
2

3

4

5

Een miktam van David.
_

mĳ, o God, want
tot u heb ik mĳn toe16 Behoed
vlucht genomen.
s

2 Ik heb tot Jehovah gezegd:
„Gĳ zĳt Jehovah; mĳn
goedheid is niet ter wille
van u,t
3 [Maar] voor de heiligen die op
de aarde zĳn.
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PSALM 14:7–16:11

Zĳ, ja, de majestueuzen, zĳn
het in wie al mĳn welbehagen is.”a
De smarten worden vele voor
hen [die], wanneer er iemand anders is, zich werkelĳk [achter hem aan]
haasten.b
Ik zal hun drankoffers van
bloed niet plengen,c
En ik zal hun namen niet op
mĳn lippen nemen.d
Jehovah is het deel van wat
mĳ toebedeeld is e en van
mĳn beker.f
Gĳ houdt mĳn lot vast.
Ja, de meetsnoeren zĳn voor
mĳ in aangename plaatsen gevallen.g
Werkelĳk, [mĳn eigen] bezitting is mĳ goed bevallen.
Ik zal Jehovah zegenen, die
mĳ raad gegeven heeft.h
Waarlĳk, in de nachten hebben mĳn nieren mĳ gecorrigeerd.i
Ik heb mĳ Jehovah voortdurend voor ogen gesteld.j
Omdat [hĳ] aan mĳn rechterhand is, zal ik niet aan
het wankelen worden gebracht.k
Daarom verheugt mĳn hart
zich werkelĳk en is mĳn
heerlĳkheid geneigd blĳ te
zĳn.l
Ook zal mĳn eigen vlees in
zekerheid verblĳven.m
Want gĳ zult mĳn ziel in
Sjeo_ ol
_ niet verlaten.n
Gĳ zult niet toelaten dat hĳ
die jegens u loyaal is, de
kuil ziet.o
Gĳ zult mĳ het pad des levens
doen kennen.p
Verheuging tot verzadiging
is bĳ uw aangezicht; q
Er is aangenaamheid aan
uw rechterhand, voor eeuwig.r

l Ps 30:12; Ps 57:8; m Job 14:14; Jes 26:19; n Ps
49:15; Sp 15:11; Han 2:31; Han 3:15; Opb 1:18;
o Job 14:13; Job 17:14; Jes 38:17; Han 13:35;
p Ps 21:4; Sp 12:28; q Ps 21:6; Mt 5:8; Han 2:28;
1Ti 1:11; r Ps 36:10.

PSALM 17:1–18:2

Gebed om bescherming. Jehovah een rots

Een gebed van David.
_

toch, o Jehovah, naar
rechtvaardig is;
17 Hoorwat
schenk toch aandacht

2

3

4

5

6

7

8

9

aan mĳn smekende geroep; a
Leen toch het oor aan
mĳn gebed, [geuit door]
lippen zonder bedrog.b
Moge mĳn recht van voor uw
aangezicht uitgaan; c
Mogen uw eigen ogen oprechtheid aanschouwen.d
Gĳ hebt mĳn hart onderzocht,
gĳ hebt ’s nachts inspectie
gehouden,e
Gĳ hebt mĳ gelouterd; gĳ
zult ontdekken [dat] ik
geen snode plannen heb
gesmeed.f
Mĳn mond zal geen overtreding begaan.g
Wat de activiteiten der mensen betreft,
Door het woord van uw lippen heb ikzelf mĳ gewacht voor de paden van
de rover.h
Mogen mĳn schreden vasthouden aan uw sporen,i
[Waarin] mĳn voetstappen
stellig niet aan het wankelen gebracht zullen worden.j
Ikzelf roep u werkelĳk aan,
want gĳ zult mĳ antwoorden, o God.k
Neig uw oor tot mĳ. Hoor
naar wat ik zeg.l
Maak uw daden van liefderĳke goedheid wonderbaar,m
o Redder van hen die een
toevlucht zoeken
Tegen degenen die in opstand komen tegen uw
rechterhand.n
Behoed mĳ als de pupil van
de oogappel,o
Moogt gĳ mĳ in de schaduw
van uw vleugels verbergen,p
Wegens de goddelozen die mĳ
gewelddadig hebben geplunderd.
Ja, de vĳanden tegen mĳn
ziel blĳven mĳ omsingelen.q
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10 Zĳ hebben [zich] omsloten
met hun eigen vet; a
Met hun mond hebben zĳ in
hoogmoed gesproken; b
11 Wat onze schreden betreft, nu
hebben zĳ ons omringd; c
Zĳ richten hun ogen [erop]
naar de aarde te neigen.d
12 Zĳn gelĳkenis is die van een
leeuw die hunkert om te
verscheurene
En die van een jonge leeuw
die in verborgen plaatsen
zit.
13 Sta toch op, o Jehovah; treed
hem toch onder de ogen; f
Doe hem bukken; verschaf
met uw zwaard mĳn ziel
toch ontkoming van de
goddeloze,g
14 Van mensen, [door] uw hand,
o Jehovah,h
Van mensen van [dit] samensteli van dingen, wier
deel is in [dit] leven,j
En wier buik gĳ vult met
uw verborgen schat,k
Die verzadigd worden met zonenl
En die werkelĳk voor hun
kinderen opsparen wat zĳ
overlaten.m
15 Wat mĳ betreft, in rechtvaardigheid zal ik uw aangezicht aanschouwen; n
Ik zal stellig verzadigd worden wanneer ik bĳ het
ontwaken uw gedaante
[zie].o
Aan de leider. Van Jehovah’s knecht,
van David,
die de woorden van dit lied
_
tot Jehovah gesproken heeft op de
dag dat Jehovah hem uit de handpalm
van al zĳn vĳanden en uit de hand van
Saul had bevrĳd.p Hĳ dan zei:

genegenheid voor u
hebben, o Jehovah, mĳn
18 Ik zal
sterkte.
q

2 Jehovah is mĳn steile rots
en mĳn vesting en Degene die mĳ ontkoming verschaft.r
Mĳn God is mĳn rots. Tot
hem zal ik mĳn toevlucht
nemen,s
Mĳn schild en mĳn hoorn
van redding, mĳn veilige
hoogte.t
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Jehovah is machtig; hĳ bevrĳdt

3 Degene die lof moet worden
toegebracht, Jehovah, zal
ik aanroepen,a
En van mĳn vĳanden zal ik
worden gered.b
4 De koorden des doods omgaven mĳ; c
Ook bleven stortvloeden van
nietswaardige [mannen]
mĳ verschrikken.d
5 Ja, de koorden van Sjeo_ ol
_ omringden mĳ; e
De strikken
van de dood la´ ´
gen voor mĳ.f
6 In mĳn benauwdheid bleef ik
Jehovah aanroepen,
En tot mĳn God bleef ik om
hulp schreeuwen.g
Uit zĳn tempel hoorde hĳ toen
mĳn stem,h
En mĳn eigen hulpgeschreeuw voor zĳn aangezicht kwam nu in zĳn
oren.i
7 Daar schokte en schudde de
aarde,j
Ja, de grondvesten van de
bergen geraakten in beroering,k
En ze bleven heen en weer
schokken omdat zĳn toorn
was opgewekt.l
8 Rook steeg op bĳ zĳn neusgaten, en louter vuur uit zĳn
mond bleef verslinden; m
Louter gloeiende kolen laaiden uit hem op.
9 Hĳ boog nu de hemel neer en
daalde af.n
En dikke donkerheid was
onder zĳn voeten.
10 En hĳ kwam op een cherub
gereden en kwam gevlogen,o
En hĳ kwam toegeschoten
op de vleugels van een
geest.p
11 Hĳ maakte toen duisternis tot
zĳn schuilplaats,q
Rondom zich als zĳn hut,
Donkere wateren, dichte
wolken.r
´ ´
12 Uit de glans voor hem trokken zĳn wolken voorbĳ,s
Hagel en brandende kolen
vuur.t
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PSALM 18:3-22

13 En in de hemel ging Jehovah
donderen,a
En de Allerhoogste zelf liet
voorts zĳn stem weerklinken,b
Hagel en brandende kolen
vuur.
14 En hĳ bleef zĳn pĳlen uitzenden, om hen te verstrooien; c
En bliksemstralen schoot
hĳ af, om hen in verwarring te brengen.d
15 En de stroombeddingen der wateren werden zichtbaar,e
En de grondvesten van het
productieve land werden
ontblootf
Vanwege uw bestraffing,
o Jehovah, vanwege het
geblaas van de adem van
uw neusgaten.g
16 Hĳ zond van omhoog, hĳ
nam mĳ,h
Hĳ trok mĳ uit grote wateren.i
17 Hĳ bevrĳdde mĳ van mĳn
sterke vĳand,j
En van hen die mĳ haatten; omdat zĳ sterker waren dan ik.k
18 Zĳ bleven zich tegenover mĳ
stellen op de dag van mĳn
ongeluk,l
Maar Jehovah werd mĳ tot
steun.m
19 En hĳ bracht mĳ vervolgens
uit in een ruime plaats; n
Hĳ verloste mĳ, omdat hĳ
behagen in mĳ had gevonden.o
20 Jehovah beloont mĳ overeenkomstig mĳn rechtvaardigheid; p
Overeenkomstig de reinheid van mĳn handen vergeldt hĳ mĳ.q
21 Want ik heb de wegen van Jehovah gehouden,r
En ik ben niet goddeloos afgeweken van mĳn God.s
22 Want al zĳn rechterlĳke beslissingen staan mĳ voor
ogen,t
En zĳn inzettingen zal ik
niet van mĳ verwĳderen.u

PSALM 18:23-44

God handelt loyaal, schenkt vitale kracht

23 En ik wil mĳ onberispelĳk jegens hem betonen,a
En ik zal mĳ weerhouden
van dwaling mĳnerzĳds.b
24 En laat Jehovah mĳ vergelden overeenkomstig mĳn
rechtvaardigheid,c
Overeenkomstig de reinheid
van mĳn handen voor zĳn
ogen.d
25 Jegens iemand die loyaal is,
zult gĳ loyaal handelen; e
Jegens de onberispelĳke, fysiek sterke man zult gĳ
onberispelĳk handelen; f
26 Jegens degene die zich rein
bewaart, zult gĳ u rein betonen; g
En jegens de verkeerde zult
gĳ u kronkelig betonen; h
27 Want het ellendige volk zult
gĳzelf redden; i
Maar de hoogmoedige ogen
zult gĳ vernederen.j
28 Want gĳzelf zult mĳn lamp
ontsteken, o Jehovah; k
Mĳn God zelf zal mĳn duisternis verlichten.l
29 Want door u kan ik op een
roversbende inrennen; m
En door mĳn God kan ik
een muur beklimmen.n
30 Wat de [ware] God betreft,
volmaakt is zĳn weg; o
Jehovah’s woord is gelouterd.p
Een schild is hĳ voor allen
die hun toevlucht tot hem
nemen.q
31 Want wie is een God behalve
Jehovah? r
En wie is een rots dan alleen
onze God? s
32 De [ware] God is het die mĳ
vast omgordt met vitale
kracht,t
En hĳ zal geven dat mĳn
weg volmaakt is,u
33 Door mĳn voeten als die van
de hinden te maken,v
En op plaatsen die hoog
voor mĳ zĳn, houdt hĳ mĳ
staande.w
34 Hĳ onderwĳst mĳn handen
tot de oorlogvoering,x
En mĳn armen hebben een
koperen boog neergedrukt.y
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35 En gĳ zult mĳ uw schild van
redding geven,a
En uw eigen rechterhand
zal mĳ schragen,b
En uw eigen deemoed zal
mĳ groot maken.c
36 Gĳ zult voldoende ruimte maken voor mĳn schreden
onder mĳ,d
En mĳn enkels zullen stellig niet wankelen.e
37 Ik zal mĳn vĳanden achtervolgen en hen inhalen;
En ik zal niet terugkeren totdat zĳ zĳn uitgeroeid.f
38 Ik zal hen verpletteren zodat
zĳ niet zullen kunnen opstaan; g
Zĳ zullen vallen onder mĳn
voeten.h
39 En gĳ zult mĳ met vitale
kracht omgorden voor de
oorlogvoering;
Gĳ zult hen die tegen mĳ opstaan, onder mĳ doen ineenstorten.i
40 En wat mĳn vĳanden betreft,
gĳ zult mĳ stellig [hun]
nek geven; j
En wat degenen betreft die
mĳ intens haten, ik zal hen
tot zwĳgen brengen.k
41 Zĳ schreeuwen om hulp, maar
er is geen redder,l
Tot Jehovah, maar in werkelĳkheid antwoordt hĳ
hun niet.m
42 En ik zal hen fĳnstampen als
stof voor de wind; n
Als het slĳk van de straten
zal ik hen uitstorten.o
43 Gĳ zult mĳ ontkoming verschaffen van het gevit
van het volk.p
Gĳ zult¨ mĳ tot hoofd van de
natien aanstellen.q
Een volk dat ik niet heb gekend — zĳ zullen mĳ dienen.r
44 Op het horen zeggen alleen
al zullen zĳ mĳ gehoorzamen; s
m Job 35:12; Sp 1:28; Jes 1:15; Jer 11:11; Jer
14:12; Mi 3:4; Za 7:13; n 2Sa 22:43; o Jes 10:6;
Za 10:5; Mal 4:3; p 1Sa 30:6; 2Sa 22:44; q 2Sa
8:3; Ps 2:8; 1Ti 6:15; Opb 19:16; r Jes 55:5; Jes
65:1; Han 15:14; s 2Sa 22:45.
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50

Hemelen maken Gods heerlĳkheid bekend

Ja, buitenlanders zullen kruipend tot mĳ komen.a
Ja, buitenlanders zullen verkwĳnen,
En zĳ zullen sidderend uit
hun bolwerken komen.b
Jehovah leeft,c en gezegend
zĳ mĳn Rots,d
En de God van mĳn redding
worde verhoogd.e
De [ware] God is het die
mĳ wraakoefeningen verschaft; f
En hĳ onderwerpt de volken onder mĳ.g
Hĳ verschaft mĳ ontkoming
van mĳn toornige vĳanden; h
Boven hen die tegen mĳ opstaan, zult gĳ mĳ verheffen,i
Van de man des gewelds
zult gĳ mĳ bevrĳden.j
Daarom zal¨ ik u prĳzen onder
de natien, o Jehovah,k
En voor¨ uw naam wil ik melodieen spelen.l
Hĳ bewerkt grote reddingen
voor zĳn koning m
En betracht liefderĳke goedheid jegens zĳn gezalfde,n
Jegens David
en zĳn zaad
_
tot onbepaalde tĳd.o
Aan de leider.
Een melodie van David.
_

maken de heerlĳkheid van God be19 De hemelen
kend;
p

En het uitspansel vertelt
van het werk van zĳn
handen.q
2 De ene dag na de andere dag
doet spraak opwellen,r
En de ene nacht na de andere nacht spreidt kennis
tentoon.s
3 Er is geen spraak, en er zĳn
geen woorden;
Geen stem van hun zĳde
wordt gehoord.t
4 Over heel de aarde is hun
meetsnoer uitgegaan,u
En tot het uiteinde van het
productieve land hun uitspraken.v
Daarin heeft hĳ een tent geplaatst voor de zon,w
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5 En deze is als een bruidegom
die uit zĳn bruidsvertrek
treedt; a
Ze verheugt zich uitbundig
als een sterke man om in
een baan te lopen.b
6 Van het ene uiteinde van de
hemel gaat ze uit,
En haar [voltooide] omloop
reikt tot het [andere] uiteinde ervan; c
En niets is verborgen voor
haar hitte.d
7 De wete van Jehovah is volmaakt,f de ziel wederbrengend.g
De vermaning h van Jehovah
is betrouwbaar,i de onervarene wĳs makend.j
8 De bevelenk van Jehovah zĳn
recht,l het hart verheugend; m
Het gebodn van Jehovah is
rein,o de ogen stralend makend.p
9 De vrees q voor Jehovah is zuiver, standhoudend voor
eeuwig.
De rechterlĳke beslissingenr
van Jehovah zĳn waarachtig; s ze zĳn alle te zamen
rechtvaardig gebleken.t
10 Ze zĳn begeerlĳker dan goud,
ja, dan veel gelouterd
goud,u
En zoeter dan honing v en de
vloeiende honing der raten.w
11 Ook is uw eigen knecht erdoor gewaarschuwd; x
In het houden ervan ligt
een rĳke beloning.y
12 Fouten — wie kan [ze] onderscheiden? z
Verklaar mĳ onschuldig aan
verborgen zonden.a
13 Houd uw knecht ook terug
van aanmatigende daden; b
h Ps 119:111; Ps 119:129; Ps 132:12; 2Pe 3:1;
i 2Kon 17:15; Ps 93:5; j Sp 1:5; 2Ti 3:15; k De
1:26; 1Sa 12:14; Ps 111:7; l Ps 33:4; m 2Kr
24:10; Ps 40:8; Ps 119:7; n De 6:1; Sp 4:4; Mt
15:3; o Ne 9:13; p Ps 13:3; Sp 6:23; Mt 6:22;
q De 10:12; Sp 1:7; Mal 3:16; r Ex 21:1; Nu
15:35; Ne 9:13; Ps 119:137; s Ps 119:160; Opb
16:7; t De 4:8; u Ps 119:127; Sp 8:10; v Ps
119:103; Sp 16:24; w 1Sa 14:27; x 2Kr 19:10; Ps
119:11; y Ps 119:165; Sp 11:18; z Ps 40:12; 1Kor
4:4; a Le 4:2; Ps 90:8; b Ge 20:6; De 17:12; 1Sa
15:23; 2Sa 6:7; 2Kr 26:16.
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Jehovah redt gezalfde koning. Gods vĳanden

Laten ze niet over mĳ heersen.a
In dat geval zal ik volkomen
zĳn,b
En ik zal onschuldig zĳn gebleven aan veel overtreding.
14 Laten de woorden van mĳn
mond en de meditatie van
mĳn hartc
Welgevallig worden voor
uw aangezicht, o Jehovah,
mĳn Rots d en mĳn Verlosser.e
Aan de leider.
Een melodie van David.
_

Jehovah u antwoorop de dag der be20 Mogeden
nauwdheid.
f
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Moge de naam van de God
van Jakob
u bescher_
men.g
Moge hĳ uw hulp zenden uit
de heilige plaats,h
En u schragen uit S _ion zelf.i
Moge hĳ al uw offergaven gedenken,j
En moge hĳ uw brandoffer
als vet aanvaarden.k Sela.
Moge hĳ u geven naar uw
hart,l
En moge hĳ al uw raadslagen vervullen.m
Wĳ willen een vreugdegeroep
aanheffen wegens uw redding,n
En in de naam van onze God
zullen wĳ onze banieren
opheffen.o
Moge Jehovah al uw beden
vervullen.p
Nu weet ik werkelĳk dat Jehovah zĳn gezalfde stellig
redt.q
Hĳ antwoordt hem vanuit
zĳn heilige hemelr
Met de reddende machtige
daden van zĳn rechterhand.s
Sommigen [gewagen] van wagens en anderen van paarden,t
Maar wat ons aangaat, wĳ
zullen gewagen van de
naam van Jehovah, onze
God.u
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Een melodie van David.
_
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O Jehovah, in uw sterkte verheugt zich de koning; e
En hoezeer wenst hĳ verblĳd te zĳn in uw redding! f
De begeerte van zĳn hart hebt
gĳ hem gegeven,g
En de wens van zĳn lippen
hebt gĳ [hem] niet onthouden.h Sela.
Want gĳ zĳt ertoe overgegaan
hem met zegeningen van
het goede tegemoet te treden,i
[En] hebt voorts een kroon
van gelouterd goud op zĳn
hoofd gezet.j
Leven vroeg hĳ van u. Gĳ
hebt [het] hem gegeven,k
Lengte van dagen tot onbepaalde tĳd, ja, voor eeuwig.l
Zĳn heerlĳkheid is groot in
uw redding.m
Waardigheid en pracht legt
gĳ op hem.n
Want gĳ maakt hem rĳk gezegend voor eeuwig; o
Gĳ verblĳdt hem met de
verheuging voor uw aangezicht.p
Want de koning vertrouwt op
Jehovah,q
Ja, op de liefderĳke goedheid van de Allerhoogste.
Hĳ zal niet aan het wankelen worden gebracht.r
Uw hand zal al uw vĳanden
vinden; s
Uw eigen rechterhand zal
hen vinden die u haten.
Gĳ zult hen als een vuuroven
maken op de bestemde
tĳd voor uw aandacht.t
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8 Zıj zĳn neergestort en gevallen; a
Maar wat ons betreft, wĳ zĳn
opgestaan, om hersteld te
worden.b
9 O Jehovah, red toch de koning! c
Hĳ zal ons antwoorden op
de dag dat wĳ roepen.d

7

8

9

t Pr 3:8; Mal 4:1; 2Th 1:8.
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Aan de leider, op „De hinde van
de dageraad”. Een melodie van David.
_

God, mĳn God, waarhebt gĳ mĳ verla22 Mĳnom
ten?
j
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3
4
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7

PSALM 21:10–22:16

Wat de Messias wedervaart

Jehovah zal hen in zĳn toorn
verzwelgen, en het vuur
zal hen verslinden.a
Hun vrucht zult gĳ van de
aarde zelf verdelgen,b
En hun nageslacht uit de
mensenzonen.c
Want zĳ hebben dat wat slecht
is, tegen u gericht; d
Zĳ hebben denkbeelden bedacht die zĳ niet kunnen
uitvoeren.e
Want gĳ zult hen de rug doen
keren in de vluchtf
Door uw boogpezen die gĳ
gereedmaakt tegen hun
aangezicht.g
O wees verheven in uw sterkte, o Jehovah.h
Wĳ willen
zingen en melo¨
dieen spelen ter ere van
uw macht.i

[Waarom zĳt gĳ] verre van
mĳ te redden,k
[Verre van] de woorden
van mĳn gebrul? l
O mĳn God, ik blĳf roepen
overdag, en gĳ antwoordt
niet; m
En ’s nachts, en er is geen
zwĳgen van mĳn zĳde.n
Maar gĳ zĳt heilig,o
Wonend onder
de lofzangen
¨
van Isra
el.p
_
Op u hebben onze vaderen
vertrouwd; q
Zĳ hebben vertrouwd, en gĳ
hebt hun steeds ontkoming verschaft.r
Tot u riepen zĳ luid,s en zĳ
ontkwamen veilig; t
Op u vertrouwden zĳ, en zĳ
zĳn niet beschaamd geworden.u
Maar ik ben een worm,v en
geen man,
Een smaad voor de mensen
en verachtelĳk voor het
volk.w
Wat allen betreft die mĳ zien,
zĳ bespotten mĳ; x
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Zĳ blĳven hun mond opensperren, zĳ blĳven [hun]
hoofd schudden: a
„Hĳ heeft zich aan Jehovah
toevertrouwd.b Laat die
hem ontkoming verschaffen! c
Laat die hem bevrĳden, aangezien hĳ behagen in hem
heeft gevonden!”d
Want gĳ waart het die mĳ uit
de buik getrokken hebt,e
Die mĳ vertrouwen liet terwĳl ik aan de borsten van
mĳn moeder lag.f
Op u ben ik geworpen vanaf
de moederschoot; g
Vanaf de buik van mĳn moeder zĳt gĳ mĳn God geweest.h
Blĳf niet ver van mĳ, want de
nood is dichtbĳ,i
Want er is geen andere helper.j
Vele jonge stieren hebben mĳ
omringd; k
Ja, de sterken van Basan
_
hebben mĳ omsingeld.l
Ze hebben hun muil tegen mĳ
opengesperd,m
Als een verscheurende en
brullende leeuw.n
Als water ben ik uitgestort,o
En al mĳn beenderen zĳn
van elkaar gescheiden.p
Mĳn hart is als was geworden; q
Het is gesmolten, diep in
mĳn inwendige delen.r
Mĳn kracht is verdroogd als
een scherf van aardewerk,s
En mĳn tong blĳft aan mĳn
tandvlees kleven; t
En in het stof des doods zet
gĳ mĳ.u
Want honden hebben mĳ omringd; v
Ja, de vergadering van boosdoeners heeft mĳ ingesloten.w

l Jes 53:7; Ez 39:18; Am 4:1; Mt 27:1; m Job
16:10; Ps 35:21; Klg 2:16; Mt 26:4; n Ps 57:4;
1Pe 5:8; o Joz 7:5; p Da 5:6; Lu 22:44; q Job
23:16; Jo 12:27; r De 20:8; Mt 26:38; Mr 14:33;
s Sp 17:22; t Klg 4:4; Jo 19:28; u Ge 3:19; Ps 30:9;
Jes 53:12; 1Kor 15:4; v Ps 59:6; Lu 22:63; Fil 3:2;
Opb 22:15; w Ps 86:14; Lu 11:53.
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Jehovah’s koningschap. Mĳn Herder

Als een leeuw [hebben zĳ
het gemunt op] mĳn handen en mĳn voeten.a
Ik kan al mĳn beenderen tellen.b
Zĳzelf kĳken toe, zĳ staren
mĳ aan.c
Zĳ verdelen mĳn klederen onder elkaar,d
En over mĳn kleding werpen zĳ het lot.e
Maar gĳ, o Jehovah, o blĳf
niet ver.f
O gĳ mĳn sterkte,g snel mĳ
toch te hulp.h
Bevrĳd toch mĳn ziel van het
zwaard,i
Mĳn enige uit de klauw van
de hond; j
Red mĳ uit de muil van de
leeuw,k
En van de hoorns der wilde
stieren moet gĳ mĳ antwoorden [en mĳ redden].l
Ik wil uw naam aan mĳn broeders m bekendmaken; n
In het midden van de gemeente zal ik u loven.o
GIJ die Jehovah vreest, looft
hem! p
Al GIJ zaad van Jakob,
ver_
heerlĳkt hem! q
En weest bevreesd voor
hem,
¨
al GIJ zaad van Isra
el.r
_
Want hĳ heeft niet verachts
Noch verafschuwd de ellende van de ellendige; t
En hĳ heeft zĳn aangezicht
niet voor hem verborgen,u
En wanneer hĳ tot hem om
hulp schreeuwde, hoorde
hĳ.v
Vanwege u zal mĳn lof zĳn in
de grote gemeente; w
Mĳn geloften zal ik betalen
in het bĳzĳn van hen die
hem vrezen.x
De zachtmoedigen zullen eten
en verzadigd worden; y
Die hem zoeken, zullen Jehovah loven.z
UW hart leve voor eeuwig.a
Alle einden der aarde zullen
het gedenken en terugkeren tot Jehovah.b
¨
En alle families der natien
zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen.c
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28 Want het koningschap behoort Jehovah toe,a
En hĳ
heerst over de na¨
tien.b
29 Al de vetten der aarde zullen
stellig eten en zullen zich
neerbuigen; c
Voor zĳn aangezicht zullen
zich bukken allen die in
het stof neerdalen,d
En niemand zal ooit zĳn
eigen ziel in het leven
houden.e
30 Ja, een zaad zal hem dienen; f
Er zal betreffende Jehovah
worden verhaald aan het
geslacht.g
31 Men zal komen en vertellen
van zĳn rechtvaardigheidh
Aan het volk dat geboren
zal worden, dat hĳ [dit]
heeft gedaan.i
Een melodie van David.
_

Jehovah is mĳn Herder.j
Mĳ zal niets ontbreken.k
In grazige weiden doet hĳ mĳ
neerliggen; l
Aan waterrĳke rustplaatsen
voert hĳ mĳ.m
Mĳn ziel verkwikt hĳ.n
Hĳ leidt mĳ in de sporen
van rechtvaardigheid om
zĳns naams wil.o
Al wandel ik ook in het dal
van diepe schaduw,p
Ik vrees niets kwaads,q
Want gĳ zĳt met mĳ; r
Uw stok en uw staf, die vertroosten mĳ.s
Gĳ maakt voor mĳn aangezicht een tafel in orde ten
aanschouwen van hen die
blĳk geven van vĳandschap jegens mĳ.t
Met olie hebt gĳ mĳn hoofd
ingewreven; u
Mĳn beker is welgevuld.v
Waarlĳk, louter goedheid en
liefderĳke goedgunstig-
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Aarde behoort Jehovah toe. Gods leiding

heid zullen mĳ volgen al
de dagen van mĳn leven; a
En ik zal stellig in het huis
van Jehovah wonen tot in
lengte van dagen.b
Van David.
Een melodie.
_

Jehovah behoort de
en dat wat haar
24 Aanaarde
vult,
c
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Het productieve land en
zĳ die daarop wonen.d
¨
Want op de zeeen heeft hĳzelf
haar gegrond,e
En op de rivieren houdt hĳ
haar stevig bevestigd.f
Wie mag de berg van Jehovah
bestĳgen,g
En wie mag er opstaan in
zĳn heilige plaats? h
Al wie onschuldig van handen
en rein van hart is,i
Die Mĳn ziel niet naar louter waardeloosheid heeft
gevoerd,j
Noch bedrieglĳk een eed
heeft afgelegd.k
Hĳ zal zegen wegdragen van
Jehovahl
En rechtvaardigheid van
zĳn God van redding.m
Dit is het geslacht van hen
die hem zoeken,
Van hen die uw aangezicht
zoeken, o [God van] Ja_
kob.n Sela.
„Verheft UW hoofden, o GIJ
poorten,o
En verheft U, o GIJ aloude ingangen,p
Opdat de glorierĳke Koning
kan binnengaan!”q
„Wie is dan die glorierĳke Koning?”r
„Jehovah, sterk en machtig,s
Jehovah, machtig in de
strĳd.”t
„Verheft UW hoofden, o GIJ
poorten; u
Ja, verheft [ze], o GIJ aloude
ingangen,
Opdat de glorierĳke Koning
kan binnengaan!”v
„Wie is hĳ dan, die glorierĳke
Koning?”
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„Jehovah der legerscharen
— hĳ is de glorierĳke Koning.”a Sela.
Van David.
_

1 [’Alef ]

25

Tot u, o Jehovah, hef ik
mĳn eigen ziel op.b
¯
2 [Beth]

2 O mĳn God, op u heb ik mĳn
vertrouwen gesteld; c
O moge ik niet beschaamd
worden.
Mogen mĳn vĳanden geen
uitbundige vreugde over
mĳ hebben.d

3 [Gimel ]

3 Ook zal geen van hen die op
u hopen, beschaamd worden.e
Beschaamd zullen worden
wie trouweloos handelen
zonder succes.f

4 [Daleth]

´
4 Maak mĳ uw wegen bekend,
g
o Jehovah;
´
Leer mĳ uw paden.h

5 [He’]

5 Doe mĳ in uw waarheid wandelen en leer mĳ,i
Want gĳ zĳt mĳn God van
redding.j

6 [Waw]

Op u heb ik de gehele dag
gehoopt.k

7 [Zajin]

6 Gedenk uw barmhartigheden,l
o Jehovah, en uw liefderĳke goedheden,m
Want ze zĳn sedert onbepaalde tĳd.n
¯
8 [Cheth]

7 De zonden van mĳn jeugd en
mĳn daden van opstandigheid, o gedenk [ze] niet.o
Weest gĳzelf mĳ naar uw
liefderĳke goedheid toch
indachtig,p
Vanwege uw goedheid, o Jehovah.q
g Ex 33:13; Ps 5:8; Ps 86:11; Ps 143:8; h Ps
27:11; i Ps 43:3; j Ps 24:5; Ps 88:1; k Ps 22:2;
l 2Kr 6:42; Ps 98:3; Ps 103:17; Jes 63:15; m Ex
34:6; Ps 69:16; Jes 55:3; Jer 33:11; n Ps 136:1;
Lu 1:50; o Job 13:26; Jer 3:25; p Ps 6:4; Ps 51:1;
q Ex 33:19; Ps 27:13.

PSALM 25:8–26:6
¯
9 [Teth]

Vertrouwelĳke omgang. God onderzoekt
PSALM 25
a

8 Goed en oprecht is Jehovah.
Daarom onderricht hĳ zondaars in de weg.b
¯
[Jodh]

9 Hĳ zal de zachtmoedigen in
[zĳn] rechterlĳke beslissing doen wandelen,c
En hĳ zal de zachtmoedigen
zĳn weg leren.d
[Kaf ]

10 Alle paden van Jehovah zĳn
liefderĳke goedheid en
waarachtigheid
Voor hen die zĳn verbonde
en zĳn vermaningen nakomen.f
[Lamedh]

11 Om uws naams wil, o Jehovah,g
Moet gĳ mĳn dwaling zelfs
vergeven, want die is aanzienlĳk.h

 [Mem]

12 Wie nu is de man die Jehovah
vreest? i
Hĳ zal hem onderrichten in
de weg [die] hĳ zal kiezen.j

 [Noen]

13 Zĳn eigen ziel zal in louter
goedheid vernachten,k
En zĳn eigen nageslacht zal
de aarde in bezit nemen.l

 [Samekh]

14 De vertrouwelĳke omgang met
Jehovah behoort hun toe
die hem vrezen,m
Ook zĳn verbond, om hun
dat te laten weten.n
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 [Ajin]

15 Mĳn ogen zĳn voortdurend
naar Jehovah [gewend],o
Want hĳ is het die mĳn voeten uit het net haalt.p

 [Pe’]

16 Wend uw aangezicht tot mĳ
en betoon mĳ gunst; q
Want ik ben eenzaam en ellendig.r
¯
 [Tsa·dhe]

17 De noden van mĳn hart hebben zich vermenigvuldigd; s

¯
 [Resj
]

18 Zie mĳn ellende en mĳn
moeite,b
En vergeef al mĳn zonden.c
19 Zie hoe talrĳk mĳn vĳanden
zĳn geworden,d
En met een gewelddadige
haat hebben zĳ mĳ gehaat.e

 [Sjin]

20 Behoed toch mĳn ziel en bevrĳd mĳ.f
Moge ik niet beschaamd
worden, want tot u heb ik
mĳn toevlucht genomen.g

 [Taw]

21 Ja, laten rechtschapenheid en
oprechtheid mĳ beveiligen,h
i
Want op u heb ik
¨ gehoopt.
22 O God, verlos Isra
el uit al zĳn
_
noden.j
Van David.
_
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Richt mĳ,k o Jehovah, want
ik voor mĳ heb in mĳn
eigen rechtschapenheid
gewandeld,l
En op Jehovah heb ik vertrouwd, opdat ik niet
wankel.m
Onderzoek mĳ, o Jehovah, en
stel mĳ op de proef; n
Louter mĳn nieren en mĳn
hart.o
Want uw liefderĳke goedheid
staat mĳ voor ogen,
En ik heb in uw waarheid
gewandeld.p
Ik heb niet neergezeten met
mensen van onwaarheid; q
En bĳ hen die verbergen
wat zĳ zĳn, treed ik niet
binnen.r
Ik heb de gemeente der boosdoeners gehaat,s
En met de goddelozen zit ik
niet neer.t
Ik zal mĳn handen in louter
onschuld wassen,u
En ik wil rondom uw altaar
gaan, o Jehovah,v
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O voer mĳ uit mĳn benauwenissen.a
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Gebed om loyaliteit, bescherming

7 Om luid dankzegging te doen
horen,a
En al uw wonderwerken bekend te maken.b
8 Jehovah, ik heb de woning
van uw huis liefgehadc
En de plaats waar uw heerlĳkheid verblĳf houdt.d
9 Neem mĳn ziel niet weg te zamen met zondaars,e
Noch mĳn leven te zamen
met mannen aan wie bloedschuld kleeft,f
10 In wier handen losbandig gedrag is,g
En wier rechterhand vol
steekpenningen is.h
11 Wat mĳ betreft, ik zal in mĳn
rechtschapenheid wandelen.i
O verlos mĳj en betoon mĳ
gunst.k
12 Mĳn eigen voet zal stellig op
een effen plaats staan; l
Onder de bĳeengekomen
menigten zal ik Jehovah
zegenen.m
Van David.
_

Jehovah is mĳn lichtn en
mĳn redding.o
Voor wie zal ik vrezen? p
Jehovah is de veste van mĳn
leven.q
Voor wie zal ik beducht
zĳn? r
2 Toen de boosdoeners tegen mĳ
naderden om mĳn vlees te
etens —
Zĳ die persoonlĳk mĳn tegenstanders en mĳn vĳanden warent —
Zĳn zĳzelf gestruikeld en
gevallen.u
3 Al zou een legerkamp tegen
mĳ zĳn tenten opslaan,v
Mĳn hart zal niet vrezen.w
Al zou er een oorlog tegen mĳ
ontbranden,x
Zelfs dan zal ik vol vertrouy
´ wen zĳn.
4 Een ding heb ik van Jehovah
gevraagdz —
Dat zal ik zoeken: a
Dat ik al de dagen van mĳn
leven in het huis van Jehovah mag wonen,b
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PSALM 26:7–27:12
Om de aangenaamheid van Jehovah te aanschouwena
En met waardering zĳn tempel te bezien.b
Want hĳ zal mĳ verbergen in
zĳn plaats van beschutting op de dag van rampspoed; c
Hĳ zal mĳ schuilhouden in
de schuilplaats van zĳn
tent; d
Hoog op een rots zal hĳ mĳ
plaatsen.e
En nu zal mĳn hoofd hoog boven mĳn vĳanden rondom
mĳ zĳn; f
En ik wil in zĳn tent slachtoffers van gejuich offeren; g
¨
Ik wil zingen en melodieen
spelen voor Jehovah.h
Hoor, o Jehovah, wanneer ik
roep met mĳn stem,i
En betoon mĳ gunst en antwoord mĳ.j
Betreffende u heeft mĳn hart
gezegd: „Zoekt mĳn aangezicht.”k
Uw aangezicht, o Jehovah,
zal ik zoeken.l
Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ.m
Wĳs uw knecht niet af in
toorn.n
Mĳn hulp moet gĳ worden.o
Verstoot mĳ niet en verlaat
mĳ niet, o mĳn God van
redding.p
Ingeval mĳn eigen vader en
mĳn eigen moeder mĳ werkelĳk verlieten,q
Zou toch Jehovah zelf mĳ
opnemen.r
Onderricht mĳ, o Jehovah, in
uw weg,s
En leid mĳ op het pad van
oprechtheid, vanwege mĳn
vĳanden.
Geef mĳ niet over aan de ziel
van mĳn tegenstanders,t

i Ps 4:1; Ps 130:2; j Ps 5:2; Ps 119:58; k Ps 24:6;
Ps 105:4; Ze 2:3; l Ps 63:1; m Ps 69:17; Ps
143:7; Jes 59:2; n Jes 50:1; o 1Sa 7:12; Ps 46:1;
p Ps 38:21; Ps 88:1; q Ps 69:8; Mt 10:21; r Jes
40:11; Jes 49:15; s 1Kon 8:36; Ps 25:4; Ps 86:11;
Jes 30:20; Jes 54:13; t Ps 31:8; Ps 35:25; Ps 41:2;
Ps 41:11.

PSALM 27:13–29:8

Jehovah hoort, sterkt. De stem van Jehovah

Want valse getuigen zĳn tegen mĳ opgestaana
En hĳ die geweld ontketent.b
13 Indien ik niet het geloof had
gehad de goedheid van Jehovah te zien in het land
der levendenc —!
14 Hoop op Jehovah; d wees moedig en laat uw hart sterk
zĳn.e
Ja, hoop op Jehovah.f
Van David.
_

u, o Jehovah, blĳf ik
28 TotO roepen.
mĳn Rots, wees niet
g
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doof voor mĳ,h
Opdat gĳ u niet stilhoudt
tegenover mĳi
En ik niet hoef te worden als zĳ die in de kuil
neerdalen.j
Hoor de stem van mĳn smekingen, wanneer ik tot u
schreeuw om hulp,
Wanneer ik mĳn handen ophef k naar het binnenste
vertrek van uw heilige
plaats.l
Ruk mĳ niet weg met de goddelozen en met de beoefenaars van wat schadelĳk
is,m
Degenen die vrede spreken
met hun metgezellen,n terwĳl er kwaad in hun hart
is.o
Geef hun naar de wĳze waarop zĳ te werk gaanp
En naar de slechtheid van
hun praktĳken.q
Ja, geef hun naar het werk
van hun handen.r
Vergeld hun naar hun eigen
doen.s
Want zĳ slaan geen acht op de
activiteiten van Jehovah,t
Noch op het werk van zĳn
handen.u
Hĳ zal hen omverhalen en
niet opbouwen.
Gezegend zĳ Jehovah, want
hĳ heeft de stem van mĳn
smekingen gehoord.v
Jehovah is mĳn sterkte w en
mĳn schild.x
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Een melodie van David.
_
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Schrĳft aan Jehovah, o GIJ
zonen der sterken,
Schrĳft aan Jehovah heerlĳkheid en sterkte toe.h
Schrĳft aan Jehovah de heerlĳkheid van zĳn naam toe.i
Buigt U neer voor Jehovah
in heilige feestdos.j
De stem van Jehovah is over
de wateren; k
De glorierĳke God l zelf
heeft gedonderd.m
Jehovah is over vele wateren.n
De stem van Jehovah is krachtig; o
De stem van Jehovah is
prachtig.p
De stem van Jehovah breekt
de ceders;
Ja, Jehovah breekt de ceders van de L _ibanon aan
stukken,q
En hĳ laat ze rondhuppelen
als een kalf,r
De L _ibanon en de S _irjons als
de zonen van wilde stieren.
De stem van Jehovah houwt
met de vuurvlammen; t
Ja, de stem van Jehovah doet
de wildernis ineenkrimpen,u
Jehovah doet de wildernis
v
van Kades
ineenkrimpen.
_
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Op hem heeft mĳn hart vertrouwd,a
En ik ben geholpen, zodat mĳn
hart uitbundige vreugde
heeft,b
En met mĳn lied zal ik hem
prĳzen.c
8 Jehovah is een sterkte voor
zĳn volk,d
En hĳ is een veste van de
grootse redding van zĳn
gezalfde.e
9 Red toch uw volk, en zegen
uw erfdeel; f
En weid hen en draag hen
tot onbepaalde tĳd.g
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Een melodie. Een lied bĳ de inwĳding
van het huis.h Van David.
_

u verhogen, o Jehovah, want gĳ hebt mĳ
30 Ik zal
omhooggetrokken
i
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PSALM 29:9–31:5

Een God die gunst bewĳst

9 Ja, de stem van Jehovah doet
de hinden ineenkrimpen
¨
van weeena
En ontbloot de wouden.b
En in zĳn tempel zegt een
ieder: „Glorie!”c
10 Op de geweldige vloed heeft
Jehovah plaats genomen; d
En Jehovah zetelt als koning tot onbepaalde tĳd.e
11 Jehovah zelf zal inderdaad
sterkte aan zĳn volk schenken.f
Jehovah zelf zal zĳn volk
zegenen met vrede.g

En gĳ hebt niet toegelaten
dat mĳn vĳanden zich
over mĳ verheugen.j
O Jehovah, mĳn God, ik
schreeuwde tot u om hulp,
en gĳ hebt mĳ toen genezen.k
O Jehovah, gĳ hebt mĳn ziel
uit Sjeo_ ol
_ zelf doen opkomen; l
Gĳ hebt mĳ in het leven gehouden, opdat ik niet in
de kuil zou afdalen.m
Bezingt Jehovah met melo¨
dieen, o GIJ zĳn loyalen,n
Brengt dank aan zĳn heilige
gedachtenis; o
Want onder zĳn toorn te zĳn,
is voor een ogenblik,p
Onder zĳn goede wil te zĳn,
is voor het hele leven.q
In de avond kan geween zĳn
intrek nemen,r maar in de
morgen is er vreugdegeroep.s
Wat mĳ betreft, ik heb in mĳn
onbezorgdheid gezegd: t
„Nimmer zal ik aan het wankelen worden gebracht.”u
O Jehovah, in uw goede wil
hebt gĳ mĳn berg in sterkte doen staan.v
Gĳ hebt uw aangezicht verborgen; ik geraakte ontsteld.w
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PSALM 31
l Ps 18:2

8 Tot u, o Jehovah, bleef ik roepen; a
En tot Jehovah bleef ik om
gunst smeken.b
9 Wat voor gewin is er in mĳn
bloed, wanneer ik in de
kuil neerdaal? c
Zal het stof u prĳzen? d Zal
het van uw waarachtigheid vertellen? e
10 Hoor, o Jehovah, en betoon
mĳ gunst.f
O Jehovah, toon u mĳn helper.g
11 Gĳ hebt mĳn rouw voor mĳ in
gedans veranderd; h
Gĳ hebt mĳn boetezak losgemaakt en houdt mĳ met
verheuging omgord,i
12 Opdat [mĳn] heerlĳkheid
u
¨
met melodieen moge bezingen en niet het stilzwĳgen bewaart.j
O Jehovah, mĳn God, tot onbepaalde tĳd wil ik u prĳzen.k
Aan de leider.
Een melodie van David.
_

u, o Jehovah, heb ik mĳn
genomen.
31 TotO toevlucht
moge ik nimmer bel
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schaamd worden.m
Verschaf mĳ in uw rechtvaardigheid ontkoming.n
Neig tot mĳ uw oor.o
Bevrĳd mĳ snel.p
Word mĳ tot een rotsvesting,q
Tot een huis van vestingen
om mĳ te redden.r
Want gĳ zĳt mĳn steile rots
en mĳn vesting; s
En ter wille van uw naamt
zult gĳ mĳ leiden en geleiden.u
Gĳ zult mĳ uit het net halen
dat men voor mĳ verborgen heeft,v
Want gĳ zĳt mĳn vesting.w
Aan uw hand vertrouw ik
mĳn geest toe.x

m Ps 22:5; Jes 49:23; Ro 5:5; Ro 10:11; n Ps
143:1; o Ps 71:2; Ps 130:2; p Ps 40:17; Ps 70:1;
Lu 18:8; q 2Sa 22:3; Ps 18:2; Ps 94:22; r Ps 71:3;
s 2Sa 22:2; t Ps 25:11; Jer 14:7; u Ps 23:3; v Ps
25:15; Ps 91:3; Mt 6:13; w Sp 18:10; x Lu 23:46;
Han 7:59.
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God bevrĳdt. Gods goedheid

Gĳ hebt mĳ verlost,a o Jehovah, de God der waarheid.b
Ik haat werkelĳk hen die achting betuigen aan waardeloze, ĳdele afgoden; c
Wat mĳ evenwel betreft, ik
vertrouw werkelĳk op Jehovah.d
Ik wil blĳ zĳn en mĳ verheugen in uw liefderĳke
goedheid,e
Daar gĳ mĳn ellende hebt
gezien; f
Gĳ hebt omtrent de noden
van mĳn ziel geweten,g
En gĳ hebt mĳ niet in de hand
van de vĳand overgeleverd.h
Gĳ hebt mĳn voeten in een
ruime plaats doen staan.i
Betoon mĳ gunst, o Jehovah,
want ik verkeer erg in benauwdheid.j
Van kommer is mĳn oog
zwak geworden,k mĳn ziel
en mĳn buik.l
Want met droefheid is mĳn
leven ten einde gelopen,m
En mĳn jaren in zuchten.n
Wegens mĳn dwaling is mĳn
kracht gestruikeld,o
En zelfs mĳn beenderen
zĳn zwak geworden.p
Bezien vanuit het standpunt
van allen die blĳk geven
van vĳandschap jegens
mĳ,q ben ik tot een smaad
geworden,r
En voor mĳn buren in hoge
mate,s
En een schrik voor mĳn bekenden.t
Wanneer zĳ mĳ buiten zagen, zĳn zĳ van mĳ weggevlucht.u
Als iemand die dood is [en]
niet in het hart, ben ik
vergeten; v
Ik ben geworden als een beschadigd vat; w
Want ik heb het slechte bericht [uitgebracht] door
velen gehoord,x
Verschrikking aan alle kanten.y
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´ ´
Wanneer zĳ zich als een [blok]
aaneensluiten tegen mĳ,a
Is het om mĳn ziel weg te
nemen dat zĳ in werkelĳkheid plannen smeden.b
Maar ik — op u heb ik mĳn
vertrouwen gesteld, o Jehovah.c
Ik heb gezegd: „Gĳ zĳt mĳn
God.”d
Mĳn tĳden zĳn in uw hand.e
Bevrĳd mĳ uit de hand van
mĳn vĳanden en van hen
die mĳ achtervolgen.f
Doe toch uw aangezicht over
uw knecht lichten.g
Red mĳ in uw liefderĳke
goedheid.h
O Jehovah, moge ik niet beschaamd worden, want ik
heb u aangeroepen.i
Mogen de goddelozen beschaamd worden; j
Mogen zĳ het stilzwĳgen bewaren in Sjeo_ ol.
_ k
Mogen de leugenlippen verstommen,l
Die onbeteugeld, in hoogmoed en verachting tegen
de rechtvaardige m spreken.n
Hoe overvloedig is uw goedheid,o die gĳ als een schat
hebt weggelegd voor hen
die u vrezen! p
[Die] gĳ hebt betoond aan
hen die tot u hun toevlucht nemen,
Ten aanschouwen van de
mensenzonen.q
Gĳ zult hen schuilhouden in
de schuilplaats van uw
persoonr
Voor de samenrottingen van
mannen.s
Gĳ zult hen verbergen in uw
hut voor het geruzie van
tongen.t
Gezegend zĳ Jehovah,u
Want hĳ heeft mĳ wonderbare liefderĳke goedheid
betoondv in een stad in benarde omstandigheden.w

p Jes 64:4; 1Kor 2:9; q Ps 126:2; Jes 26:12; r Ps
27:5; Ps 32:7; Han 3:19; s Ps 86:14; t Ps 64:3;
u Ru 4:14; 1Sa 25:39; Ps 68:19; Lu 1:68; v Ps 17:7;
w 1Sa 23:7.
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Gelukkig wie vergeving ontvangt

22 Wat mĳ betreft, ik zei toen ik
in paniek geraakte: a
„Ik zal stellig worden uitgeroeid van voor uw ogen.”b
Voorwaar, gĳ hebt de stem
van mĳn smekingen gehoord, toen ik tot u
schreeuwde om hulp.c
23 O hebt Jehovah lief, al GIJ zĳn
loyalen.d
De getrouwen beveiligt Jehovah,e
Maar hĳ vergeldt bovenmate al wie blĳk geeft van
hoogmoed.f
24 Weest moedig, en moge UW
hart sterk zĳn,g
GIJ allen die op Jehovah
wacht.h
Van David.
Maskil.
_

Gelukkig is hĳ wiens opstandigheid wordt vergeven, wiens zonde
wordt bedekt.i
Gelukkig is de mens wie Jehovah de dwaling niet toerekent,j
En in wiens geest geen bedrog is.k
Toen ik bleef zwĳgen, teerden mĳn beenderen weg
door mĳn gekerm de gehele dag.l
Want dag en nacht was uw
hand zwaar op mĳ.m
Mĳn levenssap is veranderd
als in de droge zomerhitte.n Sela.
Ten slotte beleed ik u mĳn
zonde, en mĳn dwaling
bedekte ik niet.o
Ik zei: „Ik zal belĳdenis van
mĳn overtredingen doen
aan Jehovah.”p
En gĳzelf hebt de dwaling
van mĳn zonden vergeven.q Sela.
Daarom zal iedere loyale persoon tot u biddenr
Op slechts zulk een tĳd dat
gĳ te vinden zĳt.s
Wat de vloed van vele wateren betreft, ze zullen hemzelf niet bereiken.t
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7 Gĳ zĳt een schuilplaats voor
mĳ; gĳ zult mĳ beveiligen voor de benauwdheid
zelf.a
Met vreugdekreten bĳ het
verschaffen van ontkoming zult gĳ mĳ omringen.b Sela.
8 „Ik zal u inzicht schenken en
u onderrichten in de weg
die gĳ dient te gaan.c
Ik wil raad geven met mĳn
oog op u.d
9 Maakt U niet als een paard
of muildier zonder verstand,e
Wier vurigheid zelfs door
toom of halster bedwongen dient te wordenf
Voordat [ze] tot u zullen naderen.”g
10 Talrĳk zĳn de smarten die de
goddeloze heeft; h
Maar wat degene betreft die
op Jehovah vertrouwt, louter liefderĳke goedheid
omringt hem.i
11 Verheugt U in Jehovah en
weest blĳ, GIJ rechtvaardigen; j
En heft een vreugdegeroep
aan, GIJ allen die oprecht
van hart zĳt.k
een vreugdegeroep
o
rechtvaardi33 Heftaan,
gen, vanwege Jehovah.
GIJ

l

Van de zĳde der oprechten is lofzang passend.m
2 Brengt Jehovah dank op de
harp; n
Speelt op een tiensnarig
in¨
strumento melodieen voor
hem.
3 Zingt hem een nieuw lied; p
Doet UW best bĳ het spelen op de snaren onder gejuich.q
4 Want het woord van Jehovah
is oprecht,r
En al zĳn werk [geschiedt]
in getrouwheid.s
i Ps 34:8; Sp 16:20; Jer 17:7; j Ps 68:3; Fil 4:4;
k Ps 64:10; PSALM 33 l Ps 32:11; Ps 97:12; Fil
4:4; m Ps 147:1; n Ps 81:2; o Ps 92:3; Ps 144:9;
p Ps 40:3; Ps 98:1; Ps 149:1; Jes 42:10; Opb 5:9;
q 1Kr 13:8; Ef 5:19; r Ps 12:6; Sp 30:5; s Ps 111:7.

PSALM 33:5–34:3

Gelukkige natie. Waakzaamheid

5 Hĳ heeft rechtvaardigheid en
gerechtigheid lief.a
Van de liefderĳke goedheid
van Jehovah is de aarde
vol.b
6 Door het woord van Jehovah
werden de hemelen zelf
gemaakt,c
En door de geest van zĳn
mond heel hun heerleger.d
7 Hĳ vergadert als door een
dam de wateren der zee,e
Plaatst de woelige wateren
in voorraadschuren.
8 Laten allen [op] de aarde Jehovah vrezen.f
Laten voor hem alle bewoners van het productieve
land bevreesd zĳn.g
9 Want hĳzelf zei [het], en het
werd; h
Hĳzelf gebood, en toen stond
het er.i
10 Jehovah ¨ zelf heeft de raad der
natien verbroken; j
Hĳ heeft de gedachten der
volken verĳdeld.k
11 Het is de raad van Jehovah
die tot onbepaalde tĳd zal
standhouden; l
De gedachten van zĳn hart
zĳn voor het ene geslacht
na het andere geslacht.m
12 Gelukkig is de natie wier God
Jehovah is,n
Het volk dat hĳ als zĳn erfdeel heeft gekozen.o
13 Vanuit de hemel heeft Jehovah gekeken,p
Hĳ heeft alle mensenzonen
gezien.q
14 Vanuit de vaste plaats waar
hĳ woont,r
Heeft hĳ met gespannen
aandacht gekeken naar
allen die op de aarde wonen.
15 Hĳ vormt hun harten alle te
zamen; s
Hĳ beschouwt al hun werken.t
16 Geen koning wordt gered
door de overvloed van
strĳdkrachten; u
Een sterke man zelf wordt
niet bevrĳd door de overvloed van kracht.v
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17 Voor redding is het paard
niets dan bedrog,a
En door de overvloed van
zĳn vitale kracht verschaft het geen ontkoming.b
18 Zie! Het oog van Jehovah is
[gekeerd] naar hen die
hem vrezen,c
Naar hen die op zĳn liefderĳke goedheid wachten,d
19 Om hun ziel van de dood zelf
te bevrĳden,e
En hen tĳdens hongersnood
in het leven te houden.f
20 Ja, onze ziel heeft verwachtend naar Jehovah uitgezien.g
Onze hulp en ons schild is
hĳ.h
21 Want in hem verheugt zich
ons hart; i
Want in zĳn heilige naam
hebben wĳ ons vertrouwen gesteld.j
22 Laat uw liefderĳke goedheid,
o Jehovah, op ons blĳken
te zĳn,k
Net zoals wĳ op u zĳn blĳven wachten.l
Van David,
toen hĳ zĳn gezonde ver_
stand vermomde m voor het aangezicht
van Abimelech,
zodat deze hem weg_
joeg en hĳ heenging.

1 [’Alef ]

34

Ik wil Jehovah te allen
tĳde zegenen; n
Voortdurend zal zĳn lof in
mĳn mond zĳn.o
¯
2 [Beth]

2 Op Jehovah zal mĳn ziel zich
beroemen; p
De zachtmoedigen zullen
het horen en zich verheugen.q

3 [Gimel ]
3 O maakt met mĳ Jehovah
groot,r
En laten wĳ te zamen zĳn
naam verhogen.s
PSALM 34 m 1Sa 21:13; n Han 16:25; Ef 5:20;
o Ps 44:8; Ps 71:8; p Jes 45:25; Jer 9:24; 1Kor
1:31; q Ps 119:74; r Ps 35:27; Ps 69:30; Lu 1:46;
s Ps 148:13.
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Gods reddingsdaden; zĳn ogen, aangezicht

4 [Daleth]

4 Ik heb Jehovah geraadpleegd
en hĳ heeft mĳ geantwoord,a
En uit al mĳn verschrikkingen heeft hĳ mĳ bevrĳd.b

5 [He’]

5 Zĳ zagen naar hem op en gingen stralen,c
En hun aangezicht zelf kon
onmogelĳk schaamrood
worden.d

7 [Zajin]

6 Deze ellendige riep, en Jehovah zelf hoorde.e
En uit al zĳn noden redde
Hĳ hem.f
¯
8 [Cheth]

7 De engel van Jehovah legert
zich rondom degenen die
hem vrezen,g
En hĳ verlost hen.h
¯
9 [Teth]

8 Proeft en ziet dat Jehovah
goed is; i
Gelukkig is de fysiek sterke
man die tot hem zĳn toevlucht neemt.j
¯
[Jodh]

9 Vreest Jehovah, GIJ zĳn heiligen,k
Want er is geen gebrek voor
degenen die hem vrezen.l
[Kaf ]

10 Ja, de jonge leeuwen met manen hebben weinig voorhanden gehad en honger
geleden; m
Maar wie Jehovah zoeken,
hun zal niets goeds ontbreken.n
[Lamedh]

11 Komt, GIJ zonen, luistert naar
mĳ; o
De vrees voor Jehovah, die
zal ik U leren.p

 [Mem]

12 Wie is de man die lust heeft in
het leven,q
Die genoeg dagen liefheeft
om het goede te zien? r

 [Noen]

13 Beveilig uw tong voor wat
slecht is,s
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PSALM 34:4-22

En uw lippen voor het spreken van bedrog.a

 [Samekh]

14 Keer u af van wat slecht is en
doe wat goed is; b
Zoek vrede en streef die na.c

 [Ajin]

15 De ogen van Jehovah zĳn [gewend] naar de rechtvaardigen,d
En zĳn oren naar hun hulpgeschreeuw.e

 [Pe’]

16 Het aangezicht van Jehovah
is tegen hen die doen wat
slecht is,f
Om hun vermelding van de
aarde zelf af te snĳden.g
¯
 [Tsa·dhe]

17 Zĳ riepen luid, en Jehovah
zelf hoorde,h
En uit al hun noden heeft
hĳ hen bevrĳd.i

 [Qof¯ ]

18 Jehovah is nabĳ de gebrokenen van hart; j
En de verbrĳzelden van geest
redt hĳ.k
¯
 [Resj
]

19 Talrĳk zĳn de rampspoeden
van de rechtvaardige,l
Maar uit die alle bevrĳdt Jehovah hem.m

 [Sjin]

20 Hĳ behoedt
al zĳn beenderen;
´ ´
Niet een ervan is gebroken.n

 [Taw]

´
21 Rampspoed zal de goddeloze
ter dood brengen; o
En juist zĳ die de rechtvaardige haten, zullen voor
schuldig gehouden worden.p
22 Jehovah verlost de ziel van
zĳn knechten; q
En geen van hen die tot hem
hun toevlucht nemen, zal
voor schuldig gehouden
worden.r
i 2Kr 32:22; Ps 91:15; Han 12:11; j Ps 147:3; Jes
61:1; k Ps 51:17; Jes 57:15; Jes 66:2; Lu 4:18;
l Sp 24:16; Han 14:22; 2Ti 3:12; m Da 6:22; 1Kor
10:13; n Jo 19:36; o Ps 94:23; Jes 3:11; p Ps 89:23;
Jo 7:7; q 1Kon 1:29; Ps 71:23; Ps 103:4; Klg 3:58;
r Ps 9:10; Ps 84:11.

PSALM 35:1-20

God in het openbaar loven. Zonder reden gehaat

Van David.
_

PSALM 35

toch mĳn zaak,
o Jehovah, tegenover
35 Verdedig
mĳn tegenpartĳen;
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a

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Strĳd tegen hen die mĳ
bestrĳden.b
Grĳp de beukelaar en het grote schild,c
En sta toch op, mĳ te hulp,d
En trek de speer en de dubbele
bĳl om hen die mĳ achtervolgen tegemoet te gaan.e
Zeg tot mĳn ziel: „Ik ben uw
redding.”f
Mogen beschaamd en te schande worden wie mĳn ziel
zoeken.g
Mogen achterwaarts wĳken
en schaamrood worden
wie rampspoed tegen mĳ
beramen.h
Mogen zĳ als kaf voor de wind
worden,i
En laat Jehovah’s engel [hen]
voortdrĳven.j
Laat hun weg tot duisternis
en glibberige plaatsen worden,k
En laat Jehovah’s engel hen
achtervolgen.
Want zonder reden hebben zĳ
hun vangnetkuil voor mĳ
verborgen; l
Zonder reden hebben zĳ die
voor mĳn ziel gegraven.m
Laat het verderf over hem komen zonder dat hĳ het
weet,n
En laat zĳn eigen net dat
hĳ verborgen heeft, hem
vangen; o
Laat hem er ten verderve in
vallen.p
Maar laat mĳn eigen ziel blĳ
zĳn in Jehovah; q
Laat haar uitbundige vreugde hebben in zĳn redding.r
Ja, laten al mĳn beenderen
zeggen: s
„O Jehovah, wie is als gĳ,t
Die de ellendige bevrĳdt van
wie sterker is dan hĳ,u
En de ellendige en arme
van degene die hem berooft?”v

2e kolom
a Ps 27:12
Mt 26:59
b Han 6:13
c 1Sa 19:5
Ps 38:20
Ps 109:5
Jer 18:20
Jo 10:32
Jo 18:23
d 1Sa 20:33
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j Sp 17:5
k Ps 71:10
l Mt 27:30
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p Hab 1:13
q Ps 69:14
Ps 142:6
r Ps 22:20
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11 Gewelddadige getuigen staan
op; a
Wat ik niet geweten heb,
vragen zĳ mĳ.b
12 Zĳ vergelden mĳ kwaad voor
goed,c
Smartelĳke beroving voor
mĳn ziel.d
13 Wat mĳ betreft, wanneer zĳ
ziek werden, was mĳn
kleding een zak,e
Met vasten kwelde ik mĳn
ziel,f
En op mĳn boezem placht
mĳn eigen gebed terug te
keren.g
14 Als om een metgezel, als om
een broer van mĳ,h
Zo liep ik rond als iemand
die rouwt om een moeder.i
Bedroefd boog ik mĳ neer.
15 Maar bĳ mĳn kreupel gaan
verheugden zĳ zich en vergaderden zich; j
Zĳ verzamelden zich tegen
mĳ,k
Terwĳl zĳ [mĳ] neersloegen
zonder dat ik het wist; l
Zĳ verscheurden [mĳ] en
zwegen niet stil.m
16 Onder de afvalligen, die spotten om een koek,n
Was er een geknars van hun
tanden, ja, tegen mĳ.o
17 O Jehovah, hoe lang zult gĳ
[het] blĳven aanzien? p
Breng mĳn ziel toch weder
van hun verwoestingen,q
Ja, mĳn enige r van de jonge
leeuwen met manen.
18 Ik wil u prĳzen in de grote
gemeente; s
Onder een talrĳk volk zal ik
u loven.t
19 O mogen zĳ die zonder grond
mĳn vĳanden zĳn, zich
niet over mĳ verheugen; u
Wat hen betreft die mĳ zonder reden haten, laten zĳ
niet met het oog knippen.v
20 Want niet van vrede spreken
zĳ; w
s Ps 22:22; Ps 40:9; Ps 111:1; Heb 2:12; t Ro 15:9;
u Ps 25:2; v Ps 69:4; Sp 6:13; Jo 15:25; w Mt 26:4.
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21

22

23

24

25

26

27

28

God ziet wegen der goddelozen; bron van leven

Maar tegen de stillen der
aarde
Blĳven zĳ bedrieglĳke dingen beramen.a
En zĳ sperren tegen mĳ hun
mond wĳd open.b
Zĳ hebben gezegd: „Ha! Ha!
ons oog heeft [het] gezien.”c
Gĳ hebt [het] gezien, o Jehovah.d Blĳf niet zwĳgen.e
O Jehovah, houd u niet ver
van mĳ.f
Ontwaak toch en word toch
wakker voor mĳn recht,g
O mĳn God, ja Jehovah, voor
mĳn rechtsgeding.h
Richt mĳ naar uw rechtvaardigheid, o Jehovah, mĳn
God,i
En mogen zĳ zich niet over
mĳ verheugen.j
O mogen zĳ niet in hun hart
zeggen: „Ha, onze ziel!”k
Mogen zĳ niet zeggen: „Wĳ
hebben hem verzwolgen.”l
Laten te zamen beschaamd
en schaamrood wordenm
Wie verheugd zĳn over mĳn
rampspoed.n
Laten met schaamte en
schande bekleed wordeno
wie een groot air tegen
mĳ aannemen.p
Laten een vreugdegeroep
aanheffen en zich verheugen wie behagen scheppen in mĳn rechtvaardigheid,q
En laten zĳ voortdurend zeggen: r
„Jehovah worde grootgemaakt, die behagen heeft
in de vrede van zĳn
knecht.”s
En laat mĳn eigen tong met
gedempte stem van uw
rechtvaardigheid gewagen,t
Van uw lof de gehele dag.u
Aan de leider.
Van Jehovah’s knecht, David.
_

uitspraak van overtreis voor de goddelo36 De ding
ze in het binnenste van
zĳn hart; v
Geen angst voor God staat
hem voor ogen.w

PSALM 35
a Ps 31:13
Jer 11:19
Mt 12:24
1Pe 2:22
b Ps 22:13
c Ps 70:3
d Ex 3:7
Han 7:34
e Ps 28:1
Ps 50:21
Ps 83:1
f Ps 10:1
Ps 71:12
g Ps 44:23
h Ps 119:154
i Ps 7:8
Ps 26:1
Ps 96:13
Jes 11:4
j Ps 13:4
k Ps 70:3
l Ps 27:12
Ps 41:2
Ps 56:1
m Ps 40:14
n Jo 16:20
o Ps 132:18
p Ps 38:16
q Ro 12:15
1Kor 12:26
r Ps 70:4
s Ps 84:11
Ps 149:4
t Ps 51:14
u Ps 71:24
Ps 145:2

PSALM 36
v Sp 6:18
w Ge 20:11
Ro 3:18

2e kolom
a De 29:19
Ps 10:3
b Ps 97:10
Am 5:15
c Ps 5:9
Ps 12:2
d Jer 4:22
e Sp 4:16
Mi 2:1
f Jes 65:2
g Ro 1:32
h Ps 57:10
Ps 103:11
i Ps 89:2
Ps 108:4
j Ps 71:19
k Ro 11:33
l Ps 145:9
Ps 147:9
1Ti 4:10
m Ps 31:19
Mi 7:18
n Ru 2:12
Ps 17:8
Ps 91:4
o Ps 65:4
Jer 31:14
Za 9:17
p Ps 16:11
q Job 33:4
Jer 2:13
Han 17:28
Opb 4:11

PSALM 35:21–36:11

2 Want hĳ heeft te glad jegens
zichzelf gehandeld in zĳn
eigen ogena
Om zĳn dwaling te ontdekken ten einde [die] te haten.b
3 De woorden van zĳn mond
zĳn schadelĳkheid en bedrog; c
Hĳ heeft opgehouden inzicht
te hebben om het goede te
doen.d
4 Dat wat schadelĳk is, blĳft hĳ
op zĳn bed beramen.e
Hĳ stelt zich op een weg die
niet goed is.f
Wat slecht is, verwerpt hĳ
niet.g
5 O Jehovah, uw liefderĳke goedheid is in de hemel; h
Uw getrouwheid reikt tot de
wolken.i
6 Uw rechtvaardigheid is als de
bergen Gods; j
Uw rechterlĳke beslissing is
een grote waterdiepte.k
Mens en dier redt gĳ, o Jehovah.l
7 Hoe kostbaar is uw liefderĳke
goedheid, o God! m
En het zĳn de mensenzonen
die een toevlucht zoeken
in de schaduw van uw
vleugels.n
8 Zĳ drinken tot verzadiging
toe van het vette van uw
huis; o
En van de stroom van uw
geneugten laat gĳ hen
drinken.p
9 Want bĳ u is de bron van het
leven; q
Door licht van u kunnen wĳ
licht zien.r
10 Bestendig uw liefderĳke goedheid jegens hen die u kennen,s
En uw rechtvaardigheid jegens hen die oprecht van
hart zĳn.t
11 O moge de voet van de hoogmoed niet [tegen] mĳ komen; u
r Job 29:3; Ps 27:1; Ps 43:3; Jes 2:5; 2Kor 4:6;
Jak 1:17; 1Pe 2:9; s Ps 103:17; Jer 22:16; t Ps
7:10; Ps 94:15; Ps 97:11; u Ps 10:2.

PSALM 36:12–37:17

Op Jehovah vertrouwen. Zachtmoedigen

Wat de hand der goddelozen
betreft, laat die mĳ niet
tot een zwerveling maken.a
12 Daar zĳn de beoefenaars van
wat schadelĳk is, gevallen; b
Zĳ zĳn neergestoten en niet
in staat geweest op te
staan.c
Van David.
_

1 [’Alef ]

Betoon u niet verhit over
de boosdoeners.d
Wees niet afgunstig op
hen die onrechtvaardigheid bedrĳven.e
2 Want als gras zullen zĳ snel
verdorren,f
En als groen nieuw gras zullen zĳ verwelken.g

37

¯
2 [Beth]

3 Vertrouw op Jehovah en doe
het goede; h
Verblĳf op de aarde en handel met getrouwheid.i
4 Schep ook heerlĳke verrukking in Jehovah,j
En hĳ zal u de beden van uw
hart geven.k

3 [Gimel ]

5 Wentel uw weg op Jehovah,l
En verlaat u op hem,m en
hĳzelf zal handelen.n
6 En hĳ zal stellig uw rechtvaardigheid te voorschĳn
doen komen als het licht
zelf,o
En uw gerechtigheid als de
middag.p

4 [Daleth]

7 Bewaar het stilzwĳgen voor
Jehovahq
En wacht vol verlangen op
hem.r
Betoon u niet verhit over
iemand die zĳn weg succesvol maakt,s
Over de man die [zĳn] denkbeelden volvoert.t

5 [He’]

8 Laat af van toorn en laat de
woede varen; u
Betoon u niet verhit enkel
om kwaad te doen.v
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9 Want de boosdoeners zelf zullen afgesneden worden,a
Maar
´ ´ wie op Jehovah hopen,
dıe zullen de aarde bezitten.b

6 [Waw]

10 En nog maar een korte tĳd en
de goddeloze zal er niet
meer zĳn; c
En gĳ zult stellig acht geven op zĳn plaats, en hĳ
zal er niet zĳn.d
11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,e
En zĳ zullen inderdaad hun
heerlĳke verrukking vinden in de overvloed van
vrede.f

7 [Zajin]

12 De goddeloze smeedt snode
plannen tegen de rechtvaardige,g
En knarst tegen hem de
tanden.h
13 Jehovah zelf zal hem uitlachen,i
Want hĳ ziet stellig dat zĳn
dag zal komen.j
¯
8 [Cheth]

14 Een zwaard hebben de goddelozen getrokken en zĳ
hebben hun boog gespannen,k
Om de ellendige en arme te
doen vallen,l
Om af te slachten wie oprecht zĳn in [hun] weg.m
15 Hun eigen zwaard zal in hun
hart dringen,n
En hun eigen bogen zullen
gebroken worden.o
¯
9 [Teth]

16 Beter is het weinige van de
rechtvaardige p
Dan de overvloed van de
vele goddelozen.q
17 Want het zĳn de armen van
de goddelozen die gebroken zullen worden,r
m Han 7:52; Han 12:2; 1Jo 3:12; n 2Sa 17:23; Es
7:10; Ps 7:15; Ps 35:8; o Ps 46:9; Ps 76:3; p Sp 16:8;
Sp 30:9; 1Ti 6:6; q Sp 15:16; Pr 2:26; r Job 38:15;
Ps 10:15.
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Rechtvaardigen zullen aarde eeuwig bezitten

Maar Jehovah zal de rechtvaardigen steunen.a
¯
[Jodh]

18 Jehovah is zich bewust van
de dagen der onberispelĳken,b
En hun erfdeel — het zal
zelfs tot onbepaalde tĳd
blĳven.c
19 Zĳ zullen niet beschaamd
worden in tĳd van rampspoed,d
En in dagen van hongersnood zullen zĳ verzadigd
worden.e
[Kaf ]

´ ´
20 Want de goddelozen, dıe zullen vergaan,f
En de vĳanden van Jehovah
zullen zĳn als de kostbaarheid der weidevelden;
Zĳ moeten aan hun eind komen.g In rook moeten zĳ
aan hun eind komen.h
[Lamedh]

21 De goddeloze leent en betaalt
niet terug,i
Maar de rechtvaardige betoont gunst en geeft geschenken.j
22 Want de door
hem gezegen´ ´
den, dıe zullen de aarde
bezitten,k
Maar degenen over wie door
hem kwaad wordt afgeroepen, zullen worden afgesneden.l

 [Mem]

23 Door Jehovah zĳn zelfs de
schreden van een fysiek
sterke man bereid,m
En in zĳn weg heeft Hĳ behagen.n
24 Al valt hĳ, hĳ zal niet worden
neergeslingerd,o
Want Jehovah steunt zĳn
hand.p

 [Noen]

25 Eens was ik een jonge man,
ook ben ik oud geworden,q
En toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien,r
Noch zĳn nageslacht zoekende brood.s
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26 De gehele dag betoont hĳ
gunst en leent uit,a
En zo komt zĳn nageslacht
in aanmerking voor een
zegen.b

 [Samekh]

27 Keer u af van wat slecht is en
doe wat goed is,c
En verblĳf zo tot onbepaalde tĳd.d
28 Want Jehovah heeft gerechtigheid lief,e
En hĳ zal zĳn loyalen niet
verlaten.f

 [Ajin]

Tot onbepaalde tĳd zullen zĳ
stellig worden behoed; g
Maar wat het nageslacht van
de goddelozen betreft, zĳ
zullen inderdaad worden
afgesneden.h
´ ´
29 De rechtvaardigen, dıe zullen
de aarde bezitten,i
En zĳ zullen er eeuwig op
verblĳven.j

 [Pe’]

30 Het is de mond van de rechtvaardige die met gedempte stem wĳsheid uit,k
En zĳn tong is het die spreekt
wat recht is.l
31 De wet van zĳn God is in zĳn
hart; m
Zĳn schreden zullen niet
wankelen.n
¯
 [Tsa·dhe]

32 De goddeloze loert op de
rechtvaardige o
En zoekt hem ter dood te
brengen.p
33 Wat Jehovah betreft, hĳ zal
hem niet in diens hand laten,q
En hĳ zal hem niet schuldig verklaren wanneer hĳ
wordt geoordeeld.r

 [Qof¯ ]

34 Hoop op Jehovah en houd zĳn
weg,s
En hĳ zal u verhogen om de
aarde in bezit te nemen.t
o Jer 20:10; Lu 6:7; p Ps 10:8; Lu 19:47; Han 9:24;
q Ps 31:8; 2Ti 4:17; 2Pe 2:9; r Ps 109:31; s Ps
27:14; Sp 4:26; Sp 20:22; t Ps 37:22.

PSALM 37:35–38:14
Wanneer de goddelozen worden afgesneden, zult gĳ
[het] zien.a
¯
 [Resj
]

35 Ik heb de goddeloze gezien als
een tiranb
En zich uitbreidend als een
lommerrĳke [boom] op
eigen grond.c
36 En toch verdween hĳ voorts,
en zie, hĳ was er niet; d
En ik bleef hem zoeken, en
hĳ werd niet gevonden.e

 [Sjin]
37 Let op de onberispelĳke en
houd de oprechte in het
oog,f
Want de toekomst van [die]
man zal vredig zĳn.g
´ ´
38 Maar de overtreders, dıe zullen stellig te zamen worden verdelgd; h
De toekomst der goddelozen zal inderdaad worden
afgesneden.i

 [Taw]
39 En de redding der rechtvaardigen is van Jehovah afkomstig; j
Hĳ is hun vesting in tĳd van
nood.k
40 En Jehovah zal hen helpen en
hun ontkoming verschaffen.l
Hĳ zal hun ontkoming verschaffen van de goddelozen en hen redden,m
Omdat zĳ tot hem hun toevlucht hebben genomen.n
Een melodie van David,
_
om in herinnering te brengen.

wĳs mĳ niet
terecht in uw veront38 O Jehovah,
waardiging,
o

En corrigeer mĳ niet in
uw woede.p
2 Want uw eigen pĳlen zĳn diep
in mĳ gedrongen,q
En op mĳ is uw hand neergedaald.r
3 Er is geen gave plek aan mĳn
vlees vanwege uw openlĳke veroordeling.s

Gebed van een berouwvolle
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Er is geen vrede in mĳn
beenderen vanwege mĳn
zonde.a
Want mĳn eigen dwalingen
zĳn mĳ boven het hoofd
gestegen; b
Als een zware vracht zĳn ze
te zwaar voor mĳ.c
Mĳn wonden zĳn stinkend
geworden, ze hebben geetterd,
Vanwege mĳn dwaasheid.d
Ik ben ontdaan geworden, ik
heb mĳ uitermate diep
neergebogen; e
De gehele dag heb ik bedroefd rondgelopen.f
Want zelfs mĳn lendenen zĳn
vol brand geworden,
En er is geen gave plek aan
mĳn vlees.g
Ik ben lamgeslagen en ben
bovenmate verbrĳzeld;
Ik heb gebruld wegens het
gekerm van mĳn hart.h
O Jehovah, al mĳn begeren is
voor uw aangezicht,
En mĳn zuchten is voor u
niet verborgen.i
Mĳn eigen hart heeft hevig
geklopt, mĳn kracht heeft
mĳ verlaten,
En ook is het licht van mĳn
eigen ogen niet bĳ mĳ.j
Wat degenen die mĳ liefhebben en mĳn metgezellen
betreft, zĳ blĳven zich verre houden van mĳn plaag,k
En zelfs mĳn naaste kennissen hebben zich op een afstand gehouden.l
Maar zĳ die mĳn ziel zoeken,
spannen strikken,m
En zĳ die op mĳn rampspoed
uit zĳn, hebben over onheilen gesproken,n
En bedrog blĳven zĳ de hele
dag mompelen.o
Wat mĳ betreft, als een dove
placht ik niet te luisteren; p
En als een stomme placht
ik mĳn mond niet open te
doen.q
En ik werd als een man die
niet hoorde,
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Kortheid van ’s mensen levensduur

En in mĳn mond waren geen
tegenargumenten.
Want op u, o Jehovah, wachtte ik; a
Gĳzelf hebt voorts geantwoord, o Jehovah, mĳn
God.b
Want ik zei: „Anders zouden
zĳ zich over mĳ verheugen; c
Wanneer mĳn voet wankelde,d zouden zĳ stellig een
groot air tegen mĳ aannemen.”e
Want ik stond op het punt om
kreupel te gaan,f
En mĳn smart
was voortdu´ ´
rend voor mĳ.g
Want ik ging over mĳn eigen
dwaling vertellen; h
Ik werd bezorgd vanwege
mĳn zonde.i
En mĳn vĳanden die in leven
zĳn, werden machtig,j
En zĳ die mĳ zonder grond
haatten, werden talrĳk.k
En zĳ vergolden mĳ kwaad
voor goed; l
Zĳ bleven mĳ weerstaan in
ruil voor mĳn najagen van
wat goed is.m
Verlaat mĳ niet, o Jehovah.
O mĳn God, blĳf niet ver
van mĳ.n
Snel mĳ toch te hulp,o
O Jehovah, mĳn redding.p
q
Aan de leider van Jeduthun.
_
Een melodie van David.
_

Ik zei: „Ik wil mĳn wegen
behoedenr
Om niet te zondigen met
mĳn tong.s
Ik wil een muilband als
wacht voor mĳn eigen
mond leggen,t
Zolang er een goddeloze
tegenover mĳ is.”u
2 Ik verstomde met stilzwĳgen; v
Ik hield mĳ stil van wat
goed is,w
En de smart waarin ik verkeerde, werd tot taboe gemaakt.
3 Mĳn hart werd heet in mĳn
binnenste; x
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PSALM 38:15–39:12
Tĳdens mĳn zuchten bleef
het vuur branden.
Ik sprak met mĳn tong:
„Laat mĳ, o Jehovah, mĳn
einde weten,a
En de maat van mĳn dagen
— wat die is,b
Opdat ik moge weten hoe
vergankelĳk ik ben.c
Zie! Gĳ hebt mĳn dagen slechts
weinige gemaakt; d
En mĳn levensduur is als
niets voor uw ogen.e
Waarlĳk, iedere aardse mens,
ook al staat hĳ vast, is niets
dan een ademtocht.f Sela.
Waarlĳk, als een schaduwbeeld wandelt een man
rond.g
Waarlĳk, tevergeefs zĳn zĳ
onstuimig.h
Men stapelt dingen op en
weet niet wie ze zal vergaren.i
En nu, waarop heb ik gehoopt,
o Jehovah?
Mĳn verwachting gaat naar
u uit.j
Bevrĳd mĳ van al mĳn overtredingen.k
Stel mĳ niet tot een smaad
voor de persoon zonder
verstand.l
Ik bleef stom; m ik kon mĳn
mond niet opendoen,n
Want gĳzelf hebt gehandeld.o
Neem uw plaag van mĳ weg.p
Als gevolg van de vĳandigheid van uw hand ben ikzelf aan mĳn eind gekomen.q
Met terechtwĳzingen tegen
dwaling hebt gĳ de mens
gecorrigeerd,r
En gĳ verteert zĳn begeerlĳke dingen net zoals een
mots dat doet.
Waarlĳk, iedere aardse mens
is een ademtocht.t Sela.
Hoor toch mĳn gebed, o Jehovah,

p Job 9:34; Job 13:21; q Ps 90:7; r Ps 90:8; s Job
13:28; Jes 50:9; Jes 51:8; Ho 5:12; t Ps 39:5; Ps
102:11.

PSALM 39:13–40:13

Hoop op God. Zich in de gemeente uiten

En leen aan mĳn hulpgeschreeuw toch het oor.a
Bewaar bĳ mĳn tranen niet
het stilzwĳgen.b
Want ik ben slechts een inwonende vreemdeling bĳ u,c
Een bĳwoner, gelĳk al mĳn
voorvaders.d
13 Wend uw blik van mĳ af, opdat ik moge opfleurene
Voordat ik heenga en niet
meer ben.”f
Aan de leider.
Van David,
een melodie.
_

vurig op Jehovah gehoopt,
40 IkEnheb
daarom heeft hĳ [zĳn
g

2

3

4

5

oor] tot mĳ geneigd en
mĳn hulpgeschreeuw
gehoord.h
Voorts bracht hĳ mĳ ook omhoog uit een bruisende
kuil,i
Uit het slĳk van [het] bezinksel.j
Daarna stelde hĳ mĳn voeten
op een steile rots; k
Hĳ bevestigde mĳn schreden stevig.l
Verder legde hĳ in mĳn mond
een nieuw lied,
Een lofzang aan onze God.m
Velen zullen [het] zien en zullen vrezen,n
En zĳ zullen op Jehovah vertrouwen.o
Gelukkig is de fysiek sterke
man die Jehovah tot zĳn
vertrouwen heeft gesteldp
En die zĳn aangezicht niet
heeft gewend tot uitdagende mensen,
Noch tot hen die tot leugens
vervallen.q
Vele dingen hebt gĳzelf gedaan,r
O Jehovah, mĳn God, ja, uw
wonderwerken en uw gedachten jegens ons; s
Niemand is met u te vergelĳken.t
Zou ik geneigd zĳn [erover] te
vertellen en te spreken,
Ze zĳn te talrĳk geworden
om ze te kunnen verhalen.u
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6 In slachtoffer en offergave
hebt gĳ geen behagen gehad; a
Deze oren van mĳ hebt gĳ
geopend.b
Brandoffer en zondeoffer
hebt gĳ niet gevraagd.c
7 Met het oog daarop zei ik:
„Zie, ik ben gekomen,d
In de boekrol staat over mĳ
geschreven.e
8 In het doen van uw wil, o mĳn
God, heb ik behagen geschept,f
En uw wet is in mĳn inwendige delen.g
9 Ik heb het goede nieuws van
rechtvaardigheid verteld
in de grote gemeente.h
Zie! Mĳn lippen weerhoud
ik niet.i
O Jehovah, gĳzelf weet dat
heel goed.j
10 Uw rechtvaardigheid heb ik
niet in mĳn hart bedekt.k
Uw getrouwheid en uw redding heb ik bekendgemaakt.l
Ik heb uw liefderĳke goedheid en uw waarachtigheid niet verheeld in de
grote gemeente.”m
11 Gĳzelf, o Jehovah, onthoud
mĳ uw medelĳden niet.n
Ja, laten uw liefderĳke goedheid en uw waarachtigheid mĳ voortdurend beveiligen.o
12 Want rampspoeden hebben
mĳ omgeven totdat ze niet
meer te tellen waren.p
Meer dwalingen van mĳ
hebben mĳ achterhaald
dan ik kon overzien; q
Ze werden talrĳker dan de haren van mĳn hoofd,r
En mĳn eigen hart heeft mĳ
verlaten.s
13 Moge het u welgevallig zĳn,
o Jehovah, mĳ te bevrĳden.t
O Jehovah, snel mĳ toch te
hulp.u
t Ps 25:17; u Ps 38:22; Ps 50:15; Ps 70:1.
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Gebed tĳdens ziekte

14 Mogen te zamen beschaamd
en schaamrood wordena
Wie mĳn ziel zoeken om
haar weg te vagen.b
Mogen achterwaarts wĳken
en te schande worden wie
behagen hebben in mĳn
rampspoed.c
15 Laten star van ontzetting worden als gevolg van hun
schaamte d
Wie tot mĳ zeggen: „Ha!
Ha!”e
16 Laten in u uitbundige vreugde hebben en zich verheugen,f
Allen die u zoeken.g
Mogen voortdurend zeggen:
„Jehovah worde grootgemaakt”,h
Zĳ die de redding door u
liefhebben.i
17 Maar ik ben ellendig en arm.j
Jehovah zelf neemt mĳ in
aanmerking.k
Gĳ zĳt mĳn hulp en Degene
die mĳ ontkoming verschaft.l
O mĳn God, wees niet te
laat.m
Aan de leider.
Een melodie van David.
_

is een ieder die de
geringe consideratie be41 Gelukkig
toont;
n

Op de dag van rampspoed
zal Jehovah hem ontkoming verschaffen.o
2 Jehovah zelf zal hem behoeden en hem in het leven
houden.p
Hĳ zal gelukkig geprezen
worden op de aarde; q
En gĳ kunt hem onmogelĳk
aan de ziel van zĳn vĳanden overleveren.r
3 Jehovah zelf zal hem schragen
op een divan van ziekte; s
Heel zĳn bed zult gĳ stellig
veranderen tĳdens zĳn
ziekte.t
4 Wat mĳ betreft, ik zei: „O Jehovah, betoon mĳ gunst.u
Genees toch mĳn ziel, want
ik heb tegen u gezondigd.”v
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PSALM 40:14–41:13
5 Wat mĳn vĳanden betreft, zĳ
zeggen wat slecht is over
mĳ: a
„Wanneer zal hĳ sterven en
zĳn naam werkelĳk vergaan?”
6 En zo er al iemand komt om
[mĳ] te zien, is het onwaarheid wat zĳn hart zal
spreken; b
Hĳ zal zich iets schadelĳks
vergaren;
Hĳ zal naar buiten gaan; buiten zal hĳ [erover] spreken.c
7 Allen die mĳ haten, fluisteren onder elkaar eensgezind tegen mĳ; d
Zĳ blĳven tegen mĳ beramen wat slecht voor mĳ
is: e
8 „Iets nietswaardigs is over
hem uitgestort; f
Nu hĳ zich heeft neergelegd, zal hĳ niet weer opstaan.”g
9 Ook de man die in vrede met
mĳ leefde, op wie ik vertrouwde,h
Die mĳn brood at,i heeft
[zĳn] hiel grootgemaakt
tegen mĳ.j
10 Wat u betreft, o Jehovah, betoon mĳ gunst en richt mĳ
op,k
Opdat ik het hun kan vergelden.l
11 Hieraan weet ik werkelĳk dat
gĳ behagen in mĳ hebt
gevonden,
Dat mĳn vĳand niet in
triomf over mĳ juicht.m
12 Wat mĳ betreft, wegens mĳn
rechtschapenheid hebt gĳ
mĳ ondersteund,n
En gĳ zult mĳ tot onbepaalde tĳd voor uw aangezicht
stellen.o
13 Gezegend zĳ Jehovah, de God
¨
van Isra
el,p
_
Van onbepaalde tĳd, ja, tot
onbepaalde tĳd.q
Amen en Amen.r
q 1Kr 16:36; Opb 7:12; r Ps 72:19; 1Kor 14:16.

PSALM 42:1–43:4

Op Jehovah wachten. God als Rechter
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TWEEDE BOEK
(Psalm 42 – 72)
Aan de leider.
a
Maskil voor de zonen van Korach.
_

de hinde die verlangt
naar de waterstromen,
42 Zoals
Zo verlangt mĳn eigen ziel
naar u, o God.b
2 Mĳn ziel dorst inderdaad naar
God,c naar de levende God.d
Wanneer zal ik komen en
voor God verschĳnen? e
3 Mĳn tranen zĳn mĳ tot voedsel
geworden, dag en nacht,f
Terwĳl [men] de gehele dag
tot mĳ zegt: „Waar is uw
God?”g
4 Aan deze dingen wil ik denken, en ik wil mĳn ziel in
mĳ uitstorten.h
Want ik placht mĳ voort
te bewegen in de dichte
drom,
Ik placht langzaam voor
hen uit te lopen naar het
huis van God,i
Met de stem van vreugdegeroep en dankzegging,j
Van een feestvierende menigte.k
5 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,l
En waarom zĳt gĳ onstuimig in mĳ? m
Wacht op God,n
Want ik zal hem alsnog prĳzen als de grootse redding
van mĳn persoon.o
6 O mĳn God, mĳn eigen ziel is
wanhopig in mĳ.p
Daarom denk ik aan u,q
Vanuit het Jordaanland en
[vanaf] de toppen van de
r
Hermon,
_
Vanaf de kleine berg.s
7 Waterdiepte roept tot waterdiepte
Bĳ het geluid van uw [water]stromen.
Al uw brandingen en uw golvent —
Over mĳ zĳn ze heen geslagen.u
8 Overdag zal Jehovah zĳn liefderĳke goedheid gebieden,v
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En ’s nachts zal zĳn lied bĳ
mĳ zĳn; a
Er zal een gebed zĳn tot de
God van mĳn leven.b
9 Ik wil tot God, mĳn steile rots,c
zeggen:
„Waarom zĳt gĳ mĳ vergeten? d
Waarom loop ik bedroefd
rond wegens de onderdrukking van de vĳand?”e
10 Met moord tegen mĳn beenderen hebben zĳ die van
vĳandschap jegens mĳ
blĳk geven, mĳ gesmaad,f
Terwĳl zĳ de gehele dag tot
mĳ zeggen: „Waar is uw
God?”g
11 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,h
En waarom zĳt gĳ onstuimig in mĳ? i
Wacht op God,j
Want ik zal hem alsnog prĳzen als de grootse redding
van mĳn persoon en als
mĳn God.k
l

mĳ, o God,
En voer toch mĳn rechts43 Richt
geding tegen een natie
m
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die niet loyaal is.
Moogt gĳ mĳ van de man
van bedrog en onrechtvaardigheid ontkoming
verschaffen.n
2 Want gĳ zĳt de God van mĳn
vesting.o
Waarom hebt gĳ mĳ verstoten?
Waarom loop ik bedroefd
rond wegens de onderdrukking door de vĳand? p
3 Zend uw licht en uw waarheid
uit.q ´ ´
Mogen dıe mĳ geleiden.r
Mogen ze mĳ brengen naar
uw heilige berg en naar
uw grootse tabernakel.s
4 En ik wil komen tot het altaar
van God,t
q Job 29:3; Ps 40:11; Sp 6:23; r Ps 5:8; Ps 27:11;
Ps 143:10; s 1Kr 16:1; Ps 3:4; Ps 78:68; t Ps 84:3;
Heb 13:10.
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God als Koning redt. Zĳn misnoegen

Tot God, mĳn uitbundige
verheuging.a
En ik wil u prĳzen op de
harp, o God, mĳn God.b
5 Waarom zĳt gĳ wanhopig,
o mĳn ziel,c
En waarom zĳt gĳ onstuimig in mĳ?
Wacht op God,d
Want ik zal hem alsnog prĳzen als de grootse redding
van mĳn persoon en als
mĳn God.e
Aan de leider.
f Maskil.
Van de zonen van Korach.
_

God, met onze oren heb44 OOnze
ben wĳ het gehoord,
voorvaders zelf heb-

2

3

4
5

6

7

ben het ons verhaald,g
De activiteit die gĳ in hun
dagen hebt verricht,h
In de dagen van weleer.i
Gĳzelf hebt ¨ door uw hand
zelfs natien verdreven,j
En gĳ hebt toen hen [ervoor
in de plaats] geplant.k
Gĳ hebt voorts nationale
groepen verbroken en ze
weggezonden.l
Want niet door hun eigen
zwaard hebben zĳ het land
in bezit genomen,m
En niet hun eigen arm heeft
hun redding gebracht.n
Want het was uw rechterhand
en uw armo en het licht
van uw aangezicht,
Omdat gĳ een welgevallen
in hen hadt.p
Gĳzelf zĳt mĳn Koning, o God.q
Gebied grootse redding voor
r
Jakob.
_
Door u zullen wĳ zelfs onze tegenstanders neerstoten; s
In uw naam zullen wĳ vertreden wie tegen ons opstaan.t
Want niet op mĳn boog bleef
ik vertrouwenu
En niet mĳn zwaard bracht
mĳ redding.v
Want gĳ hebt ons van onze
tegenstanders gered,w
En zĳ die ons intens haatten, hebt gĳ beschaamd
gemaakt.x
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PSALM 43:5–44:18

8 In God willen wĳ de gehele
dag roemen,a
En tot onbepaalde tĳd zullen wĳ uw naam prĳzen.b
Sela.
9 Maar nu hebt gĳ ons verstoten en blĳft gĳ ons te
schande maken,c
En gĳ trekt niet uit met
onze legers.d
10 Gĳ laat ons voortdurend achterwaarts wĳken voor de
tegenstander,e
En juist degenen die ons intens haten, hebben zich
door plundering verrĳkt.f
11 Gĳ geeft ons over als schapen,
als iets eetbaars,g
¨
En onder de natien hebt gĳ
ons verstrooid.h
12 Gĳ verkoopt uw volk voor iets
dat geen enkele waarde
heeft,i
En gĳ hebt geen vermogen
verworven door de prĳs
voor hen.
13 Gĳ stelt ons tot een smaad
voor onze buren,j
Tot bespotting en beschimping voor wie rondom ons
zĳn.k
14 Gĳ stelt ons tot een spreek¨
woord onder de natien,l
Tot een hoofdschudden onder de nationale groepen.m
15 De gehele dag staat mĳn
schande mĳ voor ogen,
En de schaamte van mĳn
eigen gezicht heeft mĳ
bedekt,n
16 Wegens de stem van degene
die smaadt en schimpend
spreekt,
Wegens de vĳand en degene
die zĳn wraak neemt.o
17 Dit alles is over ons gekomen,
en wĳ zĳn u niet vergeten,p
En wĳ hebben niet bedrieglĳk gehandeld in uw verbond.q
18 Ons hart is niet trouweloos
achterwaarts geweken,r
Noch wĳken onze schreden
af van uw pad.s

PSALM 44:19–45:14

Kenmerken van de koning; zĳn huwelĳk

19 Want gĳ hebt ons verbrĳzeld
op de plaats der jakhalzen,a
En gĳ overdekt ons met diepe schaduw.b
20 Indien wĳ de naam van onze
God hebben vergeten,
Of onze handpalmen uitbreiden naar een vreemde god,c
21 Zal God zelf dat niet uitvorsen? d
Want hĳ is op de hoogte van
de geheimen van het hart.e
22 Maar om uwentwil zĳn wĳ de
gehele dag gedood;
Wĳ zĳn gerekend als slachtschapen.f
23 Ontwaak toch. Waarom blĳft
gĳ slapen, o Jehovah? g
Word toch wakker. Blĳf niet
voor eeuwig verstoten.h
24 Waarom houdt gĳ zelfs uw
aangezicht verborgen?
Waarom vergeet gĳ onze ellende en onze verdrukking? i
25 Want onze ziel heeft zich in
het stof neergebogen; j
Onze buik heeft aan de aarde gekleefd.
26 Sta toch op, ons te hulp,k
En verlos ons ter wille van
uw liefderĳke goedheid.l
Aan de leider, op „De lelies”.
Van de zonen van Korach.
Maskil.
_
Een lied van de geliefde vrouwen.

hart is geroerd door
45 Mĳn
een aangename zaak.
Ik zeg: „Mĳn werken bem

treffen een koning.”n
Moge mĳn tong de stift
zĳno van een vaardig afschrĳver.p
2 Gĳ zĳt inderdaad schoner dan
de mensenzonen.q
Aanminnigheid is op uw lippen uitgestort.r
Daarom heeft God u tot onbepaalde tĳd gezegend.s
3 Gord uw zwaardt aan [uw] dĳ,
o machtige,u
[Met] uw waardigheid en uw
pracht.v
4 En ga in uw pracht voort tot
succes; w

PSALM 44
a Jes 34:13
Jes 35:7
b Ps 23:4
c Ex 20:3
d Ps 139:1
Jer 17:10
e Pr 12:14
f Ps 79:2
Ro 8:36
g Ps 7:6
Ps 78:65
h Job 13:24
Ps 13:1
Ps 88:14
i Jes 40:27
j Ps 119:25
Jes 51:23
k Ps 33:20
l Ps 26:11
Ps 130:7

PSALM 45
m Ps 49:3
n Ps 2:6
1Pe 1:11
o 2Sa 23:2
Jes 8:1
Jer 8:8
p Ezr 7:6
q Hgl 5:10
r Jo 7:46
s Ps 72:17
t Opb 1:16
Opb 19:15
u Jes 9:6
v Heb 1:3
w Opb 6:2

2e kolom
a Opb 19:11
b Opb 6:15
c Ps 2:9
2Th 1:8
d Opb 17:14
Opb 19:19
e Ps 89:29
Ps 89:36
f Jes 11:4
Jer 33:15
Heb 1:8
g Mt 3:15
Heb 7:26
h Mt 7:23
Heb 1:9
i Jo 20:17
j Jes 61:1
Han 4:27
Han 10:38
k Ps 21:6
l 1Kr 29:23
2Kr 13:5
2Kr 13:8
Mt 1:6
m Hgl 1:3
Hgl 4:14
n 1Kon 22:39
o Jes 60:4
p Opb 19:7
q Jes 13:12
r Hgl 2:10
Opb 14:4
s Hgl 1:8
Hgl 2:2
t Ef 5:23
Ju 4
u 1Kon 1:16
Fil 2:10
v 2Sa 5:11
w Ps 72:10
Jes 49:23
x Opb 19:7

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

748

Rĳd voor de zaak van waarheid en ootmoed [en] rechtvaardigheid,a
En uw rechterhand zal u
onderrichten in vrees inboezemende dingen.b
Uw pĳlen zĳn scherp — volken blĳven onder u vallenc —
In het hart van de vĳanden
van de koning.d
God is uw troon tot onbepaalde tĳd, ja, voor eeuwig; e
De scepter van uw koningschap is een scepter van
recht.f
Gĳ hebt rechtvaardigheid liefgehadg en gĳ haat goddeloosheid.h
Daarom heeft God, uw God,i
u gezalfdj met de olie van
uitbundige vreugde,k meer
dan uw deelgenoten.l
Al uw klederen
zĳn mirre en
¨
aloehout [en] kassie; m
Vanuit het grootse ivorenn
paleis hebben snaarinstrumenten u verheugd.
Koningsdochters o zĳn onder
uw dierbare vrouwen.
De gemalinp heeft zich aan
uw rechterhand gesteld in
q
goud van Ofir.
_
Luister, o dochter, en zie, en
neig uw oor;
En vergeet uw volk en het
huis van uw vader.r
En de koning zal naar uw
schoonheid verlangen,s
Want hĳ is uw heer; t
Buig u dus voor hem neer.u
De dochter van Tyrus
even_
eens, met een geschenkv —
De rĳken van het volk zullen uw eigen aangezicht
vermurwen.w
De koningsdochter is een en
al heerlĳkheid daarbinnen [in het huis]; x
Haar kleding heeft gouden
zettingen.
In geweven kledĳ zal zĳ tot de
koning worden geleid.y
De maagden in haar gevolg
als haar metgezellinnen
worden tot u gebracht.z

y Opb 19:8; Opb 21:2; z Hgl 2:7; Hgl 5:9; Hgl 6:1.
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God een toevlucht. Einde aan oorlogen

15 Zĳ zullen worden gebracht
met vreugdebetoon en
blĳdschap;
Zĳ zullen het paleis van de
koning binnentreden.
16 In de plaats van uw voorvaders a zullen uw zonen
blĳken te zĳn,b
Die gĳ tot vorsten zult aanstellen op de gehele aarde.c
17 Ik wil uw naam vermelden in
alle toekomstige geslachten.d
Daarom zullen volken u prĳzen tot onbepaalde tĳd, ja,
voor eeuwig.
Aan de leider.
e
Van de zonen van Korach,
_
op „De meisjes”. Een lied.

is voor ons een toevlucht en sterkte,
46 God
Een hulp die gemakkelĳk
f

te vinden is in benauwdheden.g
2 Daarom zullen wĳ niet vrezen, al ondergaat de aarde
een verandering h
En al wankelen de bergen
[en vallen ze] in het hart
van de uitgestrekte zee; i
3 Al zĳn haar wateren onstuimig, schuimen [ze] over,j
Al schudden de bergen bĳ
haar geweld.k Sela.
4 Er is een rivier waarvan de
stromen de stad van God
verheugen,l
De hoogheilige, grootse tabernakel van de Allerhoogste.m
5 God is in het midden van [de
stad]; n ze zal niet aan
het wankelen worden gebracht.o
God zal haar helpen bĳ het
aanbreken van de morgen.¨ p
6 De natien werden onstuimig,q
de koninkrĳken wankelden;
Hĳ liet zĳn stem weerklinken, waarop de aarde versmolt.r
7 Jehovah der legerscharen is
met ons; s
De God van Jakob
is ons een
_
veilige hoogte.t Sela.
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8 Komt, aanschouwt de activiteiten van Jehovah,a
Hoe hĳ verbazingwekkende
gebeurtenissen op de aarde heeft gesteld.b
9 Hĳ doet oorlogen ophouden
tot het uiteinde der aarde.c
De boog verbreekt hĳ en hĳ
slaat de speer werkelĳk
aan stukken; d
De wagens verbrandt hĳ in
het vuur.e
10 „Geeft U gewonnen en weet
dat ik God ben.f
Ik zal stellig verhoogd wor¨
den onder de natien,g
Ik zal stellig verhoogd worden op de aarde.”h
11 Jehovah der legerscharen is
met ons; i
De God van Jakob
is ons een
_
veilige hoogte.j Sela.
Aan de leider.
Van de zonen van Korach.
_
Een melodie.

volken, klapt in de
47 AlJuicht
handen.
God in triomf toe
GIJ

k

2e kolom
a Ps 66:5
b Jes 34:2
c Jes 11:9
Mi 4:3
d Ez 39:9
e Mi 5:10
f Hab 2:20
g Jes 2:11
h 1Kr 29:11
Ps 57:5
Jer 16:19
i 2Kr 20:17
j Ps 48:3
Ps 125:2

PSALM 47
k 2Kon 11:12
Ps 98:4
Jes 55:12
l Ezr 3:11
Ps 33:3
m De 7:21
Ne 1:5
Ps 76:12
n Ps 22:28
Mal 1:14
o Ps 18:47
p De 33:29
q De 9:5
r De 7:6
Mal 1:2
s Ps 68:24
t 1Kr 15:24
u 1Kr 16:9
Ps 68:32
v Jer 10:7
Za 14:9
w 1Kor 14:15

2

3

4

5
6

7

met het geschal van
vreugdegeroep.l
Want Jehovah, de Allerhoogste, is vrees inboezemend,m
Een groot Koning over de
gehele aarde.n
Hĳ zal volken onder ons onderwerpeno
En nationale groepen onder
onze voeten.p
Hĳ zal ons erfdeel voor ons
uitkiezen,q
De trots van Jakob,
die hĳ
_
heeft liefgehad.r Sela.
God is opgestegen met gejuich,s
Jehovah met hoorngeschal.t
¨
Bezingt God met melodieen,
¨
speelt melodieen.u
Bezingt onze Koning met
¨
melodie
en, speelt melo¨
dieen.
Want God is Koning over de
gehele aarde; v
¨
Speelt melodieen, daarbĳ
met doorzicht handelend.w

PSALM 47:8–49:6

Een lied.
g
Een melodie van de zonen van Korach.
_

is groot en zeer te
loven
48 Jehovah
In de stad van onze God,
h
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Sions heerlĳkheid

8 God is koning
geworden over
¨
de natien.a
God zelf heeft plaats genomen op zĳn heilige troon.b
9 Ja, de edelen der volken hebben zich vergaderd,c
[Met] het volk van de God
d
van Abraham.
_
Want aan God behoren de
schilden der aarde toe.e
Hĳ is zeer hoog verheven.f

[op] zĳn heilige berg.j
Schoon door [zĳn] verhevenheid, de uitbundige vreugde van heel de aarde,k
Is de berg S _ion aan de afgelegen zĳden van het noorden,l
De stad van de grote Koning.m
In haar woontorens is God
zelf bekend geworden als
een veilige hoogte.n
Want zie! de koningen zelf
zĳn volgens afspraak samengekomen,o
Zĳ zĳn gezamenlĳk voorbĳgetrokken.p
Zĳzelf zagen; [en] daarom
stonden zĳ verbaasd.
Zĳ raakten ontsteld, zĳ werden in paniek op de vlucht
gejaagd.q
Louter beving greep hen daar
r
aan,
¨
Weeen als van een barende
vrouw.s
Met een oostenwind doet gĳ de
schepen van Tarsis
schip_
breuk lĳden.t
Juist zoals wĳ gehoord hebben,
zo hebben wĳ gezienu
In de stad van Jehovah der
legerscharen, in de stad
van onze God.v
God zelf zal haar tot onbepaalde tĳd stevig bevestigen.w Sela.
Wĳ hebben uw liefderĳke goedheid overpeinsd, o God,x
In het midden van uw tempel.y
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10 Zoals uw naam,a o God, zo is
uw lof
Tot aan de grenzen der aarde.
Uw rechterhand is vol van
louter rechtvaardigheid.b
11 Moge de berg S _ionc zich verheugen,
Mogen de onderhorige plaatsen van Juda
blĳ zĳn,d van_
wege uw rechterlĳke beslissingen.e
12 Gaat rond S _ion en trekt eromheen,f
Telt zĳn torens.g
13 Richt UW hart op zĳn wal.h
Inspecteert zĳn woontorens,
Opdat GIJ het aan het toekomstige geslacht kunt
verhalen.i
14 Want deze God is onze God tot
onbepaalde tĳd, ja, voor
eeuwig.j
Hĳzelf zal ons leiden totdat
[wĳ] sterven.k
Aan de leider.
l
Van de zonen van Korach.
_
Een melodie.

dit, al
volken.
Leent het oor, al
bewo49 Hoort
ners van het samenstel
GIJ

GIJ
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van dingen,m
Zowel GIJ mensenzonen als
GIJ mannenzonen,
Gĳ rĳke en gĳ arme te zamen.n
Mĳn eigen mond zal dingen
van wĳsheid spreken,o
En de meditatie van mĳn
hart zal zĳn over dingen
van verstand.p
Tot een spreukachtige rede
zal ik mĳn oor neigen; q
Op een harp zal ik mĳn
raadsel ontvouwen.r
Waarom zou ik bevreesd zĳn
in dagen van kwaad,s
[Wanneer] zelfs de dwaling
van mĳn verdringers mĳ
omringt? t
Zĳ die op hun middelen voor
levensonderhoud vertrouwen,u

n Ps 62:9; o Sp 16:23; Pr 10:12; p Ps 143:5; Sp
14:33; Mt 12:35; Fil 4:8; q Ps 78:2; Mt 13:35;
r Sp 1:6; s Ps 27:1; Ef 5:16; t 2Sa 15:12; u De
8:17; Ps 52:7; Sp 10:15; Sp 18:11; 1Ti 6:17; 1Jo
2:16.
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Geen mens kan anderen loskopen. God verlost

En die zich op de overvloed
van hun rĳkdom blĳven
a
beroemen,
´ ´
Niet een van hen kan zelfs
ook maar een broeder op
enigerlei wĳze loskopen,b
Noch God een losprĳs voor
hem geven
(En de loskoopprĳs voor hun
ziel is zo kostbaar c
Dat die tot onbepaalde tĳd
heeft opgehouden),
Zodat hĳ nog voor eeuwig zou
leven [en] de kuil niet zou
zien.d
Want hĳ ziet dat zelfs de wĳzen sterven,e
De verstandeloze en de redeloze vergaan te zamen,f
En zĳ moeten hun middelen
voor levensonderhoud aan
anderen nalaten.g
Hun innerlĳke wens is dat
hun huizen tot onbepaalde tĳd mogen blĳven,h
Hun verblĳven van geslacht
tot geslacht.i
Zĳ hebben hun landerĳen
naar hun namen genoemd.j
En toch kan de aardse mens,
ook al is hĳ in aanzien,
niet blĳvend verwĳlen; k
Hĳ is inderdaad te vergelĳken met de beesten die
zĳn vernietigd.l
Dit is de weg van hen die met
verstandeloosheid behept
zĳn,m
En van degenen die na hen
komen, die een welgevallen hebben in hun eigen
woorden. Sela.
Als schapen zĳn zĳ voor
Sjeo_ ol
_ zelf bestemd; n
Ja, de dood zal hen weiden; o
En de oprechten zullen hen
in de morgen in onderworpenheid hebben,p
En hun gedaante moet wegteren; q
Sjeo_ ol
_ in plaats van een verheven woning is voor ieder
[van hen].r
Maar God zelf zal mĳn ziel uit
de hand van Sjeo_ ol
_ verlossen,s
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Een melodie van Asaf.
_

De Goddelĳke,l God, Jehovah,m heeft zelf gesproken,n
En hĳ roept voorts de aarde,o
Van de opgang der zon tot
haar ondergang.p
Uit S _ion, volmaakt in schoonheid,q is God zelf in lichtglans verschenen.r
Onze God zal komen en kan
onmogelĳk het stilzwĳgen
s
´ bewaren.
´
Voor hem uit verslindt een
vuur,t
En rondom hem is het buitengewoon stormachtig
weer geworden.u
Hĳ roept tot de hemel daarboven en tot de aarde,v
Om gericht te houden over
zĳn volk: w
„Vergadert mĳ mĳn loyalen,x
Die mĳn verbond sluiten
over slachtoffer.”y
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Want hĳ zal mĳ ontvangen.
Sela.
Wees niet bevreesd omdat een
man rĳkdom verwerft,a
Omdat de heerlĳkheid van
zĳn huis toeneemt,b
Want bĳ zĳn dood kan hĳ volstrekt niets meenemen; c
Zĳn heerlĳkheid zal niet te
zamen met hemzelf afdalen.d
Want tĳdens zĳn leven bleef
hĳ zĳn eigen ziel zegenene
(En men zal u prĳzen omdat
gĳ uzelf goed doet); f
[Zĳn ziel] komt ten slotte
slechts tot het geslacht
van zĳn voorvaders.g
Nooit meer zullen zĳ het
licht zien.h
De aardse mens, ook al is hĳ
in aanzien, die geen verstand heeft,i
Is inderdaad te vergelĳken
met de beesten die zĳn
vernietigd.j
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5

u Ps 97:4; v De 4:36; De 30:19; De 32:1; Jes 1:2;
w Mi 6:2; Heb 10:30; x De 33:3; 2Kr 29:20; Ps
14:7; Sp 2:8; Jes 13:3; y Ex 24:8; Lu 22:20; Jo
11:52.
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Alles behoort God toe. Goddelozen ontmaskerd

6 En de hemel vertelt van zĳn
rechtvaardigheid,a
Want God zelf is Rechter.b
Sela.
7 „Luister toch, o mĳn volk, en
ik wil¨ spreken,c
O Isra
el, en ik wil tegen u
_
getuigen.d
Ik ben God, uw God.e
8 Niet aangaande uw slachtoffers wĳs ik u terecht,f
Noch [aangaande] uw volledige brandoffers,
[die] be´ ´
stendig voor mĳ [zĳn].g
9 Ik wil geen stier uit uw huis
nemen,h
[Noch] bokken uit uw kooien.
10 Want aan mĳ behoort al het
wild gedierte van het woud
toe,i
De beesten op duizend bergen.j
11 Ik ken elk gevleugeld schepsel van de bergen heel
goed,k
En het gewemel van dieren
op het open veld is bĳ mĳ.l
12 Indien ik honger had, zou ik
het u niet zeggen;
Want aan mĳ behoren het
productieve landm en zĳn
volheid toe.n
13 Zal ik het vlees van sterke
[stieren] eten,o
En soms het bloed van bokken drinken? p
14 Breng God dankzegging als
uw slachtoffer,q
En betaal de Allerhoogste
uw geloften; r
15 En roep mĳ aan op de dag der
benauwdheid.s
Ik zal u verlossen, en gĳ zult
mĳ verheerlĳken.”t
16 Maar tot de goddeloze zal God
moeten zeggen: u
„Wat voor recht hebt gĳ om
mĳn voorschriften op te
sommen,v
En mĳn verbond in uw mond
te nemen? w
17 Zie, gĳ — gĳ hebt streng onderricht gehaat,x
En gĳ blĳft mĳn woorden
achter u werpen.y
18 Wanneer gĳ ook maar een
dief zaagt, waart gĳ zelfs
ingenomen met hem; z
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En uw deel was met overspelers.a
Uw mond hebt gĳ laten gaan
in slechtheid,b
En uw tong laat gĳ aan bedrog verbonden blĳven.c
Gĳ zit neer [en] spreekt tegen
uw eigen broeder,d
Ten nadele van de zoon van
uw moeder stelt gĳ een
gebrek aan de kaak.e
Deze dingen hebt gĳ gedaan,
en ik bewaarde het stilzwĳgen.f
Gĳ hebt u ingebeeld dat ik
beslist wel zo zou worden
als gĳ.g
Ik zal u terechtwĳzen,h en
ik wil orde op zaken stellen voor uw ogen.i
Begrĳpt dit, alstublieft, GIJ
Godvergeters,j
Opdat ik [U] niet verscheur
zonder dat er ook maar
een bevrĳder is.k
Wie dankzegging als zĳn
´ ´
slachtoffer brengt, d ı e
verheerlĳkt mĳ; l
En wat degene betreft die
een vastgestelde weg aanhoudt,
Ik zal hem stellig de redding
door God doen zien.”m

Aan de leider. Een melodie van David.
_
Toen de profeet Nathan
bĳ hem kwam
_
nadat hĳ betrekkingen met Bathseba
_ n
had gehad.

mĳ gunst, o God,
naar uw liefderĳke
51 Betoon
goedheid.
o

Wis naar de overvloed
van uw barmhartigheden mĳn overtredingen
uit.p
2 Was mĳ grondig van mĳn
dwaling,q
En reinig mĳ zelfs van mĳn
zonde.r
3 Want mĳn overtredingen ken
ikzelf,s
g Nu 23:19; Ps 73:11; Ps 94:7; Pr 8:12; h Sp 29:1;
i Ps
50:4;
Pr
12:14;
j Ps
9:17;
Jes
51:13;
Jer 2:32; Ho 4:6; k Ps 7:2; l Ps 22:23; Ps 27:6;
Ro 12:1; Ef 5:20; 1Th 5:18; Heb 13:15; m Ps
91:16; Mi 6:8; Lu 2:30; PSALM 51 n 2Sa 11:3;
o Nu 14:18; Ps 25:7; Ps 32:10; Ps 41:4; Ps 90:14;
Ps 103:11; p Ps 39:8; Ps 103:13; Sp 28:13; Jes
43:25; Jes 44:22; q Jes 1:18; 1Kor 6:11; r Heb 9:14;
1Jo 1:7; s Ps 32:5.
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Davids berouw. Gebed om herstel

En mĳn ´ zonde
is voortdu´
rend voor mĳ.a
Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd,b
En wat kwaad is in uw ogen
heb ik gedaan,c
Opdat gĳ rechtvaardig moogt
blĳken te zĳn wanneer gĳ
spreekt,d
Opdat gĳ zuiver moogt zĳn
wanneer gĳ oordeelt.e
Zie! Met dwaling ¨ werd ik
met barensweeen voortgebracht,f
En in zonde heeft mĳn moeder mĳ ontvangen.g
Zie! In waarachtigheid in de
inwendige delen hebt gĳ
behagen geschept; h
En moogt gĳ [mĳn] verborgen binnenste louter wĳsheid doen kennen.i
Moogt gĳ mĳ met hysop zuiveren van zonde, opdat ik
rein moge zĳn; j
Moogt gĳ mĳ wassen, opdat
ik zelfs witter dan sneeuw
moge worden.k
Moogt gĳ mĳ uitbundige vreugde en verheuging doen horen,l
Opdat de beenderen die gĳ
verbrĳzeld hebt, blĳ mogen zĳn.m
Verberg uw aangezicht voor
mĳn zonden,n
En wis zelfs al mĳn dwalingen uit.o
Schep in mĳ zelfs een zuiver
hart, o God,p
En leg in mĳ een nieuwe,
standvastige geest.q
Werp mĳ niet weg van voor
uw aangezicht; r
En uw heilige geest, o neem
die niet van mĳ weg.s
Schenk mĳ toch weer de uitbundige vreugde van de
redding door u,t
En moogt gĳ mĳ ook met
een gewillige geest steunen.u
Ik wil overtreders uw wegen
leren,v
Opdat zelfs zondaars rechtsomkeert mogen maken
tot u.w

PSALM 51
a Ps 40:12
b Ge 20:6
Ge 39:9
Le 5:19
2Sa 12:13
Lu 15:21
c 2Sa 12:9
Ps 38:18
d Ps 50:6
Ro 3:4
e Lu 7:29
Opb 19:2
f Ge 3:16
Job 14:4
Ro 5:12
g Ro 3:23
Ef 2:3
h 2Kon 20:3
1Kr 29:17
i 1Sa 16:7
1Pe 3:4
j Le 14:4
Nu 19:18
Heb 9:14
k Jes 1:18
l Ps 30:11
m Ps 6:2
Ps 38:3
Jes 57:15
n Ps 103:12
Jes 38:17
Jer 16:17
o Mi 7:19
p Jer 32:39
Han 15:9
Ef 2:10
q Ez 11:19
Ef 4:23
r Ge 4:14
2Kon 13:23
Ps 102:10
s Lu 11:13
Ro 8:9
Ef 4:30
t Ps 21:1
Lu 1:47
u Ps 110:3
Mt 26:41
v Han 2:38
w Han 3:19

2e kolom
a Ge 9:6
1Sa 25:34
Ps 26:9
Ez 33:8
Han 18:6
Han 20:26
b Ps 38:22
Ps 88:1
Jes 12:2
Opb 7:10
c Ne 9:33
Ps 20:5
Ps 35:28
Ps 59:16
Da 9:7
Ro 10:3
d Ez 3:27
e Ps 34:1
Ps 71:8
Ps 109:30
Ps 145:21
Heb 13:15
f 1Sa 15:22
Sp 21:3
Ho 6:6
g Ps 40:6
Ps 50:8
Jes 1:11
Jer 7:22
Am 5:22

PSALM 51:4–52:3

14 Bevrĳd mĳ van bloedschuld,a
o God, de God van mĳn
redding,b
Opdat mĳn tong vreugdevol
over uw rechtvaardigheid
moge vertellen.c
15 O Jehovah, moogt gĳ deze lippen van mĳ openen,d
Opdat mĳn eigen mond uw
lof moge vertellen.e
16 Want gĳ schept geen behagen
in slachtoffer — anders
zou ik [het] geven; f
In een volledig brandoffer
hebt gĳ geen welgevallen.g
17 De slachtoffers aan God zĳn
een gebroken geest; h
Een gebroken en verbrĳzeld
hart, o God, zult gĳ niet
verachten.i
´
18 Doe in uw goede wil toch wel
aan S _ion; j
Moogt gĳ de muren van Jeruzalem
bouwen.k
_
19 In dat geval zult gĳ behagen
hebben in slachtoffers van
rechtvaardigheid,l
In brandoffer en volledig offer; m
In dat geval zullen er stieren worden geofferd op
uw eigen altaar.n
Aan de leider. Maskil.
Van David,
toen
_
¨
de Edomiet Do_ eg kwam en voorts aan
Saul bericht bracht en tot hem zei dat
David
in het huis van Achimelech
ge_
_
komen was.o

beroemt gĳ u op
slechtheid, o gĳ machti52 Waarom
ge?
p

De liefderĳke goedheid
van God duurt de gehele dag.q
2 Onheilen beraamt uw tong,
scherpgeslepen als een
scheermes,r
Bedrieglĳk werkend.s
3 Gĳ hebt het slechte meer liefgehad dan het goede,t
h 2Kon 22:19; Ps 34:18; Jes 57:15; Lu 18:13;
i 2Kr 33:13; Ps 22:24; Ps 119:58; Sp 28:13; Lu
15:22; j Ps 102:16; Jes 62:1; k Da 9:25; Mi 7:11;
l Mal
3:3;
m Ps
4:5;
Ro
12:1;
n Ho
14:2;
PSALM 52 o 1Sa 22:9; p Ge 10:8; 1Sa 21:7; Ps
94:4; q Ps 103:17; r Ps 50:19; Ps 57:4; Ps 59:7;
Ps 64:3; s Ps 109:2; 2Kor 11:13; t Jer 4:22; Mi 3:2.
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Verstandelozen zeggen: „Er is geen Jehovah”

Leugen meer dan het spreken van rechtvaardigheid.a Sela.
Gĳ hebt alle verslindende
woorden liefgehad,b
O gĳ bedrieglĳke tong.c
God zelf zal u dan ook voor
eeuwig afbreken; d
Hĳ zal u neerslaan en u wegrukken uit [uw] tent,e
En hĳ zal u stellig ontwortelen uit het land der levenden.f Sela.
En de rechtvaardigen zullen
[het] zien en bevreesd zĳn,g
En zĳ zullen over hem lachen.h
Ziedaar de fysiek sterke man
die God niet tot zĳn vesting stelt,i
Maar die vertrouwt op de
overvloed van zĳn rĳkdom,j
Die beschutting zoekt in
door hem [aangerichte]
onheilen.k
Maar ik zal zĳn als een lommerrĳke olĳfbooml in Gods
huis;
Ik vertrouw werkelĳk op de
liefderĳke goedheid van
God, tot onbepaalde tĳd,
ja, voor eeuwig.m
Ik wil u tot onbepaalde tĳd
prĳzen, want gĳ zĳt handelend opgetreden; n
En ik zal op uw naam hopen, want die is goed, in
tegenwoordigheid van uw
loyalen.o
p Maskil.
Aan de leider over Mahalath.
_
Van David.
_

De persoon zonder verstand heeft in zĳn hart
gezegd:
„Er is geen Jehovah.”q
Zĳ hebben verderfelĳk gehandeld en hebben verfoeilĳk gehandeld in onrechtvaardigheid; r
Er is niemand die het goede doet.s
2 Wat God betreft, vanuit de
hemel heeft hĳ neergezien op de mensenzonen,t
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Om te zien of er iemand bestaat die inzicht heeft,
iemand die Jehovah zoekt.a
Allen zĳn zĳ achterwaarts geweken, zĳ zĳn [allen] te
zamen verdorven; b
Er is niemand die het goede
doet,c
´ ´
Zelfs niet een.
Heeft dan geen van de beoefenaars van wat schadelĳk is, kennis verkregen,d
Die mĳn volk opeten zoals
zĳ brood hebben gegeten? e
Zĳ hebben zelfs Jehovah
niet aangeroepen.f
Daar werden zĳ met grote
angst vervuld,g
Waar klaarblĳkelĳk geen
angst was geweest; h
Want God zelf zal stellig de
beenderen verstrooien van
al wie zich tegen u legert.i
Gĳ zult [hen] stellig beschaamd doen staan, want
Jehovah zelf heeft hen verworpen.j
O dat uit S _ion de grootse red¨
ding van Isra
el mocht da_
gen! k
Wanneer Jehovah de gevangenen van zĳn volk laat
terugkeren,l
Moge Jakob
dan blĳ zĳn,
_
¨
moge Isra
el zich verheu_
gen.m

Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Maskil. Van D avid.
Toen de Zifieten
_
binnenkwamen en voorts tot Saul zeiden: „Houdt D avid
zich niet bĳ ons
_
verborgen?”n

red mĳ door uw
54 OEnGod,
naam,
moogt gĳ met uw
o

macht mĳn zaak bepleiten.p
2 O God, hoor mĳn gebed; q
Leen toch het oor aan de
woorden van mĳn mond.r
h Le 26:17; Le 26:36; Sp 28:1; i Ez 6:5; j 2Kon
17:20; Ps 35:4; Jer 6:30; k Ps 20:2; Jes 12:6; l Ps
¨
85:1; Ps 126:1; Jer 30:18; Joe 3:1; Am 9:14;
m Ezr 3:11; Ne 12:43; PSALM 54 n 1Sa 23:19;
1Sa 26:1; o Ps 20:1; Ps 79:9; Sp 18:10; p Ps
43:1; Ps 99:4; Sp 23:11; Jer 50:34; q Ps 13:3; Ps
65:2; Ps 84:8; Sp 15:29; r Ps 130:2.
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God vergeldt. Davids bede om gunst. Verrader

3 Want vreemden zĳn tegen
mĳ opgestaan,
En tirannen die werkelĳk
mĳn ziel zoeken.a
Zĳ hebben zich God niet
voor ogen gesteld.b Sela.
4 Zie! God is mĳn helper; c
Jehovah is onder hen die
mĳn ziel steunen.
5 Hĳ zal het kwaad aan mĳn
vĳanden vergelden; d
Breng hen in uw waarachtigheid tot zwĳgen.e
6 In gewilligheid wil ik u slachtoffers brengen.f
Ik zal uw naam prĳzen, o Jehovah, want die is goed.g
7 Want uit alle nood heeft hĳ
mĳ bevrĳd,h
En mĳn oog heeft op mĳn
vĳanden gezien.i
Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Maskil. Van David.
_

toch het oor, o God,
aan mĳn gebed;
55 Leen
En verberg u niet voor
j

mĳn verzoek om gunst.k
2 Schenk toch aandacht aan mĳ
en antwoord mĳ.l
Ik word rusteloos heen en
weer gedreven door mĳn
bezorgdheid,m
En ik kan niet anders dan
van ongerustheid blĳk geven,
3 Vanwege de stem van de
vĳand, wegens de druk
van de goddeloze.n
Want zĳ blĳven op mĳ neerwerpen wat schadelĳk is,o
En in toorn koesteren zĳ
een vĳandige gezindheid
jegens mĳ.p
4 Mĳn eigen hart krimpt in mĳ
van pĳn ineen,q
En de verschrikkingen van
de dood zelf zĳn op mĳ gevallen.r
5 Vrees, ja, louter beving bekruipt mĳ,s
En siddering overdekt mĳ.
6 En ik blĳf zeggen: „O had
ik maar vleugels als een
duif! t
Ik zou wegvliegen en [elders] verblĳven.u
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7 Zie! Ik zou ver weg vluchten; a
Ik zou in de wildernis overnachten.b — Sela —
8 Ik zou mĳ haasten naar een
plaats van ontkoming voor
mĳ
Tegen de voortgestuwde
wind, tegen de orkaan.”c
9 Verwar, o Jehovah, verdeel hun
tong,d
Want ik heb geweld en geredetwist gezien in de stad.e
10 Dag en nacht gaan zĳ eromheen op haar muren; f
En schadelĳkheid en moeite
zĳn daarbinnen.g
11 Onheilen zĳn daarbinnen;
En van haar openbare plein
zĳn verdrukking en bedrog niet geweken.h
12 Want het was niet een vĳand
die mĳ ging smaden; i
Anders zou ik het kunnen
verdragen.
Het was geen intense hater
van mĳ die een groot air
tegen mĳ aannam; j
Anders kon ik mĳ voor hem
verbergen.k
13 Maar gĳ waart het, een sterfelĳk mens die als mĳn gelĳke was,l
Iemand die vertrouwd met
mĳ was en mĳn kennis,m
14 Want wĳ genoten altĳd zoete vertrouwelĳke omgang
met elkaar; n
Naar het huis van God wandelden wĳ altĳd in de
dichte drom.o
15 [Dat] er verwoestingen over
hen [komen]! p
Laat hen levend in Sjeo_ ol
_
neerdalen; q
Want tĳdens hun inwonende vreemdelingschap zĳn
er slechte dingen in hun
binnenste geweest.r
16 Wat mĳ betreft, ik zal tot God
roepen; s
En Jehovah zelf zal mĳ redden.t
n Sp 3:32; o Ps 42:4; p Ps 9:6; Ps 59:13; Ps 69:25;
Ps 109:15; q Nu 16:30; 2Sa 17:23; 2Sa 18:14; Mt
27:5; Han 1:18; r Ps 9:17; Jo 12:6; s Ps 73:28; t Ps
50:15; Ps 91:15.

PSALM 55:17–56:11
17 ’s Avonds en ’s morgens en
’s middags kan ik niet anders dan van bezorgdheid
blĳk geven en ik kreun,a
En hĳ hoort mĳn stem.b
18 Hĳ zal mĳn ziel stellig verlossen [en] in vrede [stellen]
van de strĳd die er tegen
mĳ is,c
Want met velen zĳn zĳ tegen mĳ gekomen.d
19 God zal horen en hen antwoorden,e
Ja, Hĳ die [op de troon] gezeten is zoals in het verledenf — Sela —
Hen bĳ wie geen veranderingen zĳng
En die God niet hebben gevreesd.h
20 Hĳ heeft zĳn handen uitgestoken tegen hen die met
hem in vrede zĳn; i
Hĳ heeft zĳn verbond ontwĳd.j
21 Gladder dan boter zĳn [de
woorden van] zĳn mond,k
Maar zĳn hart is geneigd tot
strĳd.l
Zĳn woorden zĳn zachter dan
olie,m
Maar het zĳn getrokken
zwaarden.n
´
22 Werp uw last op Jehovah,o
En hĳzelf zal u schragen.p
Nooit zal hĳ toelaten dat de
rechtvaardige wankelt.q
23 Maar gĳzelf, o God, zult hen
doen neerdalen in de diepste kuil.r
Wat de mannen van bloedschuld en bedrog betreft,
zĳ zullen het niet tot de
helft van hun dagen brengen.s
Maar wat mĳ aangaat, ik zal
op u vertrouwen.t
Aan de leider, op „De stomme duif ”
onder hen die ver verwĳderd zĳn. Van
D avid.
Miktam. Toen de Filistĳnen
_
hem in Gathu grepen.

mĳ gunst, o God,
want de sterfelĳke mens
56 Betoon
heeft begerig naar mĳ
gegrepen.v

Rechtvaardige wankelt niet
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De gehele dag strĳdend,
blĳft hĳ mĳ verdrukken.a
Mĳn vĳanden hebben de gehele dag voortdurend begerig [naar mĳ] gegrepen,b
Want het zĳn er velen die
hooghartig tegen mĳ strĳden.c
Op welke dag ik ook bevreesd
´
word, ik voor mĳ zal op u
vertrouwen.d
In eendracht met God zal ik
zĳn woord loven.e
Op God heb ik mĳn vertrouwen gesteld; ik zal niet
bevreesd zĳn.f
Wat kan vlees mĳ doen? g
De gehele dag blĳven zĳ mĳn
persoonlĳke aangelegenheden schaden;
Al hun gedachten zĳn tegen
mĳ ten kwade.h
Zĳ vallen aan, zĳ verbergen
zich,i
Zĳ blĳven van hun kant
zelfs mĳn schreden gadeslaan,j
Terwĳl zĳ op mĳn ziel hebben gewacht.k
Werp hen wegens [hun] schadelĳkheid weg.l
Stort in toorn zelfs de volken neer, o God.m
Dat ik een vluchteling ben,
hebt gĳzelf bericht.n
Doe mĳn tranen toch in uw
leren zak.o
Zĳn ze niet in uw boek? p
In die tĳd zullen mĳn vĳanden achterwaarts wĳken,
op de dag dat ik roep; q
Dit weet´ ´ ik heel goed, dat
God voor mĳ is.r
In eendracht met Gods zal ik
[zĳn] woord loven;
In eendracht met Jehovah
zal ik [zĳn] woord loven.t
Op God heb ik mĳn vertrouwen gesteld. Ik zal niet
bevreesd zĳn.u

j Ps 37:32; Lu 20:20; k Ps 59:3; Ps 71:10; l Ps
92:7; m Ps 55:15; Jer 18:23; n 1Sa 27:1; o Ps 39:12;
Ps 126:5; p Ps 139:16; Mal 3:16; q Ps 18:40; Ps
27:2; r Jes 8:10; Ro 8:31; s Jes 45:14; Jer 12:3; Jo
10:38; Jo 17:21; t Ps 56:4; u Ps 27:1; Jes 51:7.
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Gods gunst zoeken; schaduw van zĳn vleugels

Wat kan de aardse mens mĳ
doen? a
12 Op mĳ, o God, rusten geloften
aan u.b
Ik zal u uitingen van dankzegging brengen.c
13 Want gĳ hebt mĳn ziel van de
dood bevrĳdd —
[Hebt gĳ] mĳn voeten
niet voor struikelen [behoed]? e —
Opdat [ik] voor het aangezicht van God kan wandelen in het licht der levenden.f
Aan de leider. „Verderf niet.” Van
David.
Miktam. Toen hĳ wegens Saul
_
de wĳk nam in de grot.g

mĳ gunst, o God,
betoon mĳ gunst,
57 Betoon
Want tot u heeft mĳn ziel
h

2

3

4

5

6

haar toevlucht genomen; i
En in de schaduw van uw
vleugels zoek ik een
toevlucht totdat de onheilen voorbĳtrekken.j
Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot de [ware] God die
wegens mĳ een eind [aan
hen] maakt.k
Hĳ zal vanuit de hemel zenden en mĳ redden.l
Hĳ zal degene die begerig
naar mĳ grĳpt,m stellig
verwarren. Sela.
God zal zĳn liefderĳke goedheid en zĳn waarachtigheid zenden.n
Mĳn ziel is te midden van
leeuwen; o
Ik kan niet anders dan neerliggen onder verslinders,
[ja,] de mensenzonen,
Wier tanden speren en pĳlen
zĳn,p
En wier tong een scherp
zwaard is.q
O wees verheven boven de hemelen, o God; r
Uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.s
Een net hebben zĳ voor mĳn
schreden bereid; t
Mĳn ziel is neergebogen.u
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Zĳ hebben voor mĳn aangezicht een valkuil gedolven;
Zĳ zĳn er midden in gevallen.a Sela.
Mĳn hart is standvastig,
o God,b
Mĳn hart is standvastig. ¨
Ik wil zingen en melodieen
spelen.c
Ontwaak toch, o mĳn heerlĳkheid; d
Ontwaak toch, o snaarinstrument; ook gĳ, o harp.e
Ik wil de dageraad wekken.
Ik zal u prĳzen onder de volken, o Jehovah; f
¨
Ik zal u met melodieen bezingen onder de nationale
groepen.g
Want uw liefderĳke goedheid
is groot tot aan de hemel,h
En uw waarachtigheid tot
aan de wolkenhemel.i
Verhef u toch boven de hemelen, o God; j
Uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.
Aan de leider. „Verderf niet.”
Van David.
Miktam.
_

[in
] verstomwerkelĳk nog
58 Kuntming
over rechtvaardigheid
GIJ

UW

spreken? k
Kunt GIJ nog naar recht
oordelen, o GIJ mensenzonen? l
2 Hoezeer beoefent GIJ met het
hart veeleer volslagen onrechtvaardigheid op de
aarde,m
[En] baant GIJ de weg voor
niets dan het geweld van
UW handen! n
3 De goddelozen zĳn al ontaard
vanaf de moederschoot; o
Zĳ hebben gedoold vanaf de
buik;
Zĳ spreken leugens.p
4 Hun gif is als het gif van de
slang,q
Doof als de cobra die haar
oor toesluit,r
m Pr 3:16; Jer 22:17; Mi 3:9; n Ps 94:20; Jes 10:1;
o Ps 51:5; Jes 48:8; p Ps 5:6; Jo 8:44; q Ps 140:3;
Ro 3:13; Jak 3:8; r Jes 43:8.

PSALM 58:5–59:12

Bede om vergelding aan goddelozen

5 Die niet zal luisteren naar de
stem der bezweerders,a
Ook al is een wĳs persoon
bezig door banspreuken te
binden.b
6 O God, sla hun tanden uit hun
mond.c
Verbreek zelfs de kaken van
jonge leeuwen met manen, o Jehovah.
7 Mogen zĳ oplossen als in wateren die weglopen; d
Moge hĳ [de boog voor] zĳn
pĳlen spannen terwĳl zĳ
ineenstorten.e
8 Als een wegsmeltende slak
loopt hĳ;
Als een misgeboorte van
een vrouw zullen zĳ stellig de zon niet aanschouwen.f
9 Voordat UW potten de [aangestoken] doornstruik bemerken,g
Zowel het levende groen als
dat wat brandt, zal hĳ hen
als een stormachtige wind
wegvoeren.h
10 De rechtvaardige zal zich verheugen omdat hĳ de wraak
heeft aanschouwd.i
Zĳn schreden zal hĳ baden
in het bloed van de goddeloze.j
11 En de mensen zullen zeggen: k
„Waarlĳk, er is vrucht voor
de rechtvaardige.l
Waarlĳk, er bestaat een God
die als rechter optreedt op
de aarde.”m
Aan de leider. „Verderf niet.” Van
D avid.
Miktam. Toen Saul [boden]
_
zond en zĳ het huis bleven bewaken
om hem ter dood te brengen.n

mĳ van mĳn vĳanden, o mĳn God;
59 Bevrĳd
Moogt gĳ mĳ beschermen
o

tegen hen die tegen mĳ
opstaan.p
2 Bevrĳd mĳ van de beoefenaars
van wat schadelĳk is,q
En red mĳ van mannen aan
wie bloedschuld kleeft.
3 Want zie! zĳ hebben geloerd
op mĳn ziel; r
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Sterken doen een aanval op
mĳ,a
Niet om enige opstandigheid van mĳn zĳde of enige zonde van mĳn zĳde,
o Jehovah.b
Hoewel er geen dwaling is,
schieten zĳ toe en maken
zich gereed.c
Ontwaak toch wanneer ik
roep en zie.d
En gĳ, o Jehovah God der legerscharen, zĳt de God
¨
van Isra
el.e
_
Word toch wakker om¨ uw
aandacht op alle natien te
richten.f
Betoon geen der schadelĳke
verraders gunst.g Sela.
’s Avonds komen zĳ steeds terug; h
Zĳ blĳven blaffen als een
hondi en gaan de stad
rond.j
Zie! Zĳ doen [woorden] opborrelen met hun mond; k
Zwaarden zĳn op hun lippen,l
Want wie luistert er? m
Maar gĳzelf, o Jehovah, zult
hen uitlachen; n ¨
Gĳ zult alle natien bespotten.o
O mĳn Sterkte, op u wil ik
voortdurend acht slaan; p
Want God is mĳn veilige
hoogte.q
De God van liefderĳke goedheid ten opzichte van mĳ
zal mĳ zelf tegemoet komen; r
God zelf zal mĳ op mĳn
vĳanden doen zien.s
Dood hen niet, opdat mĳn
volk [het] niet vergeet.t
Doe hen door uw vitale
kracht omdolen,u
En stort hen neer, o ons
schild, Jehovah,v
[Om] de zonde van hun mond,
het woord van hun lippen; w
En mogen zĳ gevangen worden in hun trots,x

t Re 1:6; Pr 9:5; u Ge 4:12; Ez 12:15; v Ge 15:1;
De 33:29; Job 40:12; Ps 3:3; w Ps 64:8; Sp 12:13;
Sp 18:7; x Sp 8:13; Sp 16:18.
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¨
Natien onderworpen

Ja, om de vervloeking en het
bedrog waaraan zĳ zich
constant schuldig maken.
Maak in woede een eind [aan
hen]; a
Maak een eind [aan hen],
opdat zĳ er niet meer zĳn;
En mogen zĳ weten dat God
heerst in Jakob
tot aan de
_
einden der aarde.b Sela.
En laat hen ’s avonds terugkomen;
Laat hen blaffen als een hond
en de stad rondgaan.c
Laat diezelfden ronddolen om
iets te eten te zoeken; d
Laat hen niet verzadigd worden of overnachten.e
Maar wat mĳ aangaat, ik zal
zingen van uw sterkte,f
En ’s morgens zal ik vreugdevol over uw liefderĳke
goedheid vertellen.g
Want gĳ zĳt voor mĳ een veilige hoogte geblekenh
En een toevluchtsoord op
de dag van mĳn benauwdheid.i
O mĳn Sterkte, u wil ik
¨ bezingen met melodieen,j
Want God is mĳn veilige
hoogte, de God van liefderĳke goedheid ten opzichte van mĳ.k

Aan de leider, op „De lelie der vermaning”. Miktam. Van David.
Ter onder_
wĳzing.l Toen ¨ hĳ strĳd voerde tegen
Aram-Nahar
a_ ım en Aram-Z
oba,
en
_
_
_
Joab
voorts terugkeerde en Edom
_
_
in het Zoutdal versloeg, ja, twaalfduizend [man].m

gĳ hebt ons verstoten, gĳ hebt een bres in
60 O God,
ons geslagen,
n

Gĳ zĳt vertoornd geworden. Moogt gĳ ons toch
herstellen.o
2 Gĳ hebt de aarde doen schudden, gĳ hebt haar opengespleten.p
Heel toch haar bressen, want
ze heeft gewankeld.q
3 Gĳ hebt uw volk moeilĳkheden doen zien.r
Gĳ hebt ons wĳn doen drinken die ons doet waggelen.s
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4 Gĳ hebt aan hen die u vrezen,
een signaal gegevena
Om zigzagsgewĳs te vluchten vanwege de boog. Sela.
5 Opdat uw geliefden verlost
mogen worden,b
O red toch met uw rechterhand en antwoord ons.c
6 God zelf heeft in zĳn heiligheid gesproken: d
„Ik wil uitbundige vreugde
hebben, ik wil S _ichem toedelen; e
En de laagvlakte van Suk_
koth zal ik uitmeten.f
7 G _ilead behoort mĳ toe en Mag
nasse
_
¨ behoort mĳ toe,
En Efra
ım is de vesting van
_
degene die mĳ tot hoofd is;
Juda
is mĳn gebiedersstaf.h
_
8 Moab
is mĳn waspot.i
_
Over Edom
zal ik mĳn san_
daal werpen.j
Over Filistea
_ zal ik in triomf
juichen.”k
9 Wie zal mĳ naar de belegerde
stad brengen? l
Wie zal mĳ stellig tot aan
Edom
leiden? m
_
10 Zĳt gĳ het niet, o God, die ons
verstoten hebtn
En die niet met onze legers
uittrekt als God? o
11 Verschaf ons toch hulp uit benauwdheid,p
Want redding door de aardse
mens is waardeloos.q
12 Door God zullen wĳ vitale
kracht verwerven,r
En hĳzelf zal onze tegenstanders vertreden.s
Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Van David.
_

toch, o God, mĳn smekende geroep.
61 Hoor
Schenk toch aandacht aan
t

mĳn gebed.u
2 Van het uiteinde der aarde zal
ik luid roepen, ja, tot u,
wanneer mĳn hart zwak
wordt.v
q Ps 62:9; Ps 118:8; Ps 146:3; r 2Sa 10:12; Ps
18:32; Ps 108:13; s Ps 44:5; Jes 63:3; PSALM 61
t Ps 5:2; Ps 28:2; Ps 102:1; Ps 130:2; u Ps 17:1;
Ps 55:1; Fil 4:6; v 1Kon 8:48; Jon 2:2.
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Redding door God. Op Jehovah wachten

Moogt gĳ mĳ op een rots leiden die hoger is dan ik.a
Want gĳ zĳt voor mĳ een toevlucht gebleken,b
Een sterke toren tegenover
de vĳand.c
Ik wil voor onbepaalde tĳden
een gast in uw tent zĳn; d
Ik wil mĳn toevlucht nemen
in de schuilplaats van uw
vleugels.e Sela.
Want gĳzelf, o God, hebt naar
mĳn geloften geluisterd.f
Gĳ hebt [mĳ] de bezitting
gegeven van hen die uw
naam vrezen.g
Dagen zult gĳ toevoegen aan
de dagen van de koning; h
Zĳn jaren zullen zĳn als geslacht na geslacht.i
Hĳ zal tot onbepaalde tĳd voor
het aangezicht van God
wonen; j
O beschik liefderĳke goedheid en waarachtigheid,
dat die hem mogen beveiligen.k
Zo wil ik voor eeuwig uw
naam bezingen met melo¨
dieen,l
Om dag aan dag mĳn geloften te betalen.m
Aan de leider van Jeduthun.
_
Een melodie van David.
_

op God [wacht]
mĳn ziel [in] stilheid.
62 Waarlĳk,
Van hem [komt] mĳn redn

ding.o
2 Waarlĳk, hĳ is mĳn rots en
mĳn redding, mĳn veilige
hoogte; p
Ik zal niet te zeer aan
het wankelen worden gebracht.q
3 Hoe lang zult GIJ als een razende tekeergaan tegen
de man die GIJ zoudt willen vermoorden? r
GIJ zĳt allen als een overhellende muur, een stenen
muur die wordt ingeduwd.s
4 Waarlĳk, zĳ geven raad om
[iemand] van zĳn eigen
waardigheid weg te lokken; t
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Zĳ hebben welgevallen in
een leugen.a
Met hun mond zegenen zĳ,
maar in hun binnenste
smeken zĳ kwaad af.b Sela.
Waarlĳk, wacht stil op God,
o mĳn ziel,c
Want van hem [komt] mĳn
hoop.d
Waarlĳk, hĳ is mĳn rots en
mĳn redding, mĳn veilige
hoogte; e
Ik zal niet aan het wankelen
worden gebracht.f
Op God rust mĳn redding en
mĳn heerlĳkheid.g
Mĳn sterke rots, mĳn toevlucht is in God.h
Vertrouwt te allen tĳde op
hem, o volk.i
Stort UW hart voor hem uit.j
God is voor ons een toevlucht.k Sela.
Waarlĳk, de zonen van de
aardse mens zĳn een ademtocht,l
De mensenzonen zĳn een
leugen.m
Wanneer zĳ op de weegschaal worden gelegd, zĳn
zĳ allen te zamen lichter
dan een ademtocht.n
Stelt UW vertrouwen niet in
afzetterĳ,o
En wordt niet ĳdel door louter roof.p
Ingeval de middelen voor
levensonderhoud zouden
gedĳen, zet [er] UW hart
niet [op].q
Eenmaal heeft God gespro´
ken, tweemaal heb ik dıt
gehoord,r
Dat sterkte aan God toebehoort.s
Ook liefderĳke goedheid behoort u toe, o Jehovah,t
Want gĳzelf vergeldt een
ieder naar zĳn werk.u

o Sp 14:31; Jes 30:12; p Jes 61:8; q De 6:12; Job
31:24; Ps 52:7; Sp 11:4; Sp 11:28; Sp 23:5; Mt 6:19;
Mt 6:24; Mr 8:36; Lu 12:15; 1Ti 6:17; 1Jo 2:16; r Job
33:14; s Job 9:4; Ps 63:2; Ps 77:14; Na 1:3; Opb
19:1; t Ps 36:7; Ps 86:15; Mi 7:18; u 1Sa 16:7; Job
34:11; Sp 24:12; Jer 32:19; Ez 7:27; Ro 2:6; 2Kor
5:10; Ga 6:7; Kol 3:25; 2Ti 4:14; 1Pe 1:17; Opb
20:12; Opb 22:12.
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Verlangen naar God; over hem mediteren

Een melodie van David,
toen hĳ zich
_
in de wildernis van Juda
bevond.a
_

O God, gĳ zĳt mĳn God, ik
blĳf u zoeken.b
Mĳn ziel dorst werkelĳk
naar u.c
Naar u heeft mĳn vlees een
smachtend [verlangen]
gekregen
In een dor en uitgeput
land, waar geen water
is.d
Zo heb ik u aanschouwd in de
heilige plaats,e
Bĳ het zien van uw sterkte
en uw heerlĳkheid.f
Want uw liefderĳke goedheid
is beter dan het leven,g
Mĳn eigen lippen zullen zich
prĳzend over u uitlaten.h
Zo zal ik u zegenen gedurende mĳn leven; i
In uw naam zal ik mĳn handpalmen opheffen.j
Als met het beste deel, ja, het
vet, wordt mĳn ziel verzadigd,k
En met lippen [vervuld] van
vreugdekreten brengt
mĳn mond lof.l
Wanneer ik op mĳn legerstede aan u heb gedacht,m
Mediteer ik over u in de
nachtwaken.n
Want gĳ zĳt mĳ tot hulp gebleken,o
En in de schaduw van uw
vleugels hef ik een vreugdegeroep aan.p
Mĳn ziel heeft u met verknochtheid gevolgd; q
Uw rechterhand houdt mĳ
stevig vast.r
Wat hen betreft die mĳn ziel
blĳven zoeken ten verderve,s
Zĳ zullen in de onderste delen van de aarde komen.t
Zĳ zullen worden overgeleverd aan de macht van het
zwaard; u
Aan de vossen zullen zĳ ten
deel vallen.v
En de koning zelf zal zich in
God verheugen.w
Ieder die bĳ hem zweert, zal
zich beroemen,x
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Aan de leider.
Een melodie van David.
_

o God, mĳn stem in
mĳn bezorgdheid.
64 Hoor,
Moogt gĳ tegen de angstb
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Want de mond der leugensprekers zal worden gestopt.a

7

8

9

aanjaging van de vĳand
mĳn leven beveiligen.c
Moogt gĳ mĳ verbergen voor
het vertrouwelĳke gesprek
der boosdoeners,d
Voor het tumult van de beoefenaars van wat schadelĳk is,e
Die hun tong hebben gescherpt
net als een zwaard,f
Die hun pĳl, bittere taal,
hebben aangelegdg
Om uit verborgen plaatsen op
de onberispelĳke te schieten.h
Plotseling schieten zĳ op
hem en vrezen niet.i
Zĳ houden het bĳ slechte
taal; j
Zĳ hebben het erover, valstrikken te verbergen.k
Zĳ hebben gezegd: „Wie ziet
ze?”l
Zĳ blĳven onrechtvaardige
dingen uitvorsen; m
Zĳ hebben een goed uitgevorst listig plan verborgen,n
En het binnenste van een
ieder, ja, [zĳn] hart, is
diep.o
Maar God zal plotseling een
pĳl op hen afschieten.p
Wonden bleken er voor hen
te zĳn,q
En zĳ doen iemand struikelen.r
[Maar] hun tong is tegen
henzelf.s
Allen die naar hen kĳken,
zullen hun hoofd schudden,t
En alle aardse mensen zullen
bevreesd worden; u
En zĳ zullen vertellen over
de activiteit van God,v

p De 32:23; Ps 7:12; q 1Kon 22:34; 1Kr 10:3;
r Sp 12:13; Mal 2:8; Ro 14:21; s Sp 18:7; Lu 19:22;
t Jer 18:16; Opb 18:10; u Nu 16:34; v Ps 145:6;
Jer 50:28; Jer 51:10.

PSALM 64:10–66:5

Hoorder van gebed. Jehovah’s goedheid

En zĳ zullen stellig inzicht
hebben in zĳn werk.a
10 En de rechtvaardige zal zich
verheugen in Jehovah en
zal inderdaad zĳn toevlucht tot hem nemen; b
En alle oprechten van hart
zullen zich beroemen.c
Aan de leider.
Een melodie van David.
_
Een lied.

u is er lof — stilte —,
o God, in S _ion;
65 Voor
En aan u zal de gelofte
d

2
3

4

5

6

7

8

9

worden betaald.e
O Hoorder van het gebed, ja,
tot u zullen mensen van
alle vlees komen.f
Gevallen van dwaling zĳn
machtiger gebleken dan
ik.g
Wat onze overtredingen betreft, gĳzelf zult ze bedekken.h
Gelukkig is degene die gĳ uitkiest en doet naderen,i
Opdat hĳ in uw voorhoven
mag verblĳven.j
Wĳ zullen stellig verzadigd
worden met het goede
van uw huis,k
De heilige plaats van uw
tempel.l
Met vrees inboezemende dingen zult gĳ ons in rechtvaardigheid antwoorden,m
O God van onze redding,n
Het Vertrouwen van alle
grenzen der aarde en van
hen die ver weg zĳn op
zee.o
Hĳ grondvest de bergen stevig met zĳn kracht; p
Hĳ is inderdaad omgord met
macht.q
¨
Hĳ stilt het gebruis der zeeen,r
Het gebruis van hun golven
en het gewoel van de nationale groepen.s
En de bewoners van de verste
streken zullen bevreesd
zĳn voor uw tekenen; t
De uitgangen van de morgen
en de avond doet gĳ een
vreugdegeroep aanheffen.u
Gĳ hebt uw aandacht op de
aarde gericht, om haar
overvloed te geven; v
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Gĳ verrĳkt haar ten zeerste.
De stroom Gods is vol water.a
Gĳ bereidt´ hun koren,b
Want zo bereidt gĳ de aarde.c
Haar voren worden gedrenkt,
¨
haar kluiten geeffend; d
Met overvloedige regenbuien
maakt gĳ haar zacht; gĳ
zegent zelfs haar uitspruitsel.e
Gĳ hebt het jaar gekroond
met uw goedheid,f
En zelfs uw sporen druipen
van vet.g
De weidegronden van de wildernis druipen gestadig,h
En de heuvels zelf omgorden zich met blĳdschap.i
De weiden hebben zich met
kudden bekleed,j
En de laagvlakten zelf zĳn
gehuld in koren.k
Ze juichen in triomf, ja, ze
zingen.l
Aan de leider. Een lied, een melodie.

God in triomf toe,
[
mensen van] heel
66 Juicht
de aarde.
GIJ

m

¨
2 Bezingt met melodieen de heerlĳkheid van zĳn naam.n
Maakt zĳn lof heerlĳk.o
3 Zegt tot God: „Hoe vrees inboezemend zĳn uw werken! p
Wegens de overvloed van uw
sterkte zullen uw vĳanden
kruipend tot u komen.q
4 [De mensen van] heel de aarde zullen zich voor u neerbuigen,r
En zĳ zullen u bezingen
¨
met melodieen, zĳ zullen
uw naam
met
¨ bezingen
melodieen.”s Sela.
5 Komt en ziet de activiteiten
van God.t
De wĳze waarop hĳ met de
mensenzonen handelt, is
vrees inboezemend.u

PSALM 66 m Ps 33:1; Ps 98:4; n Jes 12:5; Opb
4:11; o Ne 9:5; Ps 72:19; Ps 96:8; p Ex 15:16; Ps
76:12; Jes 2:19; Jer 10:10; q Ps 81:15; r Ps 22:27;
Mal 1:11; s Jes 42:10; Opb 15:4; t Ps 46:8; u Ps
66:3; Ze 2:11.
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Jehovah’s activiteiten. God verhoort gebeden

6 Hĳ heeft de zee veranderd in
droog land; a
Door de rivier trokken zĳ
vervolgens te voet naar
de overkant.b
Daar verheugden wĳ ons
toen in hem.c
7 Hĳ heerst door zĳn macht tot
onbepaalde
tĳd.d
¨
De natien slaat hĳ met zĳn
eigen ogen gade.e
Wat hen betreft die halsstarrig zĳn, laten zĳ zich
niet verheffen in zichzelf.f Sela.
8 Zegent onze God, o GIJ volken,g
En laat de stem van lof voor
hem horen.h
9 Hĳ plaatst onze ziel in het leven,i
En hĳ heeft niet toegelaten
dat onze voet wankelde.j
10 Want gĳ hebt ons onderzocht,
o God; k
Gĳ hebt ons gelouterd zoals
men zilver loutert.l
11 Gĳ hebt ons in een vangnet
gebracht; m
Gĳ hebt een drukkende last
op onze heupen gelegd.
12 Gĳ hebt de sterfelĳke mens
over ons hoofd doen rĳden; n
Wĳ zĳn door vuur en door
water gegaan,o
En gĳ hebt ons voorts uitgeleid tot verademing.p
13 Ik zal in uw huis komen met
volledige brandoffers; q
Ik zal u mĳn geloften betalen,r
14 Waartoe mĳn lippen zich hebben geopends
En die mĳn mond gesproken heeft toen ik erg in
benauwdheid verkeerde.t
15 Volledige brandoffers van gemeste [dieren] zal ik u
brengen,u
Met de offerrook van rammen.
Ik zal een stier opdragen
met bokken.v Sela.
16 Komt, luistert, GIJ allen die
God vreest, en ik wil verhalenw
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Aan de leider, op snaarinstrumenten.
Een melodie, een lied.

zelf zal ons gunst betonen en ons zegenen;
67 God
Hĳ zal zĳn aangezicht
h
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Wat hĳ voor mĳn ziel heeft
gedaan.a
Tot hem riep ik met mĳn
mond,b
En er was een lofprĳzing
met mĳn tong.c
Indien ik iets schadelĳks heb
beoogd in mĳn hart,
Zal Jehovah [mĳ] niet horen.d
Waarlĳk, God heeft gehoord; e
Hĳ heeft aandacht geschonken aan de stem van mĳn
gebed.f
Gezegend zĳ God, die mĳn gebed niet heeft afgewezen,
Noch zĳn liefderĳke goedheid van mĳ [heeft afgewend].g

5
6

7

over ons doen lichteni
— Sela —
Opdat uw weg bekend mag
zĳn op de aarde,j
Uw redding
zelfs onder alle
¨
natien.k
Laten volken u prĳzen, o God; l
Laten de volken, allemaal, u
prĳzen.m
Laten nationale groepen zich
verheugen en een vreugdegeroep aanheffen,n
Want gĳ zult de volken richten naar recht; o
En wat de nationale groepen betreft, op de aarde
zult gĳ ze leiden. Sela.
Laten volken u prĳzen, o God; p
Laten volken, allemaal, u
prĳzen.q
De aarde zelf zal stellig haar
opbrengst geven; r
God, onze God, zal ons zegenen.s
God zal ons zegenen,t
En alle einden der aarde
zullen hem vrezen.u

j Es 8:17; Ps 98:2; Ro 10:18; Kol 1:23; k Ps 66:1;
Ps 98:2; Jes 49:6; Lu 2:30; Han 28:28; Tit 2:11;
l Ps 138:4; Ps 142:7; m Ps 44:8; n De 32:43; Jes
42:10; Ro 15:10; o Ps 9:8; Ps 96:10; Ps 98:9; Ro
2:5; p Ps 45:17; q Ps 108:3; Jes 38:19; r Le 26:4;
Ps 85:12; Jes 30:23; Ez 34:27; s Ge 17:7; Ps 48:14;
Jer 31:1; t Sp 10:22; u Ps 22:27; Opb 15:4.

PSALM 68:1-18

Verkondigsters van goede nieuws een groot leger

Aan de leider. Van David.
_
Een melodie, een lied.

Laat God opstaan,a laten
zĳn vĳanden verstrooid
worden,b
En laten zĳ die hem intens
haten, vluchten wegens
hem.c
Moogt gĳ [hen] verdrĳven zoals
rook wordt verdreven; d
Zoals was smelt wegens het
vuur,e
´
Laten [zo] de goddelozen
van voor het aangezicht
van God vergaan.f
Maar wat de rechtvaardigen
betreft, laten zĳ zich verheugen,g
Laten zĳ uitbundige vreugde hebben voor het aangezicht van God,h
En laten zĳ uitgelaten zĳn
van vreugdebetoon.i
Zingt God toe, bezingt zĳn
¨
naam met melodieen; j
Heft [een lied] aan voor Degene die door de woestĳnvlakten rĳdtk
Als Jah, wat zĳn naam is; l
en jubelt voor zĳn aangezicht;
Een vader van vaderloze jongens en een rechter van
weduwenm
Is God in zĳn heilige woning.n
God doet de eenzamen in een
huis wonen; o
Hĳ leidt gevangenen uit in
volledige voorspoed.p
Maar wat de halsstarrigen
betreft, zĳ moeten in een
verzengd land verblĳven.q
´ ´
O God, toen gĳ voor uw volk
uittrokt,r
Toen gĳ door de woestĳn
schreedts — Sela —
Was het de aarde die schudde,t
Ook droop de hemel zelf wegens God; u
¨
Deze S _inaı [schudde] wegens God,v de God van Is_
¨ w
rael.
Een overvloedige stortregen
liet gĳ toen vallen, o God; x
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Uw erfdeel, ja, toen het vermoeid was — gĳzelf hebt
het opnieuw versterkt.a
Uw tentgemeenschap b — zĳ
hebben erin gewoond; c
Met uw goedheid hebt gĳ
het voorts bereid voor de
ellendige, o God.d
Jehovah zelf geeft het woord; e
De vrouwen die het goede
nieuws vertellen, zĳn een
groot leger.f
Zelfs de koningen van legers
vluchten, zĳ vluchten.g
Wat haar betreft die thuisblĳft, zĳ deelt in de buit.h
Hoewel gĳlieden tussen de
ashopen [van het kamp]
bleeft liggen,
Zullen er de vleugels van
een duif zĳn overtrokken
met zilver
En haar wieken met geelgroen goud.i
Toen de Almachtige de koningen daarin verstrooide,j
Ging het sneeuwen op de
k
Zalmon.
_
l is
Het bergland van Basan
_
een berg van God; m
Het bergland van Basan
is
_
een veeltoppige berg.n
Waarom blĳft GIJ, o GIJ veeltoppige bergen, met afgunst kĳken naar
De berg die God voor zich
begeerd heeft om daarop
te wonen? o
Ja, Jehovah zelf zal [daar]
voor eeuwig verblĳven.p
De strĳdwagens van God zĳn
tienduizenden, duizenden
en nog eens duizenden.q
Jehovah
zelf is van de S _i¨
naı gekomen in de heilige
r
plaats.
Gĳ zĳt naar boven opgestegen; s
Gĳ hebt gevangenen meegevoerd; t
Gĳ hebt gaven in de vorm van
mensen genomen,u

p De 12:5; 1Kon 9:3; Heb 12:22; q De 33:2; 2Kon
6:17; Da 7:10; Mt 26:53; Opb 5:11; r Ex 19:23;
s Ps 47:5; t 2Sa 5:7; Ef 4:8; u 2Sa 24:16; 1Kr
21:15; Ef 4:11.
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¨
Jehovah toont zĳn sterkte. Speelt melodieen

Ja, zelfs de halsstarrigen,a
om [onder hen] te verblĳven,b o Jah God.
Gezegend zĳ Jehovah, die dagelĳks de vracht voor ons
draagt,c
De [ware] God van onze redding.d Sela.
De [ware] God is voor ons een
God van reddingsdaden; e
En aan Jehovah, de Soevereine f Heer, behoren de
wegen toe die uit de dood
leiden.g
Waarlĳk, God zelf zal het hoofd
van zĳn vĳanden verpletteren,h
De harige schedel van al wie
in zĳn schuld voortwandelt.i
Jehovah heeft gezegd: „Uit
Basan
zal ik terugbren_
gen,j
Ik zal [hen] terugbrengen
uit de diepten der zee,k
Opdat gĳ uw voet moogt wassen in bloed,l
Opdat de tong van uw honden haar deel krĳgt van
de vĳanden.”m
Men heeft uw optochten gezien, o God,n
De optochten van mĳn God,
mĳn Koning, naar de heilige plaats.o
De zangers gingen voorop,
de spelers op snaarinstrumenten daarachter; p
In het midden waren de
meisjes die de tamboerĳn
sloegen.q
Zegent in bĳeengekomen menigten God,r
Jehovah, [o GIJ ¨die] uit de
Bron van Isra
el [zĳt].s
_
Daar is de kleine Benjamin,
_
die hen onderwerpt,t
De vorsten van Juda
met
_
hun juichende menigte,
De vorsten van Zebulon,
de
_
u
vorsten van Naftali.
_
Uw God heeft uw sterkte geboden.v
Toon toch sterkte, o God, gĳ
die voor ons hebt gehandeld.w
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PSALM 68:19–69:3

29 Vanwege uw tempel te Jeru_
zalema
Zullen koningen geschenken brengen aan uzelf.b
30 Bestraf het wild gedierte van
het riet,c de vergadering
der stieren,d
Met de kalveren der volken,
die ieder stukken zilver
vertrappen.e
Hĳ heeft de volken die behagen scheppen in strĳd,f
verstrooid.
31 Bronzen voorwerpen zullen
uit Egypte
komen; g
_
Kusch zelf zal haastig zĳn
handen [met geschenken]
naar God uitstrekken.h
32 O GIJ koninkrĳken der aarde,
i
zingt God toe,
¨
Speelt melodieen voor Jehovah — Sela —
33 Voor Degene die op de aloude
hemel der hemelen rĳdt.j
Ziet! Hĳ laat zĳn stem weerklinken, een krachtige
stem.k
34 Schrĳft God ¨sterkte toe.l
Over Isra
el is zĳn uitne_
mendheid en zĳn sterkte
is in de wolken.m
35 God is vrees inboezemend uit
n
uw grootse heiligdom.
¨
De God van Isra
el is hĳ, die
_
sterkte geeft, ja, macht
aan het volk.o
Gezegend zĳ God.p
Aan de leider, op „De lelies”.q
Van David.
_

mĳ, o God, want de wazĳn helemaal tot
69 Redteren
aan de ziel gekomen.
r

2 Ik ben weggezakt in diepe
modder, waar geen grond
is om te staan.s
Ik ben in diepe wateren gekomen,
En een snelvlietende stroom
zelf heeft mĳ meegesleurd.t
3 Ik ben moe geworden wegens
mĳn roepen; u
Mĳn keel is hees geworden.
PSALM 69 q Ps 45, Ops.; r Ps 144:7; Klg 3:54;
Jon 2:5; Opb 12:15; s Ps 40:2; Ps 88:6; Jer 38:6;
t Ps 32:6; Jon 2:3; u Ps 6:6; Ps 22:2.
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Mĳn ogen hebben het begeven tĳdens het wachten
op mĳn God.a
Zĳ die mĳ zonder reden haten, zĳn zelfs meer geworden dan de haren van
mĳn hoofd.b
Zĳ die mĳ tot zwĳgen brengen, die zonder grond mĳn
vĳanden zĳn, zĳn talrĳk
geworden.c
Wat ik niet door roof had
weggenomen, ging ik toen
teruggeven.
O God, gĳzelf zĳt mĳn dwaasheid te weten gekomen,
En voor u is mĳn eigen
schuld niet verborgen.d
O mogen zĳ die op u hopen,
niet beschaamd worden
wegens mĳ,e
O Soevereine Heer, Jehovah
der legerscharen.f
O mogen zĳ die u zoeken, niet
te schande worden wegens mĳ,g
¨
O God van Isra
el.h
_
Want wegens u heb ik smaad
gedragen,i
Schande heeft mĳn aangezicht bedekt.j
Voor mĳn broeders ben ik
iemand geworden die vervreemd is,k
En een buitenlander voor de
zonen van mĳn moeder.l
Want louter ĳver voor uw huis
heeft mĳ verteerd,m
En zelfs de smaadheden van
hen die u smaden, zĳn op
mĳ gevallen.n
En ik ging bĳ het vasten van
mĳn ziel wenen,o
Maar het werd mĳ tot smaadheden.p
Wanneer ik een zak tot mĳn
kleding maakte,
Dan werd ik hun tot een
spreekwoord.q
Zĳ die in de poort zitten, gingen zich met mĳ bezighouden,r
En [ik was] het onderwerp
van de liedjes der drinkers
van bedwelmende drank.s
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13 Maar wat mĳ aangaat, mĳn
gebed was tot u, o Jehovah,a
In een tĳd van aanvaarding,
o God.b
Antwoord mĳ, in de overvloed van uw liefderĳke
goedheid, met de waarheid
van de redding door u.c
14 Bevrĳd mĳ uit het slĳk, opdat
ik niet wegzak.d
O moge ik bevrĳd worden
van hen die mĳ hatene en
uit de diepe wateren.f
15 O moge de snelvlietende
stroom van wateren mĳ
niet meesleuren,g
Noch de diepte mĳ verzwelgen,
Noch de put zĳn mond over
mĳ sluiten.h
16 Antwoord mĳ, o Jehovah,
want uw liefderĳke goedheid is goed.i
Wend u tot mĳ naar de veelheid van uw barmhartigheden,j
17 En verberg uw aangezicht
niet voor uw knecht.k
Antwoord mĳ snel, want ik
verkeer erg in benauwdheid.l
18 Nader toch tot mĳn ziel, eis
haar op; m
Verlos mĳ wegens mĳn vĳanden.n
19 Gĳzelf zĳt mĳn smaad en
mĳn schaamte en mĳn
schande te weten gekomen.o
Allen die blĳk geven van
vĳandschap jegens mĳ,
staan u voor ogen.p
20 Ja, smaad heeft mĳn hart gebroken, en [de wond] is
ongeneeslĳk.q
En ik hoopte steeds dat
iemand medegevoel zou
tonen, maar er was er
geen; r
En op troosters, maar ik
vond er geen.s
21 Maar tot voedsel gaven zĳ
[mĳ] een giftige plant,t
r Ps 142:4; 2Ti 4:16; s Job 19:14; t Mt 27:34; Mr
15:23.

767

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Messias azĳn gegeven. God verschaft ontkoming

En voor mĳn dorst trachtten zĳ mĳ azĳn te doen
drinken.a
´ ´
Laat hun tafel [die] voor hen
[staat,] tot een val worden,b
En wat voor hun welzĳn is,
een strik.c
Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zĳ niet zien; d
En doe zelfs hun heupen
voortdurend wankelen.e
Stort uw openlĳke veroordeling over hen uit,f
En moge uw eigen brandende toorn hen achterhalen.g
Laat hun ommuurde kamp
woest en verlaten worden; h
Moge er in hun tenten geen
bewoner komen.i
Want degene die gĳzelf geslagen hebt, hebben zĳ vervolgd,j
En de smarten van hen die
door u zĳn doorboord, blĳven zĳ verhalen.
Voeg toch dwaling bĳ hun
dwaling,k
En mogen zĳ niet tot uw
rechtvaardigheid komen.l
Laten zĳ uit het boek der levenden worden gewist,m
En mogen zĳ niet worden ingeschreven met de rechtvaardigen.n
Maar ik ben ellendig en lĳd
smart.o
Moge uw eigen redding,
o God, mĳ beschermen.p
Ik wil de naam van God loven
met een lied,q
En ik wil hem grootmaken
met dankzegging.r
Dit zal Jehovah ook welgevalliger zĳn dan een stier,s
Dan een jonge stier die
hoorns draagt, die gespleten hoeven heeft.t
De zachtmoedigen zullen
[het] stellig zien; zĳ zullen zich verheugen.u
GIJ die God zoekt, laat UW
hart ook in leven blĳven.v
Want Jehovah luistert naar de
armen,w
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En hĳ zal zĳn eigen gevangenen inderdaad niet verachten.a
34 Dat hemel en aarde hem loven,b
¨
De zeeen en al wat zich
daarin beweegt.c
35 Want God zelf zal S _ion reddend
En de steden van Juda
bou_
wen; e
En zĳ zullen daar stellig
wonen en het in bezit nemen.f
36 En het nageslacht van zĳn
knechten zelf zal het beerven,g
En degenen die zĳn naam
´ ´
liefhebben, dıe zullen daarin verblĳven.h
Aan de leider. Van David,
_
om in herinnering te brengen.i

u toch,] o God, om
mĳ te bevrĳden,
70 [Haast
O Jehovah, snel mĳ toch
j

k

te hulp.
2 Mogen beschaamd en schaamrood worden wie mĳn ziel
zoeken.l
Mogen achterwaarts wĳken
en te schande worden wie
behagen hebben in mĳn
rampspoed.m
3 Mogen terugkeren vanwege
hun schaamte wie zeggen:
„Ha, ha!”n
4 Mogen in u uitbundige vreugde hebben en zich verheugen, allen die u zoeken,o
En mogen zĳ voortdurend
zeggen: „God zĳ grootgemaakt!” — zĳ die uw redding liefhebben.p
5 Maar ik ben ellendig en arm.q
O God, handel toch snel
voor mĳ.r
Gĳ zĳt mĳn hulp en Degene die mĳ ontkoming verschaft.s
O Jehovah, wees niet te
laat.t
l 2Sa 17:2; Ps 6:10; Ps 35:26; Ps 71:13; m Ps 35:4;
n Ps 35:21; Ps 40:15; o Ps 5:11; Klg 3:25; p Ps
35:27; Lu 1:46; q Ps 40:17; Ps 69:29; Ps 109:22;
r Ps 141:1; s Ps 18:2; Ps 40:17; t Ps 13:3.
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God is niet ver; vertrouwen van grĳsaards

Tot u, o Jehovah, heb ik mĳn
toevlucht genomen.a
O moge ik nimmer beschaamd worden.b
Moogt gĳ in uw rechtvaardigheid mĳ bevrĳden en mĳ
ontkoming verschaffen.c
Neig uw oor tot mĳ en red
mĳ.d
Word mĳ tot een rotsvesting
waar ik voortdurend kan
binnengaan.e
Gĳ moet gebieden mĳ te
redden,f
Want gĳ zĳt mĳn steile rots
en mĳn vesting.g
O mĳn God, verschaf mĳ ontkoming uit de hand van
de goddeloze,h
Uit de handpalm van de onrechtpleger en verdrukker.i
Want gĳ zĳt mĳn hoop,j o Soevereine Heer Jehovah, mĳn
vertrouwen vanaf mĳn
jeugd.k
Op u heb ik gesteund vanaf de
buik; l
Gĳ zĳt het die mĳ zelfs van
de inwendige delen van
mĳn moeder hebt gescheiden.m
In u is voortdurend mĳn lof.n
Voor velen ben ik net als een
wonder geworden; o
Maar gĳ zĳt mĳn sterke toevlucht.p
Mĳn mond is vervuld van uw
lof,q
De gehele dag van uw luister.r
Werp mĳ niet weg ten tĳde
van de ouderdom; s
Verlaat mĳ niet juist wanneer mĳn kracht het begeeft.t
Want mĳn vĳanden hebben
met betrekking tot mĳ gezegd,u
En juist zĳ die op mĳn ziel
loeren, hebben te zamen
raad uitgewisseld,v
Zeggend: „God zelf heeft hem
verlaten.w
Achtervolgt en grĳpt hem,
want er is geen bevrĳder.”x
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12 O God, blĳf niet ver van mĳ.a
O mĳn God, snel mĳ toch te
hulp.b
13 Mogen beschaamd worden,
mogen aan hun eind komen, wie mĳn ziel weerstaan.c
Mogen met smaad en schande zich overdekken wie
rampspoed voor mĳ zoeken.d
14 Maar wat mĳ betreft, ik zal
voortdurend wachten,e
En ik wil al uw lof vermeerderen.
15 Mĳn eigen mond zal uw rechtvaardigheid verhalen,f
De gehele dag uw redding,g
Want ik ben de getallen
[daarvan] niet te weten
gekomen.h
16 Ik zal komen in grootse
macht,i o Soevereine j Heer
Jehovah;
Ik zal uw rechtvaardigheid
vermelden, de uwe alleen.k
17 O God, gĳ hebt mĳ onderwezen vanaf mĳn jeugd,l
En tot nu toe blĳf ik over
uw wonderwerken vertellen.m
18 En zelfs tot in de ouderdom
en grĳsheid, o God, verlaat mĳ niet,n
Totdat ik over uw arm kan
vertellen aan het geslacht,o
Aan allen die nog komen zullen, over uw macht.p
19 Uw rechtvaardigheid, o God,
[reikt] tot den hoge; q
Wat de grote dingen betreft
die gĳ hebt gedaan,r
O God, wie is er als gĳ? s
20 Want gĳ hebt mĳ vele benauwdheden en rampspoeden doen zien,t
Moogt gĳ mĳ weer levend
maken; u
En moogt gĳ mĳ weer uit de
waterdiepten van de aarde doen opkomen.v
n 1Sa 4:15; Ps 37:25; Ps 71:9; o Ps 78:4; p Ex
13:8; 1Kr 29:11; q Ps 36:6; Ps 57:10; Ps 89:14;
r Ps 86:8; Ps 89:7; s Ex 15:11; Ps 72:18; Ps 86:8;
Ps 89:6; Jes 40:18; Jer 10:7; t 2Sa 12:11; Ps 60:3;
Ps 66:12; Ps 88:6; u Ps 80:18; v Ps 40:2; Ps 86:13.
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Vredesregering. Overal op aarde welvaart

21 Moogt gĳ mĳn grootheid vermeerderen,a
En moogt gĳ mĳ omringen
[en] troosten.b
22 Ook ik, ik zal u prĳzen op
een instrument dat snaren heeft,c
Betreffende uw waarachtigheid, o mĳn God.d
Ik wil¨ u bezingen met melodieen op
¨ de harp, o Heilige Isra
els.e
_
23 Mĳn lippen zullen een vreugdegeroep aanheffen wanneer ik geneigd ben u¨ te
bezingen met melodieen,f
Zelfs mĳn ziel, die gĳ hebt
verlost.g
24 Ook zal mĳn eigen tong de
gehele dag met gedempte
stem van uw rechtvaardigheid gewagen,h
Want zĳ zĳn beschaamd
geworden, want zĳ zĳn
schaamrood geworden,
die rampspoed voor mĳ
zoeken.i
Betreffende Salomo.
_

verleen de koning
uw eigen rechterlĳke
72 O God,
beslissingen,
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En uw rechtvaardigheid
aan de zoon van de koning.k
Moge hĳ de zaak van uw volk
bepleiten met rechtvaardigheidl
En van uw ellendigen met
rechterlĳke beslissingen.m
Laten de bergen vrede dragen
voor het volk,n
Ook de heuvels, door rechtvaardigheid.
Hĳ richte de ellendigen van
het volk,o
Hĳ redde de zonen van de
arme,
En hĳ verbrĳzele de bedrieger.
Men zal u vrezen zolang er
een zon is,p
En voor het aangezicht van
de maan van geslacht tot
geslacht.q
Hĳ zal neerdalen als de regen
op het gemaaide gras,r
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PSALM 71:21–72:16

Als overvloedige regenbuien
die de aarde bevochtigen.a
In zĳn dagen zal de rechtvaardige uitspruiten,b
En overvloed van vrede, totdat de maan niet meer is.c
En hĳ zal onderdanen hebben
van zee tot zee d
En van de Rivier e tot de einden der aarde.f
Voor hem zullen de bewoners
van waterloze streken zich
neerbuigen,g
En zĳn vĳanden, die zullen
het stof zelf likken.h
De koningen van Tarsis
en
_
van de eilandeni —
Schatting zullen zĳ betalen.j
De koningen van Scheba
en
_
van Seba
—
_
Een geschenk zullen zĳ
aanbieden.k
En voor hem zullen alle koningen zich
neerwerpen; l
¨
Alle natien van hun zĳde
zullen hem dienen.m
Want hĳ zal de arme die om
hulp schreeuwt, bevrĳden,n
Ook de ellendige en al wie
geen helper heeft.o
Hĳ zal deernis hebben met de
geringe en de arme,p
En de zielen van de armen
zal hĳ redden.q
Van onderdrukking en van
geweld zal hĳ hun ziel
verlossen,
En hun bloed zal kostbaar
zĳn in zĳn ogen.r
En moge hĳ leven,s en moge
hem wat van het goud van
Scheba
worden gegeven.t
_
En mogen er ten behoeve
van hem voortdurend gebeden worden opgezonden;
De gehele dag worde hĳ gezegend.u
Er zal volop koren op aarde
blĳken te zĳn; v
Op de top der bergen zal
overvloed zĳn.w

s Ps 21:4; Jo 14:19; 1Jo 1:2; Opb
10:10; Jes 60:6; u 2Pe 3:18; v Jes
29:17; Jes 35:2.

1:18; t 1Kon
30:23; w Jes

PSALM 72:17–73:17

Zonde lokt. Voorspoed der goddelozen

Zĳn vrucht zal zĳn als op de
L _ibanon,a
En zĳ die uit de stad afkomstig zĳn, zullen bloeien
als de plantengroei van de
aarde.b
17 Moge zĳn naam tot onbepaalde tĳd blĳken te zĳn; c
Moge voor het aangezicht
van de zon zĳn naam toenemen,
En mogen zĳ zich door bemiddeling van hem¨ zegenen; d
Mogen alle natien hem gelukkig prĳzen.e
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18 Gezegend
zĳ Jehovah God, Is_
¨
raels God,a
Die alleen wonderwerken
doet.b
19 En gezegend zĳ zĳn glorierĳke naam tot onbepaalde tĳd,c
En zĳn heerlĳkheid vervulle de gehele aarde.d
Amen en Amen.
20 De gebeden van ¨ D avid,
de
_
zoon van Isa
_ ı,e zĳn ten
einde.
d Nu 14:21; Hab 2:14; e 1Sa 17:58; Han 13:22.

DERDE BOEK
(Psalm 73 – 89)
a
Een melodie van Asaf.
_

God is inderdaad
goed voor
¨
Isra
el, voor hen die rein
_
b
van hart zĳn.
Wat mĳ betreft, haast waren
mĳn voeten afgeweken,c
Bĳna waren mĳn schreden
uitgegleden.d
Want ik werd afgunstig op de
pochers,e
[Toen]
´ ik maar steeds de
vrede der goddelozen zag.f
Want zĳ hebben geen doodsangsten; g
En hun lĳf is vet.h
Zĳ verkeren zelfs niet in de
moeite van de sterfelĳke
mens,i
En zĳ worden niet zo geplaagd als andere mensen.j
Daarom heeft de hoogmoed
hun tot halsketting gediend; k
Het geweld omhult hen als
een gewaad.l
Hun oog is uitgepuild van het
vet; m
Zĳ zĳn de inbeeldingen van
het hart te boven gegaan.n
Zĳ spotten en spreken over
dat wat slecht is; o
Over afzetten spreken zĳ in
verheven trant.p
Zĳ hebben hun mond in de
hemel zelf gezet,q
En hun tong, die gaat rond
op de aarde.r
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10 Daarom brengt hĳ zĳn volk
hierheen terug,
En de wateren van wat vol
is, worden voor hen afgetapt.
11 En zĳ hebben gezegd: „Hoe
is God het te weten gekomen? a
En bestaat er wel kennis bĳ
de Allerhoogste?”b
12 Zie! Dit zĳn de goddelozen,
die voor onbepaalde tĳd
onbezorgd zĳn.c
Zĳ hebben [hun] middelen
voor levensonderhoud vermeerderd.d
13 Waarlĳk, het is tevergeefs dat
ik mĳn hart heb gereinigde
En dat ik mĳn handen in
louter onschuld was.f
14 En ik werd de gehele dag geplaagd,g
En mĳn correctie is er elke
morgen.h
15 Indien ik had gezegd: „Ik wil
iets dergelĳks vertellen”,
Zie! jegens het geslacht van
uw zonen
Zou ik verraderlĳk hebben
gehandeld.i
16 En ik bleef nadenken om dit
te verstaan; j
Het was iets moeilĳks in
mĳn ogen,
17 Totdat ik vervolgens in het
grootse heiligdom van
God kwam.k
i Mt 18:6; j Pr 8:17; k Ps 77:13.
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Nader tot God. Vĳanden smaden

Ik wilde hun toekomst onderscheiden.a
Waarlĳk, op een glibberige bodem plaatst gĳ hen.b
Gĳ hebt hen tot puinhopen
doen vervallen.c
O hoe zĳn zĳ als in een ogenblik tot een voorwerp van
ontzetting geworden! d
[Hoe] hebben zĳ hun einde
bereikt, zĳn zĳ door plotselinge verschrikkingen aan
hun eind gekomen!
Als een droom na het wakker
worden, o Jehovah,e
[Zo] zult gĳ wanneer [gĳ]
ontwaakt zelfs hun beeld
verachten.f
Want mĳn hart was verbitterdg
En in mĳn nieren voelde ik
scherpe pĳnen,h
En ik was redeloos en ik kon
niets weten; i
Ik werd als louter dieren van
uw standpunt uit bezien.j
Maar ik ben voortdurend
bĳ u; k
Gĳ hebt mĳn rechterhand
gevat.l
Met uw raad zult gĳ mĳ leiden,m
En daarna zult gĳ mĳ zelfs
tot heerlĳkheid voeren.n
Wie heb ik in de hemel? o
En buiten u heb ik werkelĳk geen ander behagen
op aarde.p
Mĳn organisme en mĳn hart
zĳn bezweken.q
God is de rots van mĳn hart
en mĳn deel tot onbepaalde tĳd.r
Want zie! juist zĳ die zich ver
van u houden, zullen vergaan.s
Gĳ zult stellig tot zwĳgen
brengen al wie u immoreel verlaat.t
Maar wat mĳ betreft, het naderen tot God is goed voor
mĳ.u
In de Soevereine Heer Jehovah heb ik mĳn toevlucht
gesteld,v
Om al uw werken bekend te
maken.w
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o God, hebt gĳ
74 Waarom,
voor eeuwig verstoten?
Waarom blĳft uw toorn
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roken tegen de schapen
van uw weide? c
Gedenk uw vergadering die
gĳ lang geleden hebt verworven,d
De stam die gĳ als uw erfdeel hebt losgekocht,e
Deze berg S _ion waarop gĳ
verblĳf hebt gehouden.f
Hef toch uw schreden op naar
de aloude puinen.g
Alles heeft de vĳand in de
heilige plaats slecht behandeld.h
Zĳ die blĳk geven van vĳandschap jegens u, hebben
midden in uw plaats van
samenkomst gebruld.i
Zĳ hebben hun eigen tekens
opgesteld als [de] tekens.j
Men is befaamd wanneer men
is als iemand die bĳlen omhoogheft tegen een dicht
bos van bomen.
En nu slaan zĳ, ja, met handbĳl en staken waarvan de
punten met ĳzer beslagen
zĳn, zelfs de graveersels
ervan allemaal stuk.k
Zĳ hebben uw heiligdom zelfs
in het vuur geworpen.l
Zĳ hebben de tabernakel
van uw naam zelfs tot de
aarde toe ontwĳd.m
Zĳ, ja hun nageslacht, hebben te zamen in hun eigen
hart gezegd:
„Alle samenkomstplaatsen
van God moeten in het
land worden verbrand.”n
Onze tekens hebben wĳ niet
gezien; er is geen profeet
meer,o
En er is niemand bĳ ons die
weet hoe lang.
Hoe lang, o God, zal de tegenstander blĳven smaden? p

i Klg 2:7; j Mt 24:24; Mr 13:22; k 1Kon 6:18; 1Kon
6:35; l 2Kon 25:9; Jes 64:11; m Ps 89:39; n Ps
83:4; o 1Sa 3:1; Am 8:11; p Ps 13:2; Ps 79:4.
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Terugblik op Gods reddingen; zĳn oordelen

Zal de vĳand uw naam voor
eeuwig met minachting
blĳven bejegenen? a
Waarom houdt gĳ uw hand, ja
uw rechterhand, teruggetrokkenb
Uit het midden van uw boezem om een eind [aan ons]
te maken?
En toch is God mĳn Koning
van oudsher,c
Die een grootse redding bewerkt in het midden der
aarde.d
Gĳzelf hebt met uw eigen sterkte de zee opgezweept; e
Gĳ hebt de koppen der zeemonsters in de wateren
gebroken.f
Gĳzelf hebt de koppen van [de]
Lev _iathang verbrĳzeld.
Gĳ hebt hem voorts tot
voedsel gegeven aan het
volk, aan hen die de waterloze streken bewonen.h
Gĳ waart het die de bron en
de stroom hebt gekliefd; i
Gĳzelf hebt altĳdstromende
rivieren doen verdrogen.j
Aan u behoort de dag; aan u
behoort ook de nacht.k
Gĳzelf hebt het [hemel]licht, ja de zon, bereid.l
Gĳ waart het die alle grenzen der aarde hebt vastgesteld; m
Zomer en winter — gĳzelf
hebt ze geformeerd.n
Denk hieraan: Het is de vĳand
die heeft gesmaad, o Jehovah,o
En een volk zonder verstand heeft uw naam met
minachting bejegend.p
Geef niet aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif.q
Vergeet niet voor eeuwig
het leven van uw ellendigen.r
Werp een blik op het verbond,s
Want de duistere plaatsen
der aarde zĳn vol woningen van geweld geworden.t
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21 O moge de verbrĳzelde niet te
schande gemaakt terugkeren.a
Mogen de ellendige en de
arme uw naam loven.b
22 Sta toch op, o God, voer toch
uw eigen rechtsgeding.c
Denk aan de smaad die gĳ de
gehele dag van de persoon
zonder verstand te verduren hebt.d
23 Vergeet de stem van hen die
blĳk geven van vĳandschap jegens u niet.e
Het geraas van hen die tegen u opstaan, stĳgt voortdurend op.f
Aan de leider. „Verderf niet.”
g Een lied.
Een melodie. Van Asaf.
_

brengen u dank, o God;
brengen u dank,
75 WĳEnwĳ
uw naam is nabĳ.
h

i

Men moet uw wonderwerken bekendmaken.j
2 „Want ik ging ertoe over een
vastgestelde tĳd te nemen; k
Ikzelf ging richten naar
recht.l
3 Als de aarde en al haar bewoners op het punt stonden
opgelost te worden,m
Was ik het die haar zuilen
vastzette.”n Sela.
4 Ik zei tot de dwazen: „Weest
niet dwaas”,o
En tot de goddelozen: „Heft
de hoorn niet op.p
5 Heft UW hoorn niet op naar
den hoge.
Spreekt niet met trotse hals.q
6 Want noch uit het oosten
noch uit het westen,
Noch uit het zuiden [komt]
verhoging.
7 Want God is de rechter.r
Hĳ vernedert deze en verhoogt gene.s
8 Want er is een beker in de
hand van Jehovah,t
En de wĳn schuimt, hĳ is
vol van mengsel.
En hĳ zal stellig zĳn droesem
daaruit gieten;
r Ps 50:6; Ps 58:11; s 1Sa 2:7; 2Sa 6:21; Da 2:21;
Da 4:17; Lu 1:52; t Ps 60:3; Jes 51:17; Jer 49:12;
Opb 14:10; Opb 16:19; Opb 18:6.
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God redt zachtmoedigen. Smeekbeden

Alle goddelozen der aarde
zullen [die] slurpen, drinken.”a
9 Maar wat mĳ betreft, ik zal
[er] tot onbepaalde tĳd
[over] vertellen;
Ik wil de God van Jakob
_ ¨ bezingen met melodieen.b
10 En alle hoornen van de goddelozen zal ik afhouwen.c
De hoornen van de rechtvaardige zullen verhoogd
worden.d
Aan de leider, op snaarinstrumenten.
e Een lied.
Een melodie. Van Asaf.
_
f
God is bekend in Juda;
_
¨
In Isra
el is zĳn naam
_
groot.g
En zĳn plaats van beschutting blĳkt in Salem
zelf te
_
zĳn,h
En zĳn woonplaats in S _ion.i
Daar verbrak hĳ de vlammende schichten van de boog,j
Het schild en het zwaard en
de strĳd.k Sela.
Gĳ zĳt omhuld met licht, majestueuzer dan de bergen
met prooi.l
De sterken van hart zĳn met
geweld geplunderd,m
Zĳ zĳn dommelend in slaap
gevallen,n
En geen van al de dappere
mannen heeft zĳn handen
gevonden.o
Vanwege uw bestraffing, o God
van Jakob,
zĳn zowel de
_
wagenmenner als het paard
vast in slaap gevallen.p
Gĳ — vrees inboezemend zĳt
gĳ,q
En wie kan voor u standhouden wegens de sterkte
van uw toorn? r
Vanuit de hemel deedt gĳ de
wettelĳke strĳd horen; s
De aarde zelf vreesde en
hield zich stilt
Toen God opstond ten oordeel,u
Om alle zachtmoedigen der
aarde te redden.v Sela.
Want zelfs de woede van de
mens zal u prĳzen; w
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Aan de leider, op Jeduthun.
_
e Een melodie.
Van Asaf.
_

mĳn stem wil ik het
uitschreeuwen tot
77 Metzelfs
God zelf,
f
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Met het overige woeden zult
gĳ u omgorden.
11 Doet geloften en betaalt [ze]
aan Jehovah, UW God, GIJ
allen die rondom hem zĳt.a
Dat zĳ in vrees een geschenk
brengen.b
12 Hĳ zal de geest der leiders
vernederen; c
Vrees inboezemend is hĳ
voor de koningen der aarde.d

Met mĳn stem tot God, en
hĳ zal mĳ stellig het oor
lenen.g
Op de dag van mĳn benauwdheid heb ik Jehovah zelf
gezocht.h
’s Nachts is mĳn hand zelfs
uitgestrekt en wordt niet
slap;
Mĳn ziel heeft geweigerd
zich te laten troosten.i
Ik wil aan God denken en onstuimig zĳn; j
Ik wil bezorgdheid tonen, opdat mĳn geest bezwĳkt.k
Sela.
Gĳ hebt mĳn oogleden vastgehouden; l
Ik ben in beroering gebracht en kan niet spreken.m
Ik heb de dagen van weleer
overdacht,n
De jaren in het onbepaalde
verleden.
Ik wil in de nacht aan mĳn
snarenspel denken; o
Met mĳn hart wil ik bezorgdheid tonen,p
En mĳn geest zal grondig
onderzoeken.
Zal Jehovah tot onbepaalde
tĳden blĳven verstoten,q
En zal hĳ voortaan geen welgevallen meer hebben? r

i Jer 31:15; j Ps 42:5; k Ps 142:3; Ps 143:4; l Es
6:1; m Ps 4:4; n De 32:7; Ps 143:5; Jes 51:9; Jes
63:9; o Ps 42:8; p Ps 77:12; q Ps 74:1; r Ps 79:5; Ps
85:1; Ro 11:1.
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8 Is zĳn liefderĳke goedheid
voor altĳd ten einde? a
Is [zĳn] woord op niets uitgelopenb van geslacht tot
geslacht?
9 Is God vergeten gunstig gezind te zĳn,c
Of heeft hĳ zĳn barmhartigheden in toorn toegesloten? d Sela.
10 En zal ik blĳven zeggen: „Dit
is het wat mĳ doorboort,e
Dat de rechterhand van de
Allerhoogste verandert”? f
11 Ik zal de daden van Jah gedenken; g
Want ik wil uw wonderdaden
van weleer gedenken.h
12 En ik zal stellig over al uw activiteit mediteren,i
En met uw handelingen wil
ik mĳ intens bezighouden.j
13 O God, uw weg is in de heilige
plaats.k
Wie is een groot God gelĳk
God? l
14 Gĳ zĳt de [ware] God, die
wonderen doet.m
Gĳ hebt onder de volken uw
sterkte bekendgemaakt.n
15 Met [uw] arm hebt gĳ uw volk
teruggehaald,o
De zonen van Jakob
en van
_
Jozef.
Sela.
_
16 De wateren hebben u gezien,
o God,
De wateren hebben u gezien; ze krompen voorts
van pĳn ineen.p
Ook kwamen de waterdiepten in beroering.q
17 De wolken hebben donderend
water neergestort; r
Een geluid heeft de wolkenhemel doen horen.
Ook vlogen uw eigen pĳlen
voorts naar alle kanten.s
18 Het geluid van uw donder was
als wagenwielen; t
Bliksemstralen hebben het
productieve land verlicht; u
De aarde geraakte in beroering en ging schudden.v
19 Door de zee liep uw weg,w

¨
Israel uit Egypte gered
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Leen toch het oor, o mĳn
volk, aan mĳn wet; d
Neigt UW oor naar de woorden van mĳn mond.e
In een spreukachtige rede wil
ik mĳn mond opendoen; f
Ik wil raadsels van weleer
doen opborrelen,g
Die wĳ gehoord hebben en
weten,h
En die onze eigen vaderen
ons hebben verhaald; i
Die wĳ niet verbergen voor
hun zonen,j
Terwĳl wĳ [ze] zelfs aan het
komende geslacht verhalen,k
De loftuitingen van Jehovah
en zĳn sterkte l
En zĳn wonderbare dingen
die hĳ heeft gedaan.m
Hĳ dan richtte een vermaning
n
op in Jakob,
_
En een wet stelde hĳ in Is_
¨ o
rael,
Dingen die hĳ onze voorvaders gebood,p
Om ze aan hun zonen bekend te maken; q
Opdat het komende geslacht,
de zonen die geboren zouden worden, [ze] zouden
weten,r
Opdat zĳ zouden opstaan en
[ze] aan hun zonen zouden verhalen,s
En opdat zĳ op God hun vertrouwen zouden stellent
En de daden van God niet
zouden vergetenu maar
zĳn eigen geboden zouden
nakomen.v
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En uw pad door vele wateren;
En zelfs uw voetsporen zĳn
niet bekend geworden.
20 Gĳ hebt uw volk geleid net als
een kudde,a
Door¨ de hand van Mozes
en
_
b
Aaron.
_

6

7

o De 4:8; De 27:3; Ps 147:19; p Ro 3:2; q Ge 18:19;
De 6:7; Ef 6:4; r Ps 71:18; Ps 102:18; s De 4:10;
t Ps 40:4; Jer 17:7; u De 4:9; Ps 103:2; v De 5:29.
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Wonderen bĳ uittocht. Voorzieningen in wildernis

8 En zĳ dienden niet als hun
voorvaders te worden,a
Een onhandelbaar en weerspannig geslacht,b
Een geslacht dat zĳn hart niet
had bereidc
En welks geest niet betrouwbaar was jegens God.d
¨
9 De zonen van Efra
ım, of_
schoon gewapende boogschutters,e
Maakten rechtsomkeert op
de dag van de strĳd.f
10 Zĳ hielden zich niet aan het
verbond van God,g
En in zĳn wet weigerden zĳ
te wandelen.h
11 Zĳ vergaten voorts ook zĳn
handelingeni
En zĳn wonderwerken die
hĳ hun had doen zien.j
12 Ten aanschouwen van hun
voorvaders had hĳ op
wonderbare wĳze gehandeldk
l het
In het land Eg ypte,
_
m
veld van Zoan.
_
13 Hĳ spleet de zee, opdat hĳ
hen kon laten overtrekken,n
En hĳ deed de wateren
staan als een dam.o
14 En hĳ bleef hen leiden met
een wolk overdag p
En de gehele nacht met een
licht van vuur.q
15 Voorts spleet hĳ rotsen in de
wildernis,r
Opdat hĳ [hen] in overvloed
kon laten drinken net als
[uit] waterdiepten.s
16 En hĳ bracht vervolgens stromen te voorschĳn uit een
steile rots t
En deed wateren neerstromen net als rivieren.u
17 En zĳ bleven nog meer tegen
hem zondigenv
Door weerspannig tegen de
Allerhoogste te zĳn in de
waterloze streek; w
18 En zĳ gingen in hun hart God
op de proef stellenx
Door iets te eten te vragen
voor hun ziel.y
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´
19 Zĳ gingen dus t egen God
spreken.a
Zĳ zeiden: „Kan God soms
een tafel in orde maken in
de wildernis?”b
20 Zie! Hĳ sloeg op een rots c
Opdat er wateren zouden
vloeien en zelfs stromen
als een vloed zouden uitbreken.d
„Is hĳ ook in staat zelfs brood
te geven,e
Of kan hĳ voedsel voor zĳn
volk bereiden?”f
21 Daarom hoorde Jehovah en
werd verbolgen; g
Ja, vuur ontbrandde tegen
h
Jakob,
_
En toorn
¨ i steeg ook op tegen
Isra
el.
_
22 Want zĳ stelden geen geloof
in God,j
En zĳ vertrouwden niet op
redding door hem.k
23 Toen gebood hĳ de wolkenhemel daarboven,
En hĳ opende zelfs de deuren van de hemel.l
24 En hĳ liet aanhoudend manna om te eten op hen regenen,m
En het hemelkoren gaf hĳ
hun.n
25 Mensen aten zelfs het brood
der sterken; o
Mondvoorraad zond hĳ hun
tot verzadiging toe.p
26 Hĳ liet voorts een oostenwind
opsteken in de hemelq
En liet een zuidenwind
waaien door zĳn eigen
sterkte.r
27 En hĳ liet toen voedsel op hen
regenen net als stof,s
Ja, gevleugelde vliegende
schepselen net als de zand¨
korrels der zeeen.t
28 En hĳ liet [ze] voortdurend
vallen midden in zĳn
kamp,u
Rondom zĳn woningen.v
m Ex 16:14; Ex 16:35; Nu 11:7; De 8:3; Ne 9:15;
Jo 6:31; 1Kor 10:3; n Ex 16:31; o Ps 103:20;
p Ex 16:12; q Nu 11:31; r Ps 135:7; s Nu 11:19;
t Ex 16:13; Nu 11:32; u Nu 11:31; v Ex 40:29; Ex
40:34.
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Geen geloof. Plagen in Egypte

29 En zĳ gingen eten en werden
ten zeerste verzadigd,a
En wat zĳ begeerden, bracht
hĳ hun voorts.b
30 Zĳ hadden zich [nog] niet van
hun begeerte afgewend,
Hun voedsel was nog in hun
mond,c
31 Of Gods gramschap rees tegen hen op.d
En hĳ doodde voorts onder
hun welgedanen; e
En de
_
¨ jonge mannen van Israel deed hĳ ineenstorten.
32 Ondanks dit alles zondigden
zĳ nog meer f
En stelden geen geloof in
zĳn wonderwerken.g
33 Daarom bracht hĳ hun dagen
tot een eind als waren ze
slechts een ademtocht,h
En hun jaren door de ontsteltenis.
34 Zo vaak hĳ hen doodde, vroegen zĳ ook naar hem,i
En zĳ keerden terug en
zochten God.j
35 En zĳ gingen zich te binnen
brengen dat God hun Rots
was,k
En dat God, de Allerhoogste, hun Wreker was.l
36 En zĳ trachtten hem te misleiden met hun mond; m
En met hun tong trachtten
zĳ tegen hem te liegen.n
37 En hun hart was niet standvastig jegens hem; o
En zĳ bleken niet getrouw
te zĳn in zĳn verbond.p
38 Maar hĳ was barmhartig; q hĳ
bedekte steeds weer de
dwaling r en verdierf niet.s
En menigmaal wendde hĳ
zĳn toorn af,t
En hĳ wekte dan niet heel
zĳn woede op.
39 En hĳ bleef gedenken dat zĳ
vlees waren,u
Dat de geest heengaat en
niet wederkeert.v
40 Hoe dikwĳls plachten zĳ weerspannig tegen hem te zĳn
in de wildernis,w
Steeds weer maakten zĳ dat
hĳ zich gegriefd voelde in
de woestĳn! x
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41 En herhaaldelĳk plachten zĳ
God op de proef te stellen,a
En zĳ bedroefden zelfs de
¨
Heilige Isra
els.b
_
42 Zĳ dachten niet aan zĳn
hand,c
Aan de dag dat hĳ hen van
de tegenstander verloste,d
43 Hoe hĳ in Egypte
zĳn teke_
nen stelde e
En zĳn wonderen in het
f
veld van Zoan;
_
44 En hoe hĳ hun Nĳlkanalen in
bloed ging veranderen,g
Zodat zĳ uit hun eigen stromen niet konden drinken.h
45 Voorts zond hĳ steekvliegen
over hen, opdat die hen
zouden verteren; i
En kikvorsen, opdat die hen
in het verderf zouden storten.j
46 En hĳ gaf nu aan de kakkerlakken hun opbrengst,
En hun moeizame arbeid
aan de sprinkhanen.k
47 Hĳ doodde vervolgens hun
wĳnstok zelfs door de hagell
En hun sycomoorbomen door
hagelstenen.m
48 En hĳ gaf voorts hun lastdieren zelfs aan de hagel
prĳs n
En hun vee aan de vlammende koorts.
49 Hĳ zond vervolgens zĳn brandende toorn over hen,o
Verbolgenheid en openlĳke
veroordeling en benauwdheid,p
Delegaties van engelen die
rampspoed brachten.q
50 Voorts baande hĳ een pad
voor zĳn toorn.r
Hĳ weerhield hun ziel niet
van de dood zelf;
En hun leven gaf hĳ zelfs
aan de pestilentie prĳs.s
51 Ten slotte sloeg hĳ alle eerstt
geborenen in Egypte,
_
t Ex 12:29;
136:10.
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¨
Israel stelt God op de proef

Het begin van hun voortplantingsvermogen in de
tenten van Cham.a
Daarna liet hĳ zĳn volk vertrekken net als schapen,b
En leidde hen als een kudde
in de wildernis.c
En hĳ bleef hen veilig leiden, en zĳ gevoelden geen
angst; d
En hun vĳanden — de zee
bedekte hen.e
Voorts bracht hĳ hen naar zĳn
heilig gebied,f
Dit bergland dat zĳn rechterhand had verworven.g
En wegens hen verdreef hĳ
¨
geleidelĳk de natien,h
En door het meetsnoer mat
hĳ hun vervolgens een
erfdeel toe,i
Zodat hĳ de stammen van
¨
Isra
el in hun eigen huizen
_
liet verblĳven.j
En zĳ gingen God, de Allerhoogste, op de proef stellen en werden weerspannig tegen hem,k
En zĳn vermaningen onderhielden zĳ niet.l
Ook bleven zĳ achterwaarts
wĳken en trouweloos handelen gelĳk hun voorvaders; m
Zĳ wendden zich om als een
slappe boog.n
En zĳ bleven hem krenken
met hun hoge plaatsen,o
En met hun gehouwen beelden bleven zĳ hem tot jaloezie prikkelen.p
God hoorde q het en werd verbolgen,r
En daarom versmaadde hĳ
¨
Isra
el zeer.s
_
En ten slotte gaf hĳ de tabernakel van S _ilo prĳs,t
De tent waarin hĳ onder
aardse mensen verblĳf had
gehouden.u
En voorts gaf hĳ zĳn sterkte
zelfs aan gevangenschap
over v
En zĳn luister in de hand
van de tegenstander.w
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62 En hĳ bleef zĳn volk louter
aan het zwaard overleveren,a
En op zĳn erfdeel werd hĳ
verbolgen.b
63 Zĳn jonge mannen werden
verteerd door een vuur,
En zĳn maagden werden
niet geroemd.c
64 Wat zĳn priesters betreft, zĳ
vielen door het zwaard
zelf,d
En hun eigen weduwen gaven zich niet over aan geween.e
65 Toen ontwaakte Jehovah als
uit de slaap,f
Als een machtige die nuchter wordt van de wĳn.g
66 En hĳ sloeg vervolgens zĳn
tegenstanders van achteren; h
Een smaad van onbepaalde
duur gaf hĳ hun.i
67 En hĳ verwierp voorts de tent
j
van Jozef;
_
¨
En de stam Efra
ım verkoos
_
hĳ niet.k
68 Maar hĳ verkoos de stam
l
Juda,
_
De berg S _ion, die hĳ liefhad.m
69 En hĳ ging zĳn heiligdom
bouwen net als de hoogten,n
Als de aarde, die hĳ tot onbepaalde tĳd heeft gegrondvest.o
70 En zo koos hĳ zĳn knecht Da_
vid uitp
En nam hem weg van de
schaapskooien.q
71 Van achter de zogende moederdierenr
Haalde hĳ hem om herder
te zĳn over Jakob,
zĳn
_
volk,s
¨
t
En over Isra
el,
zĳn
erfdeel.
_
72 En hĳ ging hen weiden naar
de rechtschapenheid van
zĳn hart,u
En met de vaardigheid van
zĳn handen ging hĳ hen
leiden.v
q 1Sa 17:15; r Ge 33:13; s Nu 27:17; 2Sa 7:8;
t 2Sa 6:21; u 2Sa 8:15; 1Kon 3:6; 1Kon 9:4; 1Kon
15:5; v 1Sa 18:14.

PSALM 79:1–80:6
Een melodie van Asaf.
_

¨
O God, de natien zĳn in uw
erfdeel gekomen; a
Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd; b
Ze hebben Jeruzalem
tot
_
puinhopen gemaakt.c
Ze hebben het dode lichaam
van uw knechten tot voedsel gegeven aan het gevogelte van de hemel,d
Het vlees van uw loyalen
aan het wild gedierte der
aarde.e
Ze hebben hun bloed vergoten als water
Rondom Jeruzalem,
en er is
_
niemand die begraaft.f
Wĳ zĳn een smaad voor onze
buren geworden,g
Een spot en beschimping
voor hen die rondom ons
zĳn.h
Hoe lang, o Jehovah, zult gĳ
vertoornd zĳn? Voor eeuwig? i
Hoe lang zal uw ĳver branden net als vuur? j
Stort uw¨ woede uit over de
natien die u niet hebben
gekend,k
En over de koninkrĳken die
uw eigen naam niet hebben aangeroepen.l
Want ze hebben Jakob
ver_
teerd,m
En ze hebben gemaakt dat
zĳn eigen verblĳfplaats
woest werd gelegd.n
Gedenk niet ten nadele van
ons de dwalingen der voorouders.o
Haast u! Laat uw barmhartigheden ons tegemoet
komen,p
Want wĳ zĳn zeer verarmd.q
Help ons, o God van onze redding,r
Ter wille van de heerlĳkheid van uw naam; s
En bevrĳd ons en bedek onze
t
zonden om uws naams
¨ wil.
Waarom zouden de natien zeggen: „Waar is hun ¨ God?”u
Laat onder de natien voor
onze ogen bekend wordenv
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Israels Herder gezocht voor redding
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778

De wraak voor het vergoten
bloed van uw knechten.a
11 Moge het zuchten van de gevangene zelfs voor uw aangezicht komen.b
Bewaar naar de grootheid
van uw arm de ten dode
gedoemden.c
12 En vergeld onze buren zevenmaal in hun boezemd
Hun smaad waarmee zĳ u
hebben gesmaad, o Jehovah.e
13 Wat ons betreft, uw volk en de
schapen van uw weide,f
Wĳ zullen u tot onbepaalde
tĳd dank brengen;
Van geslacht tot geslacht
zullen wĳ uw lof bekendmaken.g
Aan de leider, op „De lelies”.h
i Een melodie.
Een vermaning. Van Asaf.
_

¨

van Isra
el, leen
_
toch het oor,
80 OGĳHerder
die Jozef
leidt net als
_
j

2

3

4

5

6

een kudde.k
O gĳ die op de cherubs zit,l
verschĳn toch in lichtglans.m
Wek voor¨ het aangezicht van
Efra
ım en Benjamin
en
_
_
Manasse
toch uw macht
_
n
op,
En kom toch tot onze redding.o
O God, breng ons terug; p
En doe uw aangezicht lichten, opdat wĳ gered mogen worden.q
O Jehovah, God der legerscharen, hoe lang moet
gĳ zieden tegen het gebed
van uw volk? r
Gĳ hebt hen tranenbrood doen
eten,s
En gĳ laat hen voortdurend
tranen en nog eens tranen
drinken in [grote] mate.t
Gĳ stelt ons tot een twist voor
onze buren,u

k Ps 77:20; Jes 40:11; Jer 31:10; Ez 34:12; 1Pe
2:25; l Ex 25:20; 1Sa 4:4; 2Sa 6:2; 2Kon 19:15; Ps
99:1; m De 33:2; Ps 50:2; Ps 94:1; n Nu 2:18; Ps
35:23; Jes 42:13; o Jes 25:9; Jes 33:22; p Ps 85:4;
Klg 5:21; q Nu 6:25; Ps 4:6; Ps 67:1; r Ps 74:1; Ps
85:5; Klg 3:44; s Ps 42:3; t Ps 102:9; Jes 30:20;
u Ps 44:13.
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Wĳnstok vertrok uit Egypte. Geen vreemde God

En het zĳn onze vĳanden
die ons blĳven bespotten
naar hun welgevallen.a
O God der legerscharen, breng
ons terug; b
En doe uw aangezicht lichten, opdat wĳ gered mogen worden.c
Gĳ zĳt ertoe overgegaan een
wĳnstok uit Eg ypte
te
_
d
doen vertrekken.
¨
Gĳ bleeft de natien verdrĳven, opdat gĳ hem zoudt
kunnen planten.e
Gĳ hebt een open plek voor
hem gemaakt,f opdat hĳ
wortel kon schieten en
het land kon vullen.g
De bergen werden bedekt met
zĳn schaduw,
En de ceders van God met
zĳn grote takken.h
Geleidelĳk zond hĳ zĳn grote
takken uit tot aan de zee,i
En tot de Rivier zĳn loten.j
Waarom hebt gĳ zĳn stenen
muren neergehaald,k
En [waarom] hebben allen
die er op de weg voorbĳgaan, eraan geplukt? l
Een everzwĳn uit het bos
blĳft hem afvreten,m
En het gewemel van dieren
op het open veld blĳft hem
afweiden.n
O God der legerscharen, keer
alstublieft terug; o
Blik neer uit de hemel en
zie en draag zorg voor
deze wĳnstok,p
En de stok die uw rechterhand heeft geplant,q
En [zie] op de zoon die gĳ u
sterk hebt gemaakt.r
Hĳ is met vuur verbrand, afgesneden.s
Vanwege de bestraffing van
uw aangezicht vergaan
zĳ.t
Laat uw hand over de man
van uw rechterhand blĳken te zĳn,u
Over de mensenzoon die gĳ
u sterk hebt gemaakt,v
En wĳ zullen ons niet van u
afkeren.w
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Aan de leider, op de G _ittith.d
Van Asaf.
_

een vreugdegeroep
81 O heft
aan voor God, onze
sterkte;
e
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Moogt gĳ ons in het leven
houden, opdat wĳ uw eigen
naam kunnen aanroepen.a
19 O Jehovah, God der legerscharen, breng ons terug; b
Doe uw aangezicht lichten,
opdat wĳ gered mogen
worden.c

7

8

9

t Ex

Juicht in triomf de God
van Jakob
toe.f
_
Heft een melodie aan g en
neemt een tamboerĳn,h
De lieflĳke harp te zamen
met het snaarinstrument.i
Blaast op de nieuwe maan de
hoorn; j
Op de volle maan, voor de
dag van ons feest.k
Want het is een voorschrift
¨
voor Isra
el,l
_
Een rechterlĳke beslissing
van de God van Jakob.
_
Als een vermaning legde hĳ
het aan Jozef
zelf op,m
_
Toen hĳ uittrok over het land
n
Egypte.
_
Een taal die ik niet kende,
bleef ik horen.o
„Ik ontdeed zĳn schouder
zelfs van [de] last; p
Zĳn eigen handen werden
zelfs vrĳ van de mand.q
In nood riept gĳ, en ik verloste u voorts; r
Ik ging u antwoorden in de
schuilplaats van de donder.s
Vervolgens onderzocht ik u
bĳ de wateren van Meri_
ba.t Sela.
Hoor, o mĳn volk, en ik wil
tegen u getuigen,u
¨
O Isra
el, indien gĳ naar mĳ
_
wilt luisteren.v
Onder u zal geen vreemde
god blĳken te zĳn; w
17:6;

De

33:8;

u De

15:26; w Ex 20:3; De 6:14.
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God oordeelt rechters, noemt hen goden

En gĳ zult u niet buigen voor
een buitenlandse god.a
Ik, Jehovah, ben uw God,b
Die u uit het land Egypte
_
heeft opgevoerd.c
Doe uw mond wĳd open, en
ik zal hem vullen.d
Maar mĳn volk heeft niet naar
mĳn stem
geluisterd; e
¨
En Isra
el zelf heeft zich niet
_
gewillig jegens mĳ betoond.f
En zo liet ik hen gaan in
de verstoktheid van hun
hart; g
Zĳ gingen in hun eigen raadslagen wandelen.h
O dat mĳn volk naar mĳ luisterde,i ¨
O dat Isra
el zelf ook maar
_
mĳn wegen bewandelde! j
Hun vĳanden zou ik gemakkelĳk onderwerpen,k
En tegen hun tegenstanders zou ik mĳn hand keren.l
Wat hen betreft die Jehovah
intens haten, zĳ zullen
kruipend tot hem komen,m
En hun tĳd zal tot onbepaalde tĳd blĳken te zĳn.
En hĳ zal hem te eten blĳven
geven van het vette der
tarwe,n
En uit de rots zal ik u met louter honing verzadigen.”o
Een melodie van Asaf.
_

stelt zich in de vergavan de Godde82 Goddering
lĳke;
p

q

Te midden van de goden
spreekt hĳ recht: r
2 „Hoe lang zult GIJ onrechtvaardig blĳven rechtsprekens
En de goddelozen partĳdigheid blĳven betonen? t
Sela.
3 Weest rechters voor de geringe en de vaderloze jongen.u
Laat de ellendige en de onbemiddelde recht wedervaren.v
4 Verschaft ontkoming voor de
geringe en de arme; w

PSALM 81
a Ex 20:5
b De 5:6
c Ex 20:2
Jer 11:4
d De 32:13
Ps 37:25
Opb 21:6
e Za 7:11
f Ex 32:1
De 32:15
g Jer 11:8
Jer 18:12
Han 7:51
Ro 1:24
h Jer 7:24
Mi 6:16
i De 32:29
Jes 48:18
j De 5:29
k Nu 14:9
l Am 1:8
m Ps 18:45
Ps 66:3
n De 32:14
Ps 147:14
¨
Joe 2:24
o De 32:13

PSALM 82
p Ex 18:21
2Kr 19:6
q Ps 118:27
r Ex 18:22
Ps 82:6
Jo 10:35
s Le 19:15
Pr 5:8
Mi 3:2
t De 1:17
2Kr 19:7
Sp 18:5
u De 24:17
Za 7:10
v Jer 5:28
Jer 7:6
Jer 22:3
w Job 29:12
Sp 24:11

2e kolom
a Ne 5:8
b Ps 53:4
Mi 3:1
c Sp 4:19
1Jo 2:11
d Ps 11:3
Ps 75:3
Sp 29:4
e Jo 10:34
1Kor 8:5
f Jo 10:35
g Job 21:32
Ps 49:12
Ez 31:14
h Ps 146:3
i Ps 76:9
Ps 96:13
j Ps 2:8
Opb 11:15

PSALM 83
k 2Kr 20:14
Ps 74, Ops.
l Ps 28:1
Ps 35:22
Ps 109:1
m Ps 50:1
n 2Kon 19:28
Ps 2:1
Ps 74:4
Han 4:25

5

6

7

8

780

Bevrĳdt [hen] uit de hand
van de goddelozen.”a
Zĳ hebben niets geweten, en
zĳ begrĳpen niets; b
In duisternis blĳven zĳ rondwandelen; c
Alle grondvesten der aarde
worden aan het wankelen
gebracht.d
„Ikzelf heb gezegd: ’GIJ zĳt
goden,e
En GIJ allen zĳt zonen van
de Allerhoogste.f
Voorwaar, GIJ zult sterven net
als mensen; g
En als wie dan ook van de
vorsten zult GIJ vallen!’ ”h
Sta toch op, o God, richt toch
de aarde; i
Want
¨ gĳzelf dient alle natien in bezit te nemen.j
k
Een lied. Een melodie van Asaf.
_

God, laat er geen stilzwĳgen van uw zĳde zĳn;
83 OVerstom
niet, en blĳf niet
l

stil, o Goddelĳke.m
2 Want zie! juist uw vĳanden
maken getier; n
En juist zĳ die u intens haten, hebben [hun] hoofd
opgestoken.o
3 Tegen uw volk voeren zĳ listig hun vertrouwelĳke bespreking; p
En zĳ spannen samen tegen
uw verborgenen.q
4 Zĳ hebben gezegd: „Komt en
laten wĳ hen als natie verdelgen,r
Opdat
_
¨ aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht.”s
5 Want met het hart hebben zĳ
eensgezind raad uitgewisseld; t
Tegen u hebben zĳ voorts
zelfs een verbond gesloten,u
v en de
6 De tenten
_
¨ van Edom
w
en de
Ismaelieten, Moab
_
Hagrieten,x
o Re 8:28; Jes 37:23; p Ps 64:2; q Ps 27:5; r Ex 1:10;
2Kr 20:1; Es 3:6; s Jer 11:19; Jer 31:36; t Ps 2:2;
Jes 7:5; u 2Sa 10:6; Jes 7:2; v 2Kr 20:10; w 2Kr
20:1; x 1Kr 5:10.

781

Gods naam: Jehovah. Verlangen van gezalfde

a
7 Gebal
en Ammon
en Amalek,
_
_
_
Filistea
_ b te zamen met de inc
woners van Tyrus.
_
¨
8 Ook Assyri
_ e zelf heeft zich bĳ
hen gevoegd; d
Zĳ zĳn een arm geworden
voor de zonen van Lot.e
Sela.
9 Doe hun als M _idian,f als S _isera,g
h
Als Jabin
in het stroomdal
_
van de K _ison.i
10 Zĳ werden verdelgd bĳ EnDor; j
Zĳ werden tot mest voor de
aardbodem.k
11 Wat hun edelen betreft, maak
¨
hen als Oreb
en als Ze_ eb,l
_
En als Zebah
en als Zalmu_
_
na al hun hertogen,m
12 Die hebben gezegd: „Laten
wĳ de verblĳfplaatsen van
God voor ons in bezit nemen.”n
13 O mĳn God, maak hen als een
wervelwind van distels,o
Als kaf voor de wind.p
14 Als een vuur dat het woud
verbrandtq
En als een vlam die de bergen verzengt,r
´
15 Moogt gĳ hen zo achtervolgen
met uw orkaans
En moogt gĳ hen met uw
stormwind met ontsteltenis slaan.t
16 Vervul hun aangezicht met
oneer,u
Opdat men uw naam zoekt,
o Jehovah.v
17 O mogen zĳ voor altĳd beschaamd en ontsteld zĳn,w
En mogen zĳ schaamrood
worden en vergaan; x
18 Opdat men weety dat gĳ, wiens
naam Jehovah is,z
Gĳ alleen de Allerhoogste
zĳta over heel de aarde.b

Voor de leider, op de G _ittith.c
Van de zonen van Korach.
_
Een melodie.

lieflĳk is uw grootse
tabernakel,
84 Hoe
O Jehovah der legerschad

ren!

e
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2 Mĳn ziel heeft vurig verlangd
en ook gesmacht naar de
voorhoven van Jehovah.a
Mĳn eigen hart en zelfs mĳn
vlees heffen een vreugdegeroep aan voor de levende God.b
3 Ja, zelfs de vogel heeft een
huis gevonden,
En de zwaluw een nest voor
zichzelf,
Waar ze haar jongen heeft
neergelegd —
Uw grootse altaar, o Jehovah
der legerscharen, mĳn Koning en mĳn God!
4 Gelukkig zĳn zĳ die in uw
huis wonen! c
Zĳ blĳven u nog steeds loven.d Sela.
5 Gelukkig zĳn de mensen wier
sterkte in u is,e
In wier hart de gebaande
wegen zĳn.f
6 Trekkend door de laagvlakte
van de bakastruiken,g
Veranderen zĳ die zelfs in
een bron;
Ja, in zegeningen hult zich
de onderwĳzer.h
7 Zĳ zullen voortgaan van vitale
kracht tot vitale kracht; i
Ieder verschĳnt voor God in
S _ion.j
8 O Jehovah, God der legerscharen, hoor toch mĳn gebed; k
Leen toch het oor, o God van
l
Sela.
Jakob.
_
9 O schild van ons, zie, o God,m
En aanschouw het aangen
zicht
´ ´ van uw gezalfde.
10 Want een dag in uw voorhoven is beter dan duizend
[elders].o
Ik heb verkozen aan de
drempel in het huis van
mĳn God te staanp
Boven het rondgaan in de
tenten der goddeloosheid.q
11 Want Jehovah God is een zonr
en een schild; s
Gunst en heerlĳkheid geeft
hĳ.t
n 1Sa 2:10; o Ps 27:4; Ps 43:4; Lu 2:46; p Ps
26:8; q Ps 141:4; r Ps 27:1; Jes 60:19; s Ge 15:1;
De 33:29; 2Sa 22:3; Ps 3:3; Ps 84:9; Ps 115:9; Ps
119:114; Ps 144:2; Sp 2:7; t 2Kor 3:18.
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Jehovah is goed en vergevensgezind

Jehovah zelf zal niets goeds
onthouden aan hen die in
onberispelĳkheid wandelen.a
12 O Jehovah der legerscharen,
gelukkig is de mens die op
u vertrouwt.b
Voor de leider.
Van de zonen van Korach.
_
Een melodie.

een welgevallen gevonden, o Jehovah, in
85 Gĳ hebt
uw land;
c
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Gĳ hebt degenen van Ja_
kob die gevangengenomen waren, teruggebracht.d
Gĳ hebt de dwaling van uw
volk vergeven; e
Gĳ hebt al hun zonde bedekt.f Sela.
Gĳ hebt al uw verbolgenheid
bedwongen; g
Gĳ hebt u afgewend van uw
brandende toorn.h
Doe ons terugkeren, o God
van onze redding,i
En laat af van uw wrevel tegen ons.j
Zult gĳ tot onbepaalde tĳd
vertoornd op ons zĳn? k
Zult gĳ uw toorn verlengen van geslacht tot geslacht? l
Zult gĳzelf ons niet weer levend maken,m
Opdat uw volk zelf zich in u
kan verheugen? n
Betoon ons, o Jehovah, uw
liefderĳke goedheid,o
En moogt gĳ ons uw redding schenken.p
Ik wil horen wat de [ware]
God Jehovah zal spreken,q
Want hĳ zal van vrede spreken tot zĳn volkr en tot
zĳn loyalen,
Maar laten zĳ niet tot zelfvertrouwen terugkeren.s
Waarlĳk, zĳn redding is nabĳ
degenen die hem vrezen,t
Opdat er heerlĳkheid in ons
land verblĳft.u
Wat liefderĳke goedheid en
waarachtigheid betreft, ze
hebben elkaar ontmoet; v
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Een gebed van David.
_
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Neig, o Jehovah, uw oor.
Antwoord mĳ,h
Want ik ben ellendig en
arm.i
O behoed toch mĳn ziel, want
ik ben loyaal.j
Red uw knecht — gĳ zĳt
mĳn God — die op u vertrouwt.k
Betoon mĳ gunst, o Jehovah,l
Want tot u blĳf ik de gehele
dag roepen.m
Verheug de ziel van uw
knecht,n
Want tot u, o Jehovah, hef
ik mĳn eigen ziel op.o
Want gĳ, o Jehovah, zĳt goedp
en vergevensgezind; q
En de liefderĳke goedheid
jegens allen die u aanroepen, is overvloedig.r
Leen toch het oor, o Jehovah,
aan mĳn gebed; s
En schenk toch aandacht
aan de stem van mĳn smekingen.t
Op de dag van mĳn benauwdheid wil ik u aanroepen,u
Want gĳ zult mĳ antwoorden.v
Er is niemand als gĳ onder de
goden, o Jehovah,w
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Rechtvaardigheid en vrede
— ze hebben elkaar gekust.a
11 Louter waarachtigheid zal uit
de aarde zelf spruiten,b
En louter rechtvaardigheid
zal uit de hemel zelf neerzien.c
12 Ook zal Jehovah van zĳn kant
geven wat goed is,d
En ons eigen land zal zĳn
opbrengst geven.e
13 Rechtvaardigheid zal voor
hem uit gaan,f
En ze zal zĳn schreden tot
een weg maken.g
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18:6; Ps 50:15; v Ps 66:19; Ps 116:1; w Ex 15:11;
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Onderricht in Gods weg. In Sion geboren

Ook zĳn er geen werken als
de uwe.a
¨
Alle natien die gĳ hebt gemaakt, zullen zelf komen,b
En ze zullen zich voor u
neerbuigen, o Jehovah,c
En zullen heerlĳkheid geven aan uw naam.d
Want gĳ zĳt groot en doet
wonderbare dingen; e
Gĳ zĳt God, gĳ alleen.f
Onderricht mĳ, o Jehovah,
omtrent uw weg.g
Ik zal in uw waarheid wandelen.h
Verenig mĳn hart om uw
naam te vrezen.i
Ik prĳs u, o Jehovah, mĳn
God, met heel mĳn hart,j
En ik wil uw naam tot onbepaalde tĳd verheerlĳken,
Want uw liefderĳke goedheid
is groot jegens mĳ,k
En gĳ hebt mĳn ziel uit
Sjeo_ ol,
_ [uit] zĳn onderste
plaats, bevrĳd.l
O God, het zĳn de overmoedigen die tegen mĳ zĳn opgestaan; m
En het is de vergadering der
tirannieken die mĳn ziel
heeft gezocht,n
En zĳ hebben u niet voor
ogen gesteld.o
Maar gĳ, o Jehovah, zĳt een
God barmhartig en goedgunstig,p
Langzaam tot toornq en overvloedig in liefderĳke goedheid en waarachtigheid.r
Wend u tot mĳ en betoon mĳ
gunst.s
Geef toch uw sterkte aan
uw knecht,t
En red toch de zoon van uw
slavin.u
Bewerk ten aanzien van mĳ
een teken dat goedheid
beduidt,
Opdat degenen die mĳ haten,
[het] zien en beschaamd
staan.v
Want gĳzelf, o Jehovah,
hebt mĳ geholpen en getroost.w
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Van de zonen van Korach.
_
Een melodie, een lied.

Zĳn fundament is op de
heilige bergen.
87
2 Jehovah heeft de poorten van
a

3
4

5

6

7

S _ion meer lief b
Dan alle woningen van Ja_
kob.c
Heerlĳke dingen worden over
u gesproken, o stad van de
[ware] God.d Sela.
e en Babylonf verIk zal Rahab
_
_
melden onder degenen die
mĳ kennen;
Ziedaar Filistea
_ g en Tyrus,
_
te zamen met Kusch:
„Dit is er een die daar werd
geboren.”h
En betreffende S _ion zal worden gezegd:
„Elkeen werd in haar geboren.”i
En de Allerhoogste j zelf zal
haar stevig bevestigen.k
Jehovah zelf zal bĳ het opschrĳven van de volken
bekendmaken: l
„Dit is er een die daar werd
geboren.”m Sela.
Er zullen ook zangers zĳn, zowel als dansers van reidansen: n
„Al mĳn bronnen zĳn in u.”o
Een lied, een melodie
van de zonen van Korach.
_
Aan de leider over Mahalath,
_
voor tegenzang.
p de Ezrahiet.
Maskil van Heman
_

Jehovah, de God van
mĳn redding,
88 OOverdag
heb ik het uitgeq

schreeuwd,r
´ ´
[Ook] ’s nachts voor u.s
2 Voor uw aangezicht zal mĳn
gebed komen.t
Neig uw oor tot mĳn smekende geroep.u
3 Want mĳn ziel heeft genoeg
gehad van rampspoeden,v
Ja, mĳn leven is zelfs met
h 2Sa 12:24; Ga 4:31; i Jes 54:1; Jes 54:13; j Ps
83:18; k Ro 8:31; l Ps 22:30; Lu 10:20; m Ps 87:4;
Ga 4:29; n 1Kr 15:16; Ps 68:25; Ps 150:4; o Ps
46:4; PSALM 88 p 1Kon 4:31; 1Kr 2:6; q Ge
49:18; Ps 27:9; Ps 51:14; Ps 68:19; Jes 12:2; Lu
1:47; r Ps 86:3; s Ps 22:2; t 1Kon 8:30; Ps 79:11;
u Ps 141:1; v Ps 71:20.
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Smeekbede om hulp. Verbond met David

Sjeo_ ol
_ in aanraking gekomen.a
Ik ben gerekend onder hen
die in de kuil afdalen; b
Ik ben geworden als een fysiek sterke man zonder
kracht,c
Vrĳgelaten onder de doden
zelf,d
Als verslagenen die in de
grafstede liggen,e
Aan wie gĳ niet meer hebt gedacht
En die van uw eigen [helpende] hand zĳn afgesneden.f
Gĳ hebt mĳ in een kuil van de
onderste diepten gelegd,
In duistere plaatsen, in een
grote afgrond.g
Op mĳ heeft uw woede zich
geworpen,h
En met al uw brandingsgolven hebt gĳ [mĳ] gekweld.i Sela.
Gĳ hebt mĳn kennissen ver
van mĳ verwĳderd; j
Gĳ hebt mĳ als iets zeer
verfoeilĳks voor hen gemaakt.k
Ik ben opgesloten en kan er
niet uit.l
Mĳn eigen oog is weggekwĳnd
wegens mĳn ellende.m
Ik heb u, o Jehovah, de gehele dag aangeroepen; n
Tot u heb ik mĳn handpalmen uitgebreid.o
Zult gĳ ten aanzien van hen
die dood zĳn een wonder
doen? p
Of zullen zelfs zĳ die machteloos zĳn in de dood, opstaan,q
Zullen zĳ u prĳzen? r Sela.
Zal in de grafstede uw liefderĳke goedheid worden bekendgemaakt,
Uw getrouwheid in [de plaats
van de] vernietiging? s
Zal in de duisternis een door
u [bewerkt] wonder bekend worden,t
Of uw rechtvaardigheid in
het land van vergetelheid? u
En toch heb ikzelf tot u,
o Jehovah, om hulp geschreeuwd,v
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En in de morgen wordt mĳn
eigen gebed steeds aan u
voorgelegd.a
Waarom, o Jehovah, verstoot
gĳ mĳn ziel? b
Waarom houdt gĳ uw aangezicht voor mĳ verborgen? c
Ik ben ellendig en sta op het
punt de laatste adem uit
te blazen van [mĳn] jongensjaren af; d
Ik heb van u afkomstige
schrikwekkende dingen
in hoge mate gedragen.e
Over mĳ zĳn de uitstortingen
van uw brandende toorn
heen gegaan; f
Verschrikkingen afkomstig
van uzelf hebben mĳ tot
zwĳgen gebracht.g
Ze hebben mĳ de gehele dag
als wateren omringd; h
Ze hebben mĳ alle tegelĳk
ingesloten.
Gĳ hebt vriend en metgezel
ver van mĳ verwĳderd; i
Mĳn kennissen zĳn een duistere plaats.j
Maskil. Van Ethan
de Ezrahiet.k
_

uitingen van liefderĳke goedheid wil ik
89 Jehovah’s
zelfs tot onbepaalde tĳd
bezingen.l
Van geslacht tot geslacht
zal ik uw getrouwheid
bekendmaken met mĳn
mond.m
2 Want ik heb gezegd: „Liefderĳke goedheid zal zelfs tot
onbepaalde tĳd gebouwd
blĳven; n
Wat de hemelen betreft, gĳ
houdt uw getrouwheid
daarin stevig bevestigd.”o
3 „Ik heb een verbond gesloten jegens mĳn uitverkorene; p
Ik heb aan mĳn knecht Da_
vid gezworen: q
4 ’Ja, tot onbepaalde tĳd zal ik
uw zaad stevig bevestigen,r
q Ps 132:11; Jer 30:9; Ez 34:23; Ho 3:5; Jo 7:42;
Han 2:30; r 2Sa 7:12; 1Kr 17:11; Opb 22:16.
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God is rechtvaardig, vol liefderĳke goedheid

En ik wil uw troon bouwena
van geslacht tot geslacht.’ ”
Sela.
En de hemelen zullen uw
wonderdaad prĳzen, o Jehovah,b
Ja, uw getrouwheid in de
gemeente der heiligen.
Want wie in de wolkenhemel
kan met Jehovah worden
vergeleken? c
Wie kan aan Jehovah gelĳk
zĳn onder de zonen van
God? d
God dient in ontzag gehouden
te worden in de intieme
groep van heiligen; e
Hĳ is groots en vrees inboezemend boven allen die
rondom hem zĳn.f
O Jehovah, God der legerscharen,g
Wie is vol kracht als gĳ,
o Jah? h
En uw getrouwheid is rondom u.i
Gĳ heerst over het zwellen van
de zee; j
Wanneer haar golven
zich
´´
verheffen, stilt gıj ze.k
Gĳzelf hebt Rahab
verbrĳ_
zeld,l net als een verslagene.m
Door de arm van uw sterkte
hebt gĳ uw vĳanden verstrooid.n
De hemel is van u,o ook de aarde is van u; p
Het productieve land en dat
wat het vultq — gĳzelf
hebt ze gegrondvest.r
Het noorden en het zuiden
— gĳzelf hebt ze geschapen; s
t en Hermon u — in
Tabor
_
_
uw naam heffen ze een
vreugdegeroep aan.v
Een arm met macht is de
uwe,w
Uw hand is sterk,x
Uw rechterhand is verheven.y
Rechtvaardigheid en recht
zĳn de vaste plaats van
uw troon; z
Ja, liefderĳke goedheid en
waarachtigheid stellen
zich voor uw aangezicht.a
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15 Gelukkig is het volk dat het
gejuich kent.a
O Jehovah, in het licht van
uw aangezicht blĳven zĳ
wandelen.b
16 In uw naam zĳn zĳ de gehele
dag blĳc
En in uw rechtvaardigheid
worden zĳ verhoogd.d
17 Want gĳ zĳt de luister van
hun sterkte; e
En door uw goede wil wordt
onze hoorn verhoogd.f
18 Want ons schild behoort Jehovah toe,g
En onze koning
¨ behoort de
Heilige Isra
els toe.h
_
19 In die tĳd hebt gĳ in een visioen tot uw loyalen gesproken,i
En gĳ hebt toen gezegd:
„Ik heb hulp gelegd op een
machtige; j
Ik heb een uitverkorene uit
het volk verheven.k
20 Ik heb mĳn knecht David
ge_
vonden; l
Met mĳn heilige olie heb ik
hem gezalfd,m
21 Met wie mĳn eigen hand vast
zal zĳn,n
Die mĳn eigen arm ook zal
sterken.o
22 Geen vĳand zal hem buitensporige eisen opleggen,p
Noch zal enige zoon van
onrechtvaardigheid hem
kwellen.q
23 En van voor zĳn aangezicht
heb ik zĳn tegenstanders
verbrĳzeld,r
En aan hen die hem intens
haatten, bleef ik slagen
toedienen.s
24 En mĳn getrouwheid en mĳn
liefderĳke goedheid zĳn
met hem,t
En in mĳn naam wordt zĳn
hoorn verhoogd.u
i Nu 12:6; 2Sa 7:4; j 1Sa 18:14; Jes 9:6; k 2Sa
7:8; 1Kon 11:34; Heb 2:17; l 1Kr 17:7; Han 13:22;
m 1Sa 16:13; Jes 61:1; Han 10:38; n 2Sa 7:9; Ps
80:17; Jes 42:1; o Ps 18:32; p 2Sa 7:13; 1Kr 17:9;
Mt 4:11; q 2Sa 17:10; r 2Sa 3:1; 2Sa 7:9; 2Sa 22:41;
s Ps 21:8; Ps 110:1; Lu 19:27; Jo 15:24; t 2Sa
7:15; 1Kr 17:13; Ps 61:7; Han 13:34; u 1Sa 2:1; Jo
17:6.
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Gezalfde noemt God „Vader”. Troon verzekerd

25 En op de zee heb ik zĳn hand
gelegda
En op de rivieren zĳn rechterhand.b
26 Hĳzelf roept uit tot mĳ: ’Gĳ
zĳt mĳn Vader,c
Mĳn Godd en de Rots van
mĳn redding.’e
27 Ook zal ikzelf hem tot eerstgeborene stellen,f
Tot de hoogste van de koningen der aarde.g
28 Tot onbepaalde tĳd zal ik mĳn
liefderĳke goedheid jegens
hem bewaren,h
En mĳn verbond zal getrouw
zĳn jegens hem.i
29 En ik zal zĳn zaad stellig bevestigen tot in eeuwigheidj
En zĳn troon als de dagen
des hemels.k
30 Indien zĳn zonen mĳn wet
verlatenl
En in mĳn rechterlĳke beslissingen niet wandelen,m
31 Indien zĳ mĳn eigen inzettingen ontwĳden
En mĳn eigen geboden niet
onderhouden,
32 Dan moet ik mĳn aandacht
op hun overtreding richten met een roede n
En op hun dwaling met slagen.o
33 Maar mĳn liefderĳke goedheid zal ik hem niet onttrekken,p
Noch zal ik ontrouw blĳken
te zĳn met betrekking tot
mĳn getrouwheid.q
34 Ik zal mĳn verbond niet ontwĳden,r
En wat van mĳn lippen is
uitgegaan, zal ik niet veranderen.s
35 Eenmaal heb ik in mĳn heiligheid gezworen,t
Aan David
wil ik geen leu_
gens vertellen.u
36 Ja, zĳn zaad zal zelfs tot onbepaalde tĳd blĳken te zĳn,v
En ´ zĳn
troon als de zon
´
voor mĳ.w
37 Als de maan zal die voor onbepaalde tĳd stevig bevestigd worden,
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En [als] een getrouwe getuige in de wolkenhemel.”
Sela.
Maar gĳ — gĳ hebt verstoten
en gĳ blĳft versmaden; a
Gĳ zĳt verbolgen geworden
op uw gezalfde.b
Gĳ hebt het verbond van uw
knecht vol verachting verworpen;
Gĳ hebt zĳn diadeem zelfs
tot de aarde toe ontwĳd.c
Gĳ hebt al zĳn stenen kooien
neergehaald; d
Gĳ hebt zĳn vestingwerken
in puin gelegd.e
Allen die op de weg voorbĳgaan, hebben hem geplunderd; f
Hĳ is een smaad geworden
voor zĳn buren.g
Gĳ hebt de rechterhand van
zĳn tegenstanders verhoogd; h
Gĳ hebt al zĳn vĳanden
vreugde verschaft.i
Wat meer is, gĳ behandelt
zĳn zwaard weer als een
vĳand,j
En gĳ hebt hem geen veld
doen winnen in de strĳd.k
Gĳ hebt zĳn glans doen ophouden,l
En zĳn troon hebt gĳ zelfs
ter aarde neergeworpen.m
Gĳ hebt de dagen van zĳn
jeugd verkort;
Gĳ hebt hem in schaamte
gehuld.n Sela.
Hoe lang, o Jehovah, zult gĳ u
verborgen houden? Voor
altĳd? o
Zal uw woede blĳven branden net als een vuur? p
Bedenk wat mĳn levensduur
is.q
Is het volkomen tevergeefs
dat gĳ alle mensenzonen
hebt geschapen? r
Welke fysiek sterke man leeft
er die de dood niet zal
zien? s

j 2Kr 25:8; k Joz 7:4; l 1Kon 12:16; Klg 4:2; m Ez
21:26; n Ps 44:15; Jes 53:3; Ez 21:25; o Ps 13:1;
p Ps 78:63; Ps 79:5; Jes 30:27; Jer 23:29; q Job
7:7; Ps 39:5; Ps 119:84; r Job 14:1; Ps 144:4; Pr
11:8; s Job 30:23; Ps 49:9; Pr 3:19; Pr 9:5; Heb
11:5.
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Geen mens ontkomt aan Sjeool; leeft 70-80 jaar

Kan hĳ zĳn ziel ontkoming
verschaffen uit de hand
van Sjeo_ ol?
_ a Sela.
49 Waar zĳn uw vroegere daden
van liefderĳke goedheid,
o Jehovah,
Die gĳ D avid,
in uw ge_
trouwheid, onder ede
hebt beloofd? b
50 Gedenk, o Jehovah, de smaad
[die] op uw knechten
[rust],c
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PSALM 89:49–90:13

Hoe ik in mĳn boezem [de
smaad van] al de vele volken draag,a
51 Hoe uw vĳanden hebben gesmaad, o Jehovah,b
Hoe zĳ de voetsporen van uw
gezalfde hebben gesmaad.c
52 Gezegend zĳ Jehovah tot onbepaalde tĳd. Amen en
Amen.d
d Ne 9:5; Ps 41:13; Ps 72:18.

VIERDE BOEK
(Psalm 90 – 106)
Een gebed van Mozes,
_
de man van de [ware] God.a

gĳzelf zĳt een
90 O Jehovah,
echte woning voor ons
gebleken
b
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Gedurende geslacht na
geslacht.c
Voordat de bergen zelfs maar
geboren werden,d
Of gĳ voorts de aarde e en het
productieve land als met
¨
barensweeen hadt voortgebracht,f
Ja, van onbepaalde tĳd tot
onbepaalde tĳd zĳt gĳ
God.g
Gĳ doet de sterfelĳke mens
tot gruis terugkeren,h
En gĳ zegt: „Keert terug,
GIJ mensenzonen.”i
Want duizend jaren zĳn in uw
ogen slechts als de dag
van gisteren wanneer die
voorbĳgegaan is,j
En als een wake in de
nacht.k
Gĳ hebt hen weggevaagd; l zĳ
worden tot niets dan een
slaap; m
In de morgen [zĳn zĳ] net
als groen gras dat verandert.n
In de morgen brengt het bloesems voort en moet veranderen; o
’s Avonds verwelkt het en
verdort stellig.p
Want wĳ zĳn aan ons eind gekomen in uw toorn,q

PSALM 90
a De 33:1
b De 33:27
Ps 91:1
Opb 21:3
c Ps 89:1
d Sp 8:26
e Ge 1:1
Ps 146:6
f 1Sa 2:8
1Kr 16:30
Ps 89:11
Jer 10:12
g Ps 93:2
Jes 40:28
Jes 45:22
Jer 10:10
Hab 1:12
1Ti 1:17
Opb 1:8
Opb 15:3
h Pr 3:20
i Ge 3:19
Ps 104:29
Ps 146:4
Pr 12:7
j 2Pe 3:8
k Lu 12:38
l Job 9:25
Job 27:21
m Jo 11:11
Han 7:60
1Kor 15:20
2Pe 3:4
n Ps 103:15
Jes 40:6
Jes 51:12
1Pe 1:24
o Job 14:2
p Ps 92:7
Jak 1:11
q Nu 17:12
De 32:22

8

9

10

11

12

2e kolom
a Ro 2:8
b Le 26:39
Ps 50:21
Jer 16:17
c Ps 19:12
Sp 24:12
Heb 4:13
d Ps 78:33
e Ps 39:5
f 2Sa 5:4

13

En door uw woede zĳn wĳ
ontsteld.a
Gĳ hebt onze dwalingen pal
´ ´
voor u gesteld,b
´ ´
Onze verborgen dingen voor
uw lichtende aangezicht.c
Want al onze dagen hebben
zich [ten einde] geneigd in
uw verbolgenheid; d
Wĳ hebben onze jaren voleindigd net als een gefluister.e
De dagen van onze jaren zĳn
op zichzelf genomen zeventig jaren,f
En indien wegens bĳzondere kracht, tachtig jaren; g
Toch is dat waarop ze aandringen moeite en schadelĳke
dingen; h
Want het zal stellig snel
voorbĳgaan, en wĳ vliegen heen.i
Wie kent de sterkte van uw
toornj
En uw verbolgenheid overeenkomstig de vrees voor
u? k
Toon [ons] hoe onze dagen
´
eigenlĳk zo te tellenl
Dat wĳ een hart van wĳsheidm bekomen.
Keer toch terug, o Jehovah! n
Hoe lang zal het zĳn? o

g 2Sa 19:35; Lu 2:37; h Pr 12:3; i Job 14:10; Ps 78:39;
Lu 12:20; Jak 4:14; j De 29:23; Hab 3:12; k Jes
33:14; Lu 12:5; l De 32:29; Ps 39:4; m Ps 51:6;
n Ps 6:4; o Ps 89:46.
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Jehovah is een toevlucht en vesting

En gevoel spĳt met betrekking tot uw knechten.a
Verzadig ons in de morgen
met uw liefderĳke goedheid,b
Opdat wĳ een vreugdegeroep kunnen aanheffen en
ons gedurende al onze dagen kunnen verheugen.c
Verschaf ons vreugde overeenkomstig de dagen dat
gĳ ons hebt gekweld,d
De jaren waarin wĳ rampspoed hebben gezien.e
Moge uw activiteit zich aan
uw eigen knechten vertonenf
En uw pracht over hun zonen.g
En laat de aangenaamheid van
Jehovah, onze God, over
ons blĳken te zĳn,h
En het werk van onze handen: bevestig [dat] toch
stevig over ons.i
Ja, het werk van onze handen, bevestig dat toch stevig.j
k

in de schuilplaats
van de Allerhoogste
91 Al wie
woont,

2

3

4

5

l

Zal zich overnachting verschaffen onder de schaduw zelf van de Almachtige.m
Ik wil tot Jehovah zeggen:
„[Gĳ zĳt] mĳn toevlucht
en mĳn vesting,n
Mĳn God, op wie ik wil vertrouwen.”o
Want hĳzelf zal u bevrĳden uit
het klapnet van de vogelvanger,p
Van de pestilentie die onheilen veroorzaakt.q
Met zĳn wieken zal hĳ de toegang tot u versperren,r
En onder zĳn vleugels zult
gĳ een toevlucht zoeken.s
Zĳn waarachtigheidt zal een
groot schildu en bolwerk
zĳn.
Gĳ zult niet bevreesd zĳn
voor iets angstwekkends
in de nacht,v
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Noch voor de pĳla die vliegt
overdag,
Noch voor de pestilentie die
rondwaart in het donker,b
Noch voor de vernietiging
die een gewelddadige plundering aanricht op de middag.c
Duizend zullen er zelfs aan
uw zĳde vallen
En tienduizend aan uw rechterhand;
Tot u zal het niet genaken.d
Slechts met uw ogen zult gĳ
toekĳkene
En de vergelding zelf aan de
goddelozen zien.f
Omdat gĳ [hebt gezegd]: „Jehovah is mĳn toevlucht”,g
Hebt gĳ de Allerhoogste zelf
tot uw woning gemaakt; h
Geen rampspoed zal u treffen,i
En nog geen plaag zal uw
tent naderen.j
Want hĳ zal zĳn eigen engelen aangaande u een bevel
geven,k
Om u te behoeden op al uw
wegen.l
Op hun handen zullen zĳ u
dragen,m
Opdat gĳ uw voet aan geen
steen stoot.n
Op de jonge leeuw en de cobra zult gĳ treden; o
Gĳ zult de jonge leeuw met
manen en de grote slang
vertrappen.p
Omdat hĳ op mĳ zĳn genegenheid heeft gezet,q
Zal ik hem ook ontkoming
verschaffen.r
Ik zal hem beschermen omdat hĳ mĳn naam heeft
leren kennen.s
Hĳ zal mĳ aanroepen, en ik
zal hem antwoorden.t
Ik zal met hem zĳn in
nood.u
Ik zal hem verlossen en
hem verheerlĳken.v

k 2Kon 6:17; Ps 34:7; Mt 18:10; Lu 4:10; l Ex
23:20; Ex 32:34; Heb 1:14; m Jes 63:9; n Ps
37:24; Mt 4:6; 1Pe 2:8; o Ge 49:17; Lu 10:19;
p Jer 51:34; Opb 12:9; q De 6:5; Mr 12:30; 1Jo
4:19; r Ps 18:2; s Ps 9:10; Sp 18:10; Jer 16:21; Jo
17:3; t Ps 10:17; Ps 50:15; Ro 10:13; Heb 5:7; u Ps
138:7; Jes 43:2; v 1Sa 2:30; 1Pe 1:21.
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Gods grote werken, gedachten, verhevenheid

16 Met lengte van dagen zal ik
hem verzadigen,a
En ik zal hem de redding
door mĳ doen zien.b
Een melodie, een lied,
voor de sabbatdag.

goed, Jehovah dank
92 HetEnteisuwbrengen
naam te bezingen
c
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¨
met melodieen, o Allerhoogste; d
In de morgen over uw liefderĳke goedheid te vertellene
En over uw getrouwheid in
de nachten,f
Op een tiensnarig instrument
en op de luit,g
Door weergalmende muziek
op de harp.h
Want gĳ hebt mĳ vreugde
verschaft, o Jehovah, vanwege uw activiteit;
Vanwege de werken van uw
handen hef ik een vreugdegeroep aan.i
Hoe groot zĳn uw werken,
o Jehovah! j
Zeer diep zĳn uw gedachten.k
Ja, geen redeloos man kan
[ze] weten,l
En niemand die verstandeloos is, kan dit begrĳpen.m
Wanneer de goddelozen uitspruiten als de plantengroein
En alle beoefenaars van wat
schadelĳk is bloeien,
Is het opdat zĳ voor eeuwig
verdelgd worden.o
Maar gĳ zĳt tot onbepaalde
tĳd in den hoge, o Jehovah.p
Want zie! uw vĳanden, o Jehovah,q
Want zie! uw eigen vĳanden
zullen vergaan; r
Alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, zullen van elkaar worden gescheiden.s
Maar gĳ zult mĳn hoorn verhogen als die van een wilde stier; t
Ik zal [mĳ] bevochtigen met
verse olie.u
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11 En mĳn oog zal op mĳn vĳanden neerzien; a
Mĳn oren zullen juist over
degenen horen die tegen
mĳ opstaan, de boosdoeners. ´ ´
12 De rechtvaardige zal bloeien
als een palmboom; b
Als een ceder op de L _ibanon
zal hĳ groot worden.c
13 Zĳ die geplant zĳn in het huis
van Jehovah,d
In de voorhoven van onze
God,e zĳ zullen bloeien.
14 Zĳ zullen nog blĳven gedĳen
in de grĳsheid,f
Vet en fris zullen zĳ blĳven,g
15 Om te vertellen dat Jehovah
oprecht is.h
[Hĳ is] mĳn Rots,i in wie
geen onrechtvaardigheid
is.j
zelf is koning geworden!
93 Jehovah
Met verhevenheid is hĳ
k

bekleed; l
Jehovah is bekleed — met
sterkte heeft hĳ zich omgord.m
Ook wordt het productieve land stevig bevestigd, zodat het niet aan
het wankelen kan worden gebracht.n
2 Uw troon is stevig bevestigd
van oudsher; o
Gĳ zĳt sedert onbepaalde
tĳd.p
3 De rivieren hebben verheven,
o Jehovah,
De rivieren hebben hun gebruis verheven; q
De rivieren blĳven hun gebeuk verheffen.r
4 Boven het bruisen van uitgestrekte wateren, de majestueuze brandingen van
de zee,s
Is Jehovah majestueus t in
den hoge.
PSALM 93 k Ps 96:10; Ps
11:17; Opb 19:6; l Ps 68:34;
m Ps 65:6; n Ps 18:15; Ps
145:13; p Ps 90:2; q Ps 98:8;
Ps 89:9; t Ps 8:1; Ps 76:4;
Heb 8:1.

97:1; Jes 52:7; Opb
Ps 104:1; Jes 26:10;
96:10; o Ps 97:2; Ps
r Ps 148:7; s Ps 65:7;
Jes 33:21; Heb 1:3;

PSALM 93:5–94:22

Jehovah neemt wraak; corrigeert, schraagt

5 Uw eigen vermaningen zĳn
zeer betrouwbaar gebleken.a
Heiligheid is passend voor
uw eigen huis,b o Jehovah,
tot in lengte van dagen.c
van wraakoefeningen, Jehovah,
94 OOGod
God van wraakoefenind
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gen, verschĳn in lichtglans! e
Verhef u, o Rechter der aarde.f
Doe vergelding wederkeren
over de hoogmoedigen.g
Hoe lang zullen de goddelozen, o Jehovah,h
Hoe lang zullen de goddelozen, ja zĳ, uitbundige
vreugde hebben? i
Zĳ laten maar [woorden] opborrelen, zĳ blĳven maar
onbeteugeld spreken; j
Alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, blĳven maar
pochen over zichzelf.k
Uw volk, o Jehovah, blĳven zĳ
verbrĳzelen,l
En uw erfdeel blĳven zĳ
kwellen.m
De weduwe en de inwonende
vreemdeling doden zĳ,n
En de vaderloze jongens vermoorden zĳ.o
En zĳ blĳven zeggen: „Jah
ziet [het] niet; p
En de God van Jakob
be_
grĳpt [het] niet.”q
Begrĳpt [toch], GIJ redelozen
onder het volk; r
En GIJ verstandelozen, wanneer zult GIJ enig inzicht
hebben? s
Kan Hĳ die het oor plant, niet
horen? t
Of kan Hĳ die het oog vormt,
niet kĳken? u
¨
Kan Hĳ die de natien corrigeert, niet terechtwĳzen,v
Ja, Hĳ die de mensen kennis
leert? w
Jehovah weet de gedachten
der mensen, dat ze als een
ademtocht zĳn.x
Gelukkig is de fysiek sterke
man die gĳ corrigeert,y
o Jah,
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En die gĳ uit uw eigen wet
onderwĳst,a
Om hem rust te geven van dagen van rampspoed,b
Totdat voor de goddeloze
een kuil wordt gedolven.c
Want Jehovah zal zĳn volk
niet verstoten,d
Noch zal hĳ zĳn eigen erfdeel verlaten.e
Want de rechterlĳke beslissing zal zelfs tot rechtvaardigheid wederkeren,f
En alle oprechten van hart
zullen er gevolg aan geven.
Wie zal voor mĳ opstaan tegen de boosdoeners? g
Wie zal het voor mĳ opnemen tegen de beoefenaars
van wat schadelĳk is? h
Indien Jehovah mĳ niet tot
hulp was geweest,i
Zou mĳn ziel weldra in stilte verblĳf hebben gehouden.j
Wanneer ik zei: „Mĳn voet zal
zich stellig onvast bewegen”,k
Was het uw liefderĳke goedheid, o Jehovah, die mĳ
bleef schragen.l
Wanneer mĳn verontrustende gedachten vele werden
binnen in mĳ,m
Waren het uw vertroostingen die mĳn ziel gingen
strelen.n
Zal de troon die onheilen veroorzaakt, een bondgenoot
zĳn van u,o
Terwĳl die moeite beraamt
op gezag der verordening? p
Zĳ doen scherpe aanvallen op
de ziel van de rechtvaardige q
En verklaren zelfs het bloed
van de onschuldige nog
schuldig.r
Maar Jehovah zal mĳ tot een
veilige hoogte worden,s

g 2Kon 10:15; h Ne 5:7; Jo 7:51; i Ps 118:13; Ps
124:2; 2Kor 1:10; j Ps 13:3; Pr 9:5; k Ps 38:16;
Ps 121:3; l 1Sa 2:9; Ps 37:24; Ps 117:2; Klg 3:22;
m Jer 20:12; Fil 4:6; n Ps 71:21; Ps 86:17; o Pr
5:8; p 1Kon 21:10; Ps 58:2; Jes 10:1; Da 3:5; Da
6:7; Han 5:28; q Ps 59:3; r Ex 23:7; 1Kon 21:19;
Sp 17:15; Han 7:58; s Ps 59:9.

791

Een groot Koning. Zich voor God verootmoedigen

En mĳn God de rots van
mĳn toevlucht.a
23 En hĳ zal hun schadelĳkheid
op hen doen wederkerenb
En zal hen tot zwĳgen brengen met hun eigen rampspoed.c
Jehovah, onze God, zal hen
tot zwĳgen brengen.d
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komt, laten wĳ een
vreugdegeroep aanheffen voor Jehovah! e
Laten wĳ in triomf onze
Rots van redding toejuichen.f
Laten wĳ voor zĳn persoon
komen met dankzegging;¨ g
Laten wĳ hem met melodieen
in triomf toejuichen.h
Want Jehovah is een groot
Godi
En een groot Koning boven
alle [andere] goden,j
Hĳ in wiens hand de binnenste diepten der aarde zĳnk
En aan wie de toppen der
bergen behoren; l
Aan wie de zee, die hĳzelf gemaakt heeft, behoortm
En wiens eigen handen zelfs
het droge land hebben gevormd.n
O komt, laten wĳ aanbidden
en ons neerbuigen; o
Laten wĳ knielenp voor Jehovah, onze Maker.q
Want hĳ is onze God, en wĳ
zĳn het volk van zĳn weide en de schapen van zĳn
hand.r
´´
Heden, indien GIJ naar zıjn
stem luistert,s
Verhardt UW hart niet als bĳ
t
Meriba,
_
Als op de dag van Massa
in
_
de wildernis,u
Toen UW voorvaders mĳ op de
proef stelden; v
Zĳ onderzochten mĳ, ook zagen zĳ mĳn activiteit.w
Veertig jaar lang bleef ik een
walging gevoelen ten aanzien van [dat] geslacht,x
En ik zei voorts:
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„Zĳ zĳn een volk, eigenzinnig
van hart,a
En zĳzelf hebben mĳn wegen niet leren kennen”; b
11 Aangaande wie ik in mĳn toorn
gezworen heb: c
„Zĳ zullen mĳn rustplaats
niet ingaan.”d
Jehovah een nieuw
lied.
96 Zingt
Zingt Jehovah toe, [
e
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mensen van] heel de aarde.f
Zingt Jehovah toe, zegent zĳn
naam.g
Vertelt van dag tot dag het
goede nieuws van de redding door hem.h
¨
Maakt onder de natien zĳn
heerlĳkheid bekend,i
Onder alle volken zĳn wonderwerken.j
Want Jehovah is grootk en
zeer te loven.
Hĳ is vrees inboezemend boven alle [andere] goden.l
Want alle goden van de volken zĳn goden die niets
waard zĳn; m
Maar wat Jehovah betreft,
hĳ heeft zelfs de hemel
gemaakt.n
Waardigheid en pracht zĳn
voor zĳn aangezicht; o
Sterkte en luister zĳn in zĳn
heiligdom.p
Schrĳft aan Jehovah, o GIJ families der volken,q
Schrĳft aan Jehovah heerlĳkheid en sterkte toe.r
Schrĳft aan Jehovah de heerlĳkheid toe die zĳn naam
toekomt; s
Draagt een geschenk aan en
komt in zĳn voorhoven.t

d Ge 2:3; Heb 3:11; PSALM 96 e 1Kr 16:23; Ps
33:3; Ps 40:3; Ps 98:1; Ps 149:1; Jes 42:10; f Ps
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40:10; Ps 71:15; Jes 52:7; Han 13:26; i Jes 60:1;
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Verheugt u; Jehovah is Koning. Haat het slechte

9 Buigt U neer voor Jehovah in
heilige feestdos; a
Krimpt wegens hem van pĳn
ineen, [GIJ mensen van]
heel de aarde.b ¨
10 Zegt onder de natien: „Jehovah zelf is koning geworden.c
Ook wordt het productieve
land stevig bevestigd, zodat het niet aan het wankelen kan worden gebracht.d
Hĳ zal de zaak van de volken bepleiten naar recht.”e
11 Laten de hemelen zich verheugen, en laat de aarde
blĳ zĳn.f
Laat de zee bulderen en dat
wat haar vult.g
12 Laat het open veld uitbundige vreugde hebben en alles wat daarop is.h
Laten terzelfder tĳd alle bomen van het woud losbreken in vreugdegeroep i
13 Voor het aangezicht van Jehovah. Want hĳ is gekomen; j
Want hĳ is gekomen om de
aarde te oordelen.k
Hĳ zal het productieve land
oordelen met rechtvaardigheidl
En de volken met zĳn getrouwheid.m
zelf is koning geworden! Laat de aarde
97 Jehovah
blĳ zĳn.
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Laten de vele eilanden zich
verheugen.p
Wolken en dikke donkerheid
zĳn rondom hem; q
Rechtvaardigheid en recht
zĳn de vaste plaats van
zĳn troon.r
Een vuur gaat voor hem uit,s
En het verteert zĳn tegenstanders rondom.t
Zĳn bliksemstralen verlichtten het productieve land; u
De aarde zag het en kromp
toen van pĳn ineen.v
Zelfs de bergen smolten nu
net als was vanwege Jehovah,w
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Vanwege de Heer van heel
de aarde.a
De hemelen hebben zĳn
rechtvaardigheid verkondigd,b
En alle volken hebben zĳn
heerlĳkheid gezien.c
Laten allen die enig gesneden
beeld dienen, beschaamd
worden,d
Zĳ die zich op goden beroemen die niets waard zĳn.e
Buigt U voor hem neer, al
GIJ goden.f
S _ion hoorde het en ging zich
verheugen,g
En de onderhorige plaatsen
van Juda
werden blĳh
_
Vanwege uw rechterlĳke beslissingen, o Jehovah.i
Want gĳ, o Jehovah, zĳt de
Allerhoogste over heel de
aarde; j
Gĳ zĳt zeer hoog verheven
boven alle [andere] goden.k
O GIJ die Jehovah liefhebt,l
haat het kwade.m
Hĳ behoedt de ziel van zĳn
loyalen; n
Uit de hand van de goddelozen bevrĳdt hĳ hen.o
Licht is er opgegaan voor de
rechtvaardige,p
En verheuging zelfs voor de
oprechten van hart.q
Verheugt U in Jehovah, o GIJ
rechtvaardigen,r
En brengt dank aan zĳn heilige gedachtenis.s
Een melodie.

98

Zingt Jehovah een nieuw
lied,t
Want wonderbaar zĳn de
dingen die hĳ heeft gedaan.u
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51:3; h Ps 48:11; i Ps 19:9; j Ps 83:18; k Ex
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Jehovah oordeelt rechtvaardig

Zĳn rechterhand, ja, zĳn
heilige arm, heeft redding voor hem verworven.a
Jehovah heeft zĳn redding bekendgemaakt; b
¨
Voor de ogen van de natien
heeft hĳ zĳn rechtvaardigheid geopenbaard.c
Hĳ heeft gedacht aan zĳn liefderĳke goedheid en aan
zĳn getrouwheid¨ jegens
het huis van Isra
el.d
_
Alle einden der aarde hebben de redding door onze
God gezien.e
Juicht in triomf Jehovah toe,
[GIJ mensen van] heel de
aarde.f
Weest vrolĳk en heft een
vreugdegeroep
¨ gaan en
speelt melodie
¨ en.
Speelt melodieen voor Jehovah met de harp,h
Met de harp en de stem der
melodie.i
Met de trompetten en het
hoorngeschal,j
Juicht in triomf voor het
aangezicht van de Koning,
Jehovah.
Laat de zee bulderen en dat
wat haar vult,k
Het productieve land en zĳ
die daarop wonen.l
Laten de rivieren zelfs in de
handen klappen;
Laten de bergen zelfs te zamen een vreugdegeroep
aanheffenm
Voor het aangezicht van Jehovah, want hĳ is gekomen om de aarde te oordelen.n
Hĳ zal het productieve land
oordelen met rechtvaardigheido
En de volken naar recht.p

zelf is koning geworden. Laten de vol99 Jehovah
ken in beroering zĳn.
q

r

Hĳ zit op de cherubs. s
Laat de aarde sidderen.t
2 Jehovah is groot in S _ion,u
En hĳ is hoog boven alle
volken.v
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3 Mogen zĳ uw naam prĳzen.a
Groot en vrees inboezemend, heilig is die.b
4 En met de sterkte van een koning heeft hĳ het recht
liefgehad.c
Gĳzelf hebt oprechtheid
stevig bevestigd.d
Recht en rechtvaardigheid
in Jakob
hebt gĳzelf vol_
trokken.e
5 Verhoogt Jehovah, onze God,f
en buigt U neer voor de
voetbank van zĳn voeten; g
Hĳ is heilig.h
¨
6 Mozes
en Aaron
waren onder
_
_
zĳn priesters,i
¨
En Samu
el onder hen die
_
zĳn naam aanriepen.j
Zĳ riepen tot Jehovah, en
hĳzelf bleef hun antwoorden.k
7 In de wolkkolom bleef hĳ tot
hen spreken.l
Zĳ onderhielden zĳn vermaningen en het voorschrift
dat hĳ hun gaf.m
8 O Jehovah, onze God, gĳzelf
hebt hun geantwoord.n
Een God die vergiffenis
schenkt, zĳt gĳ voor hen
gebleken,o
En een die wraak oefent
met betrekking tot hun
beruchte daden.p
9 Verhoogt Jehovah, onze God,q
En buigt U neer voor zĳn
heilige berg.r
Want Jehovah, onze God, is
heilig.s
Een melodie van dankzegging.t

in triomf Jehovah
mensen van]
toe, [
100 Juicht
heel de aarde.
GIJ

u

2 Dient Jehovah met verheuging.v
h Le 19:2; 1Pe 1:16; i Ex 24:6; Nu 14:19; j 1Sa
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Hoogmoedigen. Gebed in ouderdom, bĳ zwakte

Komt voor zĳn aangezicht
met vreugdegeroep.a
3 Weet dat Jehovah God is.b
Hĳ is het die ons heeft gemaakt, en niet wĳzelf.c
[Wĳ zĳn] zĳn volk en de
schapen van zĳn weide.d
4 Gaat zĳn poorten binnen met
dankzegging,e
Zĳn voorhoven met lofgezang.f
Brengt hem dank, zegent
zĳn naam.g
5 Want Jehovah is goed; h
Zĳn liefderĳke goedheid
duurt tot onbepaalde tĳd,i
En zĳn getrouwheid van geslacht tot geslacht.j

PSALM 100

liefderĳke goeden recht wil ik
101 Overheid
zingen.

a Ps 95:2
b De 6:4
1Kon 18:39
2Kon 19:19
Jer 10:10
c Job 10:8
Ps 95:6
Ps 119:73
Ps 139:13
Ps 149:2
Mal 2:10
Han 17:24
d Ps 95:7
Ez 34:31
Jo 10:16
1Pe 2:25
e Ps 50:23
Ps 66:13
Ps 116:17
Ps 122:2
f Ps 65:4
Ps 96:8
g Ps 96:2
Ps 145:1
Heb 13:15
h Ps 86:5
Jer 33:11
Lu 18:19
i Ps 136:1
Lu 1:50
j Ex 34:6
De 7:9
Ps 89:1
Ps 98:3

Voor u, o Jehovah,
wil
¨
ik melodieen spelen.l
2 Ik wil met doorzicht handelen op een onberispelĳke
wĳze.m
Wanneer zult gĳ tot mĳ komen? n
Ik zal in de rechtschapenheid van mĳn hart wandelen binnen mĳn huis.o
3 Ik zal mĳ niets voor ogen stellen wat niet deugt.p
Het doen der afvalligen heb
ik gehaat; q
Het kleeft mĳ niet aan.r
4 Een verkeerd hart wĳkt van
mĳ; s
Niets slechts weet ik.t
5 Wie in het geheim zĳn metgezel lastert,u
Hem leg ik het zwĳgen op.v
Wie hoogmoedig van ogen en
arrogant van hart is,w
Hem kan ik niet verdragen.x
6 Mĳn ogen zĳn op de getrouwen der aarde [gericht],y
Opdat zĳ bĳ mĳ wonen.z
Wie op een onberispelĳke wĳze
a
´ wandelt,
´
Dıe zal mĳ dienen.b
7 In mĳn huis zal niemand wonen die bedrog pleegt.c

k Ps 89:1
Opb 19:2
l Ps 71:22
m 1Sa 18:14
2Kr 31:20
n Ps 143:7
o 1Kon 9:4
1Kon 11:4
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Van David.
Een melodie.
_

k
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Wat een ieder betreft die
leugens spreekt, hĳ zal
niet stevig bevestigd wordena
Voor mĳn ogen.b
8 Elke morgen zal ik alle goddelozen der aarde tot zwĳgen brengen,c
Om alle beoefenaars van wat
schadelĳk is, van Jehovah’s stadd af te snĳden.e
Een gebed van de ellendige ingeval hĳ
zwak wordt en voor Jehovah zĳn bezorgdheid uitstort.f

hoor toch
mĳn gebed;
102 OEnJehovah,
moge tot u mĳn eig

2
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gen hulpgeschreeuw
komen.h
Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ op de dag dat ik
erg in benauwdheid verkeer.i
Neig uw oor tot mĳ; j
Op de dag dat ik roep, haast
u, antwoord mĳ.k
Want mĳn dagen zĳn ten einde gelopen net als rook,l
En mĳn beenderen zelf zĳn
roodgloeiend gemaakt als
een vuurhaard.m
Mĳn hart is geslagen net als
plantengroei en is verdord,n
Want ik heb vergeten mĳn
voedsel te eten.o
Vanwege het geluid van mĳn
zuchtenp
Hebben mĳn beenderen aan
mĳn vlees gekleefd.q
Waarlĳk, ik lĳk wel de pelikaan van de wildernis.r
Ik ben geworden als een
¨
steenuil der ruınes.
Ik ben uitgeteerd,

a Ps 119:1; b Jo 12:26; c Ps 32:2; Ps 52:2; 2e kolom
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God bouwt Sion op

En ik ben geworden als een
vogel die eenzaam op een
dak zit.a
De gehele dag hebben mĳn
vĳanden mĳ gesmaad.b
Zĳ die mĳ voor de gek houden, hebben zelfs bĳ mĳ
gezworen.c
Want as heb ik gegeten net
als brood; d
En al wat ik drink, heb ik
zelfs met geween vermengd,e
Vanwege uw openlĳke veroordeling en uw verontwaardiging; f
Want gĳ hebt mĳ opgenomen, opdat gĳ mĳ zoudt
kunnen wegwerpen.g
Mĳn dagen zĳn als een neigende schaduw,h
En ikzelf ben verdord als
louter plantengroei.i
Wat u betreft, o Jehovah, tot
onbepaalde tĳd zult gĳ
blĳven,j
En uw gedachtenis zal zĳn
van geslacht tot geslacht.k
Gĳzelf zult opstaan, gĳ zult
S _ion barmhartig zĳn,l
Want het is het tĳdperk om
haar gunstig gezind te
zĳn,
Want de bestemde tĳd is gekomen.m
Want uw knechten hebben
een welgevallen gevonden
in haar stenen,n
En op haar stof richten zĳ
hun gunst.o
¨
En de natien zullen de naam
van Jehovah vrezen,p
En alle koningen der aarde
uw heerlĳkheid.q
Want Jehovah zal S _ion stellig
opbouwen; r
Hĳ moet verschĳnen in zĳn
heerlĳkheid.s
Hĳ zal zich stellig wenden tot
het gebed van hen die berooid zĳn,t
En hun gebed niet verachten.u
Dit wordt opgeschreven voor
het toekomstige geslacht; v
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En het volk dat geschapen
zal worden, zal Jah loven.a
Want hĳ heeft neergezien uit
zĳn heilige hoogte,b
Ja, uit de hemel heeft Jehovah zelf naar de aarde gezien,c
Om het gezucht van de gevangene te horen,d
Om de ten dode gedoemden
los te maken; e
Opdat de naam van Jehovah
wordt bekendgemaakt in
S _ionf
g
En zĳn lof in Jeruzalem,
_
Wanneer de volken allemaal
worden bĳeengebracht,h
En de koninkrĳken, om Jehovah te dienen.i
Onderweg heeft hĳ mĳn
kracht aangetast,j
Hĳ heeft mĳn dagen verkort.k
Ik zei toen: „O mĳn God,
Neem mĳ niet weg op de
helft van mĳn dagen; l
Uw jaren duren alle geslachten door.m
Lang geleden hebt gĳ de grondvesten gelegd van de aarde,n
En de hemelen zĳn het werk
van uw handen.o
´ ´
´´
Dıe zullen vergaan, maar gıj
zult standhouden; p
En net als een kleed zullen
ze alle verslĳten.q
Net als kleding zult gĳ ze
verwisselen, en ze zullen
op hun beurt eindigen.r
´
Maar gĳ zĳt dezelfde, en uw
jaren zullen niet voltooid
worden.s
De zonen van uw knechten
zullen gedurig verblĳf
houden; t
En voor uw aangezicht zal
hun eigen nageslacht stevig bevestigd worden.”u

i Ps 72:11; Jes 60:3; j Ps 89:40; k Job 21:21; Ps
89:45; l Jes 38:10; m Ps 90:2; Ps 102:12; Hab
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God vergeeft, geneest. Zonden verwĳderd

Van David.
_

Jehovah, o mĳn
ziel,
103 Zegen
Ja, al wat in mĳ is, zĳn
a

heilige naam.b
2 Zegen Jehovah, o mĳn ziel,
En vergeet niet al zĳn daden,c
3 Hĳ die al uw dwaling vergeeft,d
Die al uw kwalen geneest,e
4 Die uw leven opeist uit de
kuil,f
Die u kroont met liefderĳke goedheid en barmhartigheden,g
5 Die uw gehele leven verzadigt
met het goede; h
Uw jeugd blĳft zich vernieuwen net als die van een
arend.i
6 Jehovah volvoert daden van
rechtvaardigheidj
En rechterlĳke beslissingen
voor allen die te kort worden gedaan.k
7 Hĳ maakte aan Mozes
zĳn we_
gen bekend,l
Zĳn handelingen zelfs
aan
¨
de zonen van Isra
el.m
_
8 Jehovah is barmhartig en goedgunstig,n
Langzaam tot toorn en overvloedig in liefderĳke goedheid.o
9 Hĳ zal niet voor altĳd aanmerkingen blĳven maken,p
Noch zal hĳ tot onbepaalde
tĳd gebelgd blĳven.q
10 Hĳ heeft ons zelfs niet naar
onze zonden gedaan,r
Noch naar onze dwalingen
over ons gebracht wat wĳ
verdienen.s
11 Want zoals de hemel hoger is
dan de aarde,t
Is zĳn liefderĳke goedheid
superieur jegens hen die
hem vrezen.u
12 Zover als de zonsopgang verwĳderd is van de zonsondergang,v
Zover heeft hĳ onze overtredingen van ons verwĳderd.w
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13 Zoals een vader barmhartigheid toont jegens zĳn zonen,a
Heeft Jehovah barmhartigheid getoond jegens hen
die hem vrezen.b
14 Want hĳzelf weet zeer goed
hoe wĳ zĳn gevormd,c
Gedachtig dat wĳ stof zĳn.d
15 Wat de sterfelĳke mens betreft, zĳn dagen zĳn als
die van het groene gras; e
Als een bloesem van het
veld, zo bloeit hĳ.f
16 Want er hoeft maar een wind
over te gaan en hĳ is niet
meer; g
En zĳn plaats zal hem niet
langer erkennen.h
17 Maar de liefderĳke goedheid
van Jehovah is van onbepaalde tĳd, ja, tot onbepaalde tĳdi
Jegens hen die hem vrezen,j
En zĳn rechtvaardigheid
voor de zonen der zonen,k
18 Jegens hen die zĳn verbond
houdenl
En jegens hen die aan zĳn
bevelen denken, om die te
volbrengen.m
19 Jehovah zelf heeft in de hemel
zĳn troon stevig bevestigd; n
En over alles heeft zĳn eigen
koningschap heerschappĳ
geoefend.o
20 Zegent Jehovah, o GIJ zĳn engelen,p geweldig in kracht,
die zĳn woord volbrengt,q
Door te luisteren naar de
stem van zĳn woord.r
21 Zegent Jehovah, al GIJ legerscharen van hem,s
GIJ zĳn dienaren, die zĳn
wil doet.t
d Ge 2:7; Ge 3:19; Ge 8:21; Job 10:9; Pr 12:7;
Jes 64:8; e Ps 90:5; Jes 51:12; 1Pe 1:24; f Job
14:2; Jes 40:6; Jak 1:11; 1Pe 1:24; g Job 27:21;
Jes 40:7; h Job 7:10; Job 20:9; i Ps 100:5; Ps
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Aarde blĳft eeuwig. Gods zorg

22 Zegent Jehovah, al GIJ werken van hem,a
Op alle plaatsen van zĳn
heerschappĳ.b
Zegen Jehovah, o mĳn ziel.c
Jehovah, o mĳn
ziel.
104 Zegen
O Jehovah, mĳn God,
d
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gĳ hebt u zeer groot
betoond.e
Met waardigheid en
pracht hebt gĳ u bekleed,f
U hullend in het licht als in
een gewaad,g
De hemel uitspannend als
een tentkleed,h
Die in de wateren zĳn opperzalen bouwt met balken,i
Die de wolken tot zĳn wagen maakt,j
Die op de vleugels van de
wind wandelt,k
Die zĳn engelen geesten
maakt,l
Zĳn dienaren een verslindend vuur.m
Hĳ heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; n
Ze zal tot onbepaalde tĳd,
of voor eeuwig, niet aan
het wankelen worden gebracht.o
Met een waterdiepte net als
een kleed hebt gĳ haar bedekt.p
De wateren stonden zelfs
boven de bergen.q
Op uw bestraffing sloegen ze
voorts op de vlucht; r
Op het geluid van uw donder werden ze in paniek
op de vlucht gejaagd —
Bergen rezen nu op,s
Valleivlakten daalden —
Naar de plaats die gĳ ervoor
hadt gegrondvest.
Een grens hebt gĳ gesteld,
die ze niet mochten overschrĳden,t
Opdat ze niet weer de aarde
zouden bedekken.u
Hĳ zendt bronnen in de
stroomdalen; v
Tussen de bergen stromen
ze voort.
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PSALM 103:22–104:20
11 Ze drenken voortdurend al
het wild gedierte van het
open veld; a
De zebra’s b lessen geregeld
hun dorst.
12 Daarboven strĳken de vliegende schepselen van de hemel neer; c
Van tussen het dichte gebladerte laten ze gedurig
hun stem weerklinken.d
13 Hĳ drenkt de bergen vanuit
zĳn opperzalen.e
Met de vrucht van uw werken wordt de aarde verzadigd.f
14 Hĳ laat het groene gras ontspruiten voor de dieren,g
En de plantengroei ten dienste van de mensheid,h
Om voedsel uit de aarde te
doen voortkomen,i
15 En wĳn, die het hart van
de sterfelĳke mens verheugt,j
Om het gezicht van olie te
doen glanzen,k
En brood, dat zelfs het hart
van de sterfelĳke mens verkwikt.l
16 De bomen van Jehovah worden verzadigd,
De ceders van de L _ibanon
die hĳ ´ heeft geplant,m
17 Waar de vogels nestelen.n
Wat de ooievaar betreft, die
heeft de jeneverbomen tot
zĳn huis.o
18 De hoge bergenp zĳn voor de
steenbokken; q
De steile rotsen zĳn een toevlucht voor de klipdassen.r
19 Hĳ heeft de maan gemaakt
voor bestemde tĳden; s
De zon zelf weet heel goed
waar ze ondergaat.t
20 Gĳ veroorzaakt duisternis, opdat het nacht wordt; u
Dan komt al het wild gedierte van het woud in beweging.
h Ge 1:29; Ge 3:18; Ge 9:3; Job 38:27; Heb 6:7;
i Job 28:5; 1Kor 3:7; j Re 9:13; 2Sa 13:28; Es
1:10; Sp 31:6; Pr 2:3; Pr 9:7; Pr 10:19; k Ps
92:10; l Jer 37:21; m Ps 92:12; Ez 17:23; n Da
4:21; o Jer 8:7; p Jes 18:6; q Job 39:1; Ps 50:10;
r Sp 30:26; s Ge 1:16; Ps 136:9; Jer 31:35; 1Kor
15:41; t Ps 19:6; u Ge 1:5; Ps 74:16; Jes 45:7.
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Geest is levenskracht. Naar Jehovah vorsen

21 De jonge leeuwen met manen
brullen om de prooia
En om van God hun voedsel
te zoeken.b
22 De zon gaat schĳnenc — ze
trekken zich terug
En leggen zich neer in hun
eigen schuilplaatsen.
23 De mens gaat uit naar zĳn activiteitd
En naar zĳn dienst tot de
avond.e
24 Hoe talrĳk zĳn uw werken,
o Jehovah! f
Gĳ hebt ze alle in wĳsheid
gemaakt.g
De aarde is vol van uw
voortbrengselen.h
25 Wat deze zee betreft, zo groot
en wĳd,i
Daarin is dat wat zich roert
zonder tal,j
Levende schepselen, zowel
klein als groot.k
26 Daar gaan de schepen; l
Wat [de] Lev _iathan m betreft, hem hebt gĳ geformeerd om daarin te spelen.n
27 Zĳ allen — op u blĳven zĳ
wachten,o
Opdat gĳ [hun] hun voedsel
geeft te rechter tĳd.p
28 Wat gĳ hun geeft, rapen zĳ
bĳeen.q
Gĳ opent uw hand — zĳ worden verzadigd met goede
dingen.r
29 Verbergt gĳ uw aangezicht,
zĳ raken ontsteld.s
Neemt gĳ hun geest weg,
zĳ blazen de laatste adem
uit,t
En tot hun stof keren zĳ terug.u
30 Zendt gĳ uw geest uit, zĳ worden geschapen; v
En gĳ vernieuwt het aanschĳn van de aardbodem.
31 De heerlĳkheid van Jehovah
zal tot onbepaalde tĳd blĳken te zĳn.w
Jehovah zal zich over zĳn
werken verheugen.x
32 Hĳ kĳkt naar de aarde, en ze
beeft; y
Hĳ raakt de bergen aan, en
ze roken.z
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33 Ik wil mĳn leven lang voor Jehovah zingen;¨ a
Ik wil melodieen voor mĳn
God spelen zolang ik er
ben.b
34 Laat mĳn gemĳmer over hem
aangenaam zĳn.c
Ik voor mĳ zal mĳ verheugen in Jehovah.d
35 De zondaars zullen een eind
nemen op de aarde; e
En wat de goddelozen betreft, zĳ zullen er niet meer
zĳn.f
Zegen Jehovah, o mĳn ziel.
Looft Jah! g
Jehovah, roept
zĳn naam aan,
105 Dankt
Maakt onder de volken
h
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zĳn handelingen bekend.i
Zingt hem
toe, speelt melo¨
dieen voor hem,j
Houdt U intens bezig met al
zĳn wonderwerken.k
Beroemt U in zĳn heilige naam.l
Het hart van hen die Jehovah
zoeken, verheuge zich.m
Vorst naar Jehovah en zĳn
sterkte.n
Zoekt voortdurend zĳn aangezicht.o
Gedenkt zĳn wonderwerken
die hĳ heeft verricht,p
Zĳn wonderen en de rechterlĳke beslissingen van
zĳn mond,q
O GIJ zaad van Abraham,
zĳn
_
knecht,r
GIJ zonen van Jakob,
zĳn
_
uitverkorenen.s
Hĳ is Jehovah, onze God.t
Zĳn rechterlĳke beslissingen [gaan] over heel de
aarde.u
Hĳ heeft zelfs tot onbepaalde
tĳd aan zĳn verbond gedacht,v

i Ps 89:1; Ps 96:3; Ps 145:12; j Re 5:3; 1Kr 16:9;
Ps 47:6; Ef 5:19; k Ps 77:12; Ps 78:4; Ps 119:27;
l 1Kr 16:10; Jer 9:24; 1Kor 1:31; m Ps 119:2; Fil
4:4; n Am 5:4; Ze 2:3; o 1Kr 16:11; Ps 27:8;
p De 7:18; Ps 77:11; q De 7:19; Ps 119:13; r Ex
3:6; Jes 41:8; Mt 3:9; 2Kor 11:22; s Ex 19:5;
t Ex 20:2; De 29:13; Joz 24:24; Ps 100:3; u Jes
26:9; Opb 15:4; v 1Kr 16:15; Ne 1:5; Da 9:4; Lu
1:72.
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Jozef in slavernĳ. Wonderen in Egypte

Het woord dat hĳ gebood, tot
in duizend geslachten,a
Welk [verbond] hĳ sloot met
b
Abraham,
_
¨
En zĳn be¨edigde verklaring
aan Isa
_ ak,c
En welke [verklaring] hĳ voor
Jakob
als een voorschrift
_
in stand¨ hield,
Voor Isra
el als een verbond
_
voor onbepaalde tĳd,d
Toen hĳ zei: „Aan
u zal ik het
¨
land Kana
an gevene
_
Als het U toegemeten erfdeel.”f
[Dit was] toen zĳ nog weinig
in aantal waren,g
Ja, zeer weinig, en inwonende vreemdelingen daarin.h
En zĳ bleven rondtrekken van
natie tot natie,i
Van het ene koninkrĳk naar
een ander volk.j
Hĳ liet niet toe dat enig mens
hun te kort deed,k
Maar om hunnentwil wees
hĳ koningen terecht,l
[Door te zeggen:] „Raakt mĳn
gezalfden niet aan,m
En doet mĳn profeten geen
kwaad.”n
En hĳ riep voorts een hongersnood op over het land; o
Hĳ verbrak elke staf waaromheen ringvormige broden gestoken waren.p
Hĳ zond een man voor hen uit
Die werd verkocht tot slaaf,
q
Jozef.
_
In boeien knelde men zĳn
voeten,r
In ĳzers kwam zĳn ziel; s
Tot de tĳd dat zĳn woord
kwam,t
Jehovah’s rede zelf louterde
hem.u
De koning zond [zĳn dienaren] om hem in vrĳheid te
stellen,v
De heerser der volken, om
hem los te laten.
Hĳ stelde hem aan tot meester van zĳn huisgezinw
En tot heerser over heel zĳn
bezit,x
Om zĳn vorsten te binden
naar het welgevallen van
zĳn ziely
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PSALM 105:9-34

En opdat hĳ zelfs zĳn oudere mannen wĳsheid zou
leren.a
¨
b
Toen kwam Isra
el in Egypte,
_
_
En Jakob
zelf vertoefde als
_
vreemdeling in het land
van Cham.c
En hĳ bleef zĳn volk zeer
vruchtbaar maken,d
En maakte hen geleidelĳk
machtiger dan hun tegenstanders.e
Hĳ liet hun hart zich veranderen, zodat zĳ zĳn volk gingen haten,f
Zodat zĳ zich arglistig gedroegen tegen zĳn knechten.g
Hĳ zond
Mozes,
zĳn knecht,h
_
¨
Aaron,
die hĳ had gekozen.i
_
Zĳ stelden onder hen de aangelegenheden van zĳn tekenen,j
En de wonderen in het land
van Cham.k
Hĳ zond duisternis en maakte
het aldus duister; l
En zĳ waren niet weerspannig tegen zĳn woorden.m
Hĳ veranderde hun wateren
in bloedn
En bracht voorts hun vissen ter dood.o
Hun land wemelde van kikvorsen,p
In de binnenkamers van
hun koningen.
Hĳ zei dat de steekvliegen
moesten komen,q
Muggen in al hun gebieden.r
Hĳ maakte hun stortregens
tot hagel,s
Een vlammend vuur over
hun land.t
En hĳ sloeg voorts hun wĳnstokken en hun vĳgenbomen
En brak de bomen van hun
gebied.u
Hĳ zei dat de sprinkhanen
moesten komen,v

i Ex 4:14; Ex 7:1; Ex 28:1; Nu 17:5; 1Sa
j De 4:34; Ne 9:10; Ps 78:43; Jer 32:21;
106:22; l Ex 10:22; m Ps 99:7; n Ex 7:20; Ps
o Ex 7:21; p Ex 8:6; Ps 78:45; q Ex 8:24;
8:17; s Ex 9:23; Job 38:23; Ps 78:47; t Ps
u Ex 9:25; v Ex 10:13; De 28:38; Ps 78:46.
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¨
Israel erft het land; belĳdenis van zonden

En een sprinkhanensoort,
ja, zonder tal.a
En die vraten vervolgens alle
plantengroei in hun land; b
Ze vraten vervolgens ook de
vrucht van hun bodem.
En hĳ sloeg nu iedere eerstgeborene in hun land,c
Het begin van heel hun
voortplantingsvermogen.d
En hĳ ging hen uitleiden met
zilver en goud; e
En onder zĳn stammen was
er niemand die onder het
voortgaan struikelde.
Egypte
verheugde zich toen
_
zĳ uittrokken,
Want de angst voor hen was
op hen gevallen.f
Hĳ spreidde een wolk uit tot
dekkleed,g
En vuur om licht te geven
bĳ nacht.h
Zĳ vroegen, en hĳ bracht vervolgens kwartels,i
En met brood uit de hemel
bleef hĳ hen verzadigen.j
Hĳ opende een rots, en wateren vloeiden er toen uit; k
Deze stroomden door de waterloze streken als een rivier.l
Want hĳ gedacht zĳn heilig
woord aan Abraham,
zĳn
_
knecht.m
Zo leidde hĳ zĳn volk uit met
uitbundige vreugde,n
Zĳn uitverkorenen zelfs met
vreugdegeroep.o
En geleidelĳk gaf hĳ hun
de
¨
landen van de natien,p
En zĳ namen gestadig de
vrucht van het harde werk
van nationale groepen in
bezit,q
Opdat zĳ zĳn voorschriften
zouden
onderhoudenr
´´
En zıjn wetten zouden nakomen.s
Looft Jah! t
u

Jah!
Dankt Jehovah, want
106 Looft
hĳ is goed;
v

Want zĳn liefderĳke
goedheid duurt tot
onbepaalde tĳd.w

PSALM 105
a Ex 10:14
b Ex 10:15
c Ex 12:29
Ps 78:51
Ps 135:8
d Ge 49:3
e Ge 15:14
Ex 3:22
Ex 12:35
f Ex 11:7
Ex 12:33
g Ex 14:20
h Ex 13:21
Nu 9:15
Ne 9:12
Ps 78:14
i Ex 16:13
Nu 11:32
Ps 78:27
j Ex 16:15
Ps 78:24
k Ex 17:6
1Kor 10:4
l Ps 78:16
Jes 48:21
m Ge 12:7
Ge 15:14
Ex 2:24
De 9:5
Lu 1:72
n Nu 33:3
Han 13:17
o Ps 106:12
Jes 51:10
p De 6:10
Joz 11:23
Joz 21:43
Ne 9:22
Ps 78:55
Ps 135:12
Han 7:45
Han 13:19
q De 6:10
Joz 5:11
Ps 44:2
r De 4:40
De 6:1
s Ps 19:7
t Ps 150:1
Opb 19:6

PSALM 106
u Ps 117:1
v 1Kr 16:34
Ezr 3:11
Ps 107:1
Lu 18:19
1Th 5:18
w Ps 103:17

2e kolom
a Ps 40:5
b Ne 9:5
c Ps 119:2
Jes 56:1
d Ps 15:2
Jes 64:5
Han 24:16
Ga 6:9
e Ne 5:19
Ps 51:18
Ps 119:132
Lu 2:14
f Ps 3:8
g Ex 19:5
1Pe 2:9
h Ps 14:7
i Jer 9:24
1Kor 1:31
j Le 26:40
Ne 9:16
Ps 78:8

800

2 Wie kan de machtige daden
van Jehovah onder woorden brengen,a
[Of] kan al zĳn lof doen horen? b
3 Gelukkig zĳn zĳ die gerechtigheid in acht nemen,c
Die te allen tĳde rechtvaardigheid betrachten.d
4 Gedenk mĳ, o Jehovah, met
de goede wil jegens uw
volk.e
Zie naar mĳ om met uw redding,f
5 Opdat ik de goedheid jegens
uw uitverkorenen moge
zien,g
Opdat ik mĳ moge verheugen met de verheuging
van uw natie,h
Opdat ik mĳ moge beroemen met uw erfdeel.i
6 Wĳ hebben gezondigd, evenzeer als onze voorvaders; j
Wĳ hebben verkeerd gedaan; wĳ hebben goddeloos gehandeld.k
7 Wat onze voorvaders in Egyp_
te betreft,
Zĳ gaven geen blĳk van
enig inzicht in uw wonderwerken.l
Zĳ dachten niet aan de overvloed van uw grootse liefderĳke goedheid,m
Maar zĳ gedroegen zich
weerspannig bĳ de zee,
aan de Rode Zee.n
8 En hĳ redde hen voorts ter
wille van zĳn naam,o
Om zĳn macht bekend te
maken.p
9 Bĳgevolg bestrafte hĳ de Rode
Zee, en geleidelĳk werd ze
droog; q
En hĳ deed hen vervolgens
door de waterdiepte gaan
als door de wildernis; r
10 En zo redde hĳ hen uit de
hand van de hater s
En eiste hen op uit de hand
van de vĳand.t
k 1Kon 8:47; Ezr 9:6; Da 9:5; l Jes 44:18; m Ps
78:42; Jes 63:7; n Ex 14:11; o Joz 7:9; Ps 143:11;
Ez 20:14; p Ex 9:16; Ro 9:17; q Ex 14:21; Joz
2:10; Ne 9:11; Ps 66:6; Ps 78:13; Ps 136:13;
r Ne 9:11; Ps 77:19; Ps 136:14; Jes 63:13; s Ex
14:30; Lu 1:71; t Jes 41:11; Jes 49:26; Mi 6:4.
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¨
¨
Israel maakt kalf; volgt Kanaanieten na

11 En de wateren bedekten voorts
hun tegenstanders; a
´ ´
Niet een van hen bleef er
over.b
12 Toen hadden zĳ geloof in zĳn
woord; c
Zĳ gingen zĳn lof zingen.d
13 Al snel vergaten zĳ zĳn werken; e
Zĳ wachtten niet op zĳn
raad.f
14 Maar zĳ gaven blĳk van hun
zelfzuchtige begeerte in
de wildernis g
En gingen God op de proef
stellen in de woestĳn.h
15 Voorts gaf hĳ hun wat zĳ verzochteni
En zond een wegterende
ziekte in hun ziel.j
16 En zĳ werden afgunstig op
Mozes
in het kamp,k
_
¨
Zelfs op Aaron,
de heilige
_
van Jehovah.l
17 De aarde opende zich toen en
m
verzwolg Dathan
_
En bedekte de vergadering
van Ab _iram.n
18 En een vuur ontbrandde onder hun vergadering; o
Ja, een vlam verslond voorts
de goddelozen.p
19 Bovendien maakten zĳ een
q
kalf in Horeb
_
En bogen zich neer voor een
gegoten beeld,r
20 Zodat zĳ mĳn heerlĳkheid
verruildens
Voor een afbeelding van een
stier, die plantengroei eet.t
21 Zĳ vergaten God, hun Redder,u
Degene die grote dingen in
Egypte
had gedaan,v
_
22 Wonderwerken in het land
van Cham,w
Vrees inboezemende dingen
bĳ de Rode Zee.x
23 En hĳ stond op het punt te
zeggen dat hĳ hen zou verdelgen,y
Als Mozes,
zĳn uitverkore_
ne, er niet was geweest,
Die zich voor zĳn aangezicht
op de bres stelde,z
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PSALM 106:11-35

Om zĳn woede af te wenden, zodat hĳ [hen] niet
in het verderf stortte.a
En zĳ gingen het begeerlĳke
land versmaden; b
Zĳ hadden geen geloof in
zĳn woord.c
En zĳ bleven morren in hun
tenten; d
Zĳ luisterden niet naar de
stem van Jehovah.e
Daarom hief hĳ voorts zĳn
hand op [in een eed] betreffende hen,f
Dat hĳ hen zou doen vallen
in de wildernis,g
En dat hĳ hun nageslacht zou
doen
vallen onder de na¨
tien,h
En dat hĳ hen zou verstrooien over de landen.i
En zĳ gingen
zich verbinden
¨
aan Ba_ al van Peor
_ j
En de slachtoffers van de
doden eten.k
Daar zĳ [hem] krenkten door
hun handelingen,l
Brak er nu een gesel uit onder hen.m
Toen P _inehas opstond en tussenbeide kwam,n
Werd de gesel voorts gestuit.
En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend
Van geslacht op geslacht,
tot onbepaalde tĳd.o
Voorts verwekten zĳ toorn bĳ
p
de wateren van Meriba,
_
Zodat het Mozes
slecht ver_
ging vanwege hen.q
Want zĳ verbitterden zĳn geest
En hĳ ging onbezonnen spreken met zĳn lippen.r
Zĳ verdelgden de volken niet,s
Zoals Jehovah hun had gezegd.t
En zĳ gingen zich
¨ vermengen
met de natienu
En leerden vervolgens hun
werken.v

m Nu 25:9; 1Kor 10:8; n Nu 25:8; Joz 7:12; o Nu
25:13; p Nu 20:2; Nu 27:14; De 32:51; q Nu
20:12; De 1:37; r Nu 20:10; Job 2:10; Ps 141:3;
Sp 16:32; Jak 3:2; s Joz 16:10; Joz 17:12; Re
1:21; t Nu 33:52; De 7:2; Re 2:2; u Joz 15:63;
Re 1:33; Ho 7:8; v Jes 2:6; 1Kor 5:6; 1Kor 15:33.
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Weerspannigheid. Voorwerp van medelĳden

36 En zĳ bleven hun afgoden dienen,a
En deze werden hun tot een
strik.b
37 En zĳ plachten hun zonen
En hun dochters aan demonen te offeren.c
38 Zo bleven zĳ onschuldig bloed
vergieten,d
Het bloed van hun zonen en
hun dochters,
Die zĳ offerden aan
¨ de afgoden van Kana
an; e
_
En het land werd met bloedvergieting bezoedeld.f
39 En zĳ werden onrein door
hun werkeng
En bleven immorele gemeenschap hebben door hun
handelingen.h
40 Toen ontbrandde de toorn van
Jehovah tegen zĳn volk,i
En hĳ ging zĳn erfdeel verfoeien.j
41 En hĳ gaf hen herhaaldelĳk
¨
in de hand van de natien,k
Opdat degenen die hen
haatten, over hen zouden
heersen,l
42 En opdat hun vĳanden hen
zouden verdrukken,
En opdat zĳ onderworpen
zouden worden onder hun
hand.m
43 Vele malen placht hĳ hen te
bevrĳden,n
Maar zĳ van hun kant bleven zich weerspannig gedragen in hun ongehoorzame gedrag,o
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En zĳ werden dan vernederd
wegens hun dwaling.a
En hĳ zag dan de nood waarin
zĳ verkeerden,b
Wanneer hĳ hun smekende
geroep hoorde.c
En hĳ dacht dan met betrekking tot hen weer aan zĳn
verbond,d
En hĳ gevoelde weer spĳt
naar de overvloed van zĳn
grootse liefderĳke goedheid.e
En hĳ vergunde hun dan, voorwerpen van medelĳden te
zĳn
Voor het aangezicht van allen die hen gevangen hielden.f
Red ons, o Jehovah, onze God,g
En breng ons bĳeen uit de
¨
natienh
Om dank te brengen aan uw
heilige naam,i
Om met uitbundige vreugde
tot uw lof te spreken.j
Gezegend zĳ Jehovah, de God
¨
van Isra
el,k
_
Van onbepaalde tĳd, ja, tot
onbepaalde tĳd;
En heel het volk moet zeggen:
Amen.l
Looft Jah! m

e Ex 34:6; Nu 14:18; De 32:36; Re 2:18; 2Sa
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¨
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Ez 36:24; i Ps 103:1; Ps 105:3; j Jes 43:21; k 1Kr
29:10; Ps 41:13; Lu 1:68; l 1Kor 14:16; m Ps
106:1.

VIJFDE BOEK
(Psalm 107 – 150)

dankt Jehovah, want
hĳ is goed;
107 OWant
zĳn liefderĳke
a

goedheid duurt tot
onbepaalde tĳd.b
2 Laten zĳ dit zeggen die door
¨
Jehovah zĳn opgeeist,c
Die hĳ uit de hand van de
tegenstander heeft opgeeist,d
3 En die hĳ zelfs uit de landen
heeft bĳeengebracht,e
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Van de opgang [der zon] en
van haar ondergang,a
Uit het noorden en uit het
zuiden.b
4 Zĳ doolden rond in de wildernis,c in de woestĳn; d
Zĳ vonden geen enkele weg
naar een bewoonde stad.e
2e kolom a Jes 43:5; Jes 49:12; Jer 29:14; Mt
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Minachting. Aan poorten van de dood

5 Zĳ leden honger, ook dorst; a
Ja, hun ziel in hen bezweek
reeds.b
6 En zĳ bleven luid tot Jehovah
roepen in hun nood; c
Uit hun benauwenissen bevrĳdde hĳ hen voorts,d
7 En deed hen op de rechte weg
wandelen,e
Zodat zĳ naar een bewoonde
stad konden gaan.f
8 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goedheidg
En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.h
9 Want hĳ heeft de uitgedroogde ziel verzadigd; i
En de hongerige ziel heeft
hĳ met goede dingen vervuld.j
10 Er waren er die in duisternis
en diepe schaduw woonden,k
Gevangenen in ellende en
ĳzers.l
11 Want zĳ hadden zich weerspannig gedragenm tegen
de woorden van God; n
En de raad van de Allerhoogste hadden zĳ geminacht.o
12 Daarom ging hĳ ertoe over
hun hart door moeite te
onderwerpen; p
Zĳ struikelden, en er was
niemand die hielp.q
13 Toen riepen zĳ tot Jehovah
om hulp in hun nood; r
Uit hun benauwenissen redde hĳ hen als gewoonlĳk.s
14 Hĳ bracht hen vervolgens uit
duisternis en diepe schaduw naar buitent
En scheurde zelfs hun banden vaneen.u
15 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goedheidv
En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.w
16 Want hĳ heeft de koperen
deuren verbroken,x
En hĳ heeft zelfs de ĳzeren
grendels stukgeslagen.y
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17 Zĳ die dwaas waren, wegens
de weg van hun overtreding a
En wegens hun dwalingen,
hebben ten slotte zichzelf
ellende berokkend.b
18 Hun ziel ging zelfs elk soort
van voedsel verfoeien,c
En zĳ kwamen al tot aan de
poorten van de dood.d
19 Toen riepen zĳ tot Jehovah
om hulp in hun nood; e
Uit hun benauwenissen redde hĳ hen als gewoonlĳk.f
20 Voorts zond hĳ zĳn woord en
genas heng
En verschafte [hun] ontkoming uit hun kuilen.h
21 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goedheidi
En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.j
22 En laten zĳ dankoffers brengenk
En zĳn werken bekendmaken met vreugdegeroep.l
23 Zĳ die met schepen de zee opgaan,m
Die handel drĳven op uitgen
´ ´ strekte wateren,
24 Zıj hebben de werken van Jehovah gezieno
En zĳn wonderwerken in de
diepten; p
25 Hoe hĳ [het bevelende woord]
zegt en een stormachtige
wind doet opsteken,q
Zodat ze haar golven verheft.r
26 Ze rĳzen op tot de hemel,
Ze dalen neer in de afgronden.
Wegens de rampspoed komt
hun eigen ziel te versmelten.s
27 Zĳ waggelen en bewegen zich
onvast als een beschonkene,t
En zelfs al hun wĳsheid
blĳkt verward te zĳn.u
i Ps 138:2; j Ps 66:5; k Le 7:12; Ps 50:14; Ps
116:17; Heb 13:15; 1Pe 2:5; l Ps 9:11; Ps 73:28; Ps
118:17; m 1Kon 9:27; Ez 27:26; n 2Kr 9:21;
Ez 27:9; Opb 18:17; o Ps 95:5; p Ge 1:21; Ps
104:25; q Ps 135:7; Ps 148:8; Jer 10:13; Jon 1:4;
r Ps 93:4; s 2Sa 17:10; Ps 22:14; Jes 13:7; Na
2:10; t Job 12:25; Jes 19:14; u Jes 19:3; Jon 1:5.

PSALM 107:28–108:8

Gods wonderwerken; zĳn waarachtigheid

28 En zĳ gaan luid tot Jehovah
roepen in hun nood,a
En uit hun benauwenissen
voert hĳ hen dan.b
29 Hĳ brengt de storm tot bedaren,c
Zodat de golven van de zee
zich stilhouden.d
30 En zĳ verheugen zich omdat
deze tot rust komen,
En hĳ leidt hen naar de haven van hun welbehagen.e
31 O laat men Jehovah danken
voor zĳn liefderĳke goedheidf
En voor zĳn wonderwerken
aan de mensenzonen.g
32 En laat men hem verheffen
in de gemeente van het
volk,h
En hem in de zetel der oudere mannen loven.i
33 Hĳ maakt rivieren tot een wildernis,j
En de plaatsen waar water
opwelt, tot een dorstige
bodem,k
34 Vruchtbaar land tot zilte
grond,l
Wegens de slechtheid van
hen die daar wonen.
35 Hĳ maakt een wildernis tot
een rietpoel van water,m
En het land van een waterloze streek tot plaatsen
waar water opwelt.n
36 En daar laat hĳ de hongerigen wonen,o
Zodat zĳ er een bewoonde
stad stichten.p
37 En zĳ bezaaien velden en
planten wĳngaarden,q
Opdat die een vruchtbare
oogst mogen opleveren.r
38 En hĳ zegent hen zodat zĳ tot
zeer velen worden; s
En hĳ laat hun vee niet weinig worden.t
39 Opnieuw worden zĳ weinig en
gaan gebuktu
Vanwege druk, rampspoed
en droefheid.v
40 Hĳ stort verachting uit over
edelen,w
Zodat hĳ hen laat ronddolen
in een doods oord, waar
geen weg is.x
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Een lied. Een melodie van David.
_

hart is standvastig,
o God.
108 Mĳn
Ik wil zingen en melog

2
3

4

5
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41 Maar hĳ beschermt de arme
tegen ellende a
En maakt hem tot families
net als een kudde.b
42 De oprechten zien het en verheugen zich; c
Maar wat alle onrechtvaardigheid betreft, ze moet
haar mond sluiten.d
43 Wie is wĳs? Hĳ zal zowel deze
dingen waarnemene
Als zich opmerkzaam betonen ten opzichte van
Jehovah’s daden van liefderĳke goedheid.f

6

7

8

¨
dieen spelen,h
Ja, mĳn heerlĳkheid.i
Ontwaak toch, o snaarinstrument; ook gĳ, o harp.j
Ik wil de dageraad wekken.k
Ik zal u prĳzen onder de volken, o Jehovah; l
¨
En ik zal u met melodieen
bezingen onder de nationale groepen.m
Want uw liefderĳke goedheid
is groot tot aan de hemel,n
En uw waarachtigheid tot
aan de wolkenhemel.o
O verhef u boven de hemelen,
o God; p
En uw heerlĳkheid zĳ over
heel de aarde.q
Opdat uw geliefden verlost
mogen worden,r
O red toch met uw rechterhand en antwoord mĳ.s
God zelf heeft in zĳn heiligheid gesproken: t
„Ik wil uitbundige vreugde
hebben, ik wil S _ichemu
toedelen; v
En de laagvlakte van Suk_
kothw zal ik uitmeten.
G _ileadx behoort mĳ toe; May behoort mĳ toe;
nasse
_

l Ps 138:1; Ps 145:12; m Ps 57:9; n Ps 36:5; Ps 57:10;
Ps 103:11; o Ps 71:22; p Ps 8:1; Ps 57:5; q Ps
57:11; r Ps 60:5; 2Kor 1:10; s Ex 6:6; Ps 20:6; t Ps
89:35; u Joz 17:7; v Ps 60:6; w Ge 33:17; Re 8:5;
x Joz 13:11; 2Sa 2:9; y Ps 80:2.
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9

10

11

12

13

Gods wraak aan vĳanden

¨
En Efra
ım is de vesting
_
van degene die mĳ tot
hoofd is; a
Juda
is mĳn gebiedersstaf.b
_
c is mĳn waspot.d
Moab
_
e
Over Edom
zal ik mĳn san_
daal werpen.f
Over Filist ea
_ g zal ik in
triomf juichen.”h
Wie zal mĳ naar de versterkte stad brengen? i
Wie zal mĳ werkelĳk tot
aan Edom
leiden? j
_
Zĳt [gĳ] het niet, o God, die
ons verstoten hebtk
En die niet met onze legers
uittrekt als God? l
Verschaf ons toch hulp uit benauwdheid,m
Want redding door de aardse mens is waardeloos.n
Door God zullen wĳ vitale
kracht verwerven,o
En hĳzelf zal onze tegenstanders vertreden.p
Aan de leider. Van David.
_
Een melodie.
q

van mĳn lof, bewaar niet het stilzwĳ109 O God
gen.
r

2 Want de mond van de goddeloze en de mond van bedrog zĳn tegen mĳ opengegaan.s
Zĳ hebben over mĳ gesproken met een leugentong; t
3 En met woorden van haat
hebben zĳ mĳ omringd,u
En zĳ blĳven mĳ bestrĳden
zonder reden.v
4 [Tot loon] voor mĳn liefde blĳven zĳ mĳ weerstaan; w
Maar van mĳn zĳde is er gebed.x
5 En zĳ vergelden mĳ kwaad
voor goedy
En haat voor mĳn liefde.z
6 Stel een goddeloze over hem
aan,
En moge aan zĳn rechterhand een tegenstrever a
blĳven staan.
7 Wanneer hĳ geoordeeld wordt,
ga hĳ als schuldige uit;
En zelfs zĳn gebed worde
tot zonde.b
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8 Laten zĳn dagen weinige blĳken te zĳn; a
Iemand anders neme zĳn
ambt van opzicht.b
9 Dat zĳn zonen vaderloze jongens wordenc
En zĳn vrouw weduwe.d
10 En laten zĳn zonen zonder
mankeren gaan ronddolen; e
En zĳ moeten bedelen,
En zĳ moeten vanuit hun
eenzame plaatsen naar
[voedsel] zoeken.f
11 Laat de woekeraar strikken
spannen voor al wat hĳ
heeft,g
En laten vreemden h de
vrucht van zĳn moeizame
arbeid plunderen.i
12 Moge hĳ werkelĳk niemand
hebben die liefderĳke
goedheid bewĳst,j
En moge er niemand blĳken te zĳn die gunst betoont aan zĳn vaderloze
jongens.
13 Laat zĳn nakomelingschap
ter afsnĳding zĳn.k
Laat in het volgende geslacht hun naam worden
uitgewist.l
14 Laat de dwaling van zĳn voorvaders bĳ Jehovah in herinnering blĳven,m
En de zonde van zĳn moeder n — moge die niet worden uitgewist.o
´ ´
15 Dat ze voortdurend voor Jehovah blĳken te zĳn; p
En moge hĳ de gedachtenis
aan hen van de aarde zelf
afsnĳden; q
16 Omdat hĳ er niet aan dacht
liefderĳke goedheid te betrachten,r
Maar de ellendige en arme
bleef vervolgen,s
En de moedeloze van hart,
om [hem] ter dood te brengen.t
h Jes 1:7; i De 28:33; De 28:51; Re 6:5; j Jak
2:13; k 1Sa 2:31; 2Kon 10:11; Ps 37:28; Jer
22:30; l Ex 32:33; Nu 5:23; De 25:19; De 29:20;
Sp 10:7; m Ex 20:5; Le 26:39; 2Sa 3:29; 2Sa
21:1; Mt 23:32; n 2Kr 22:3; o Ne 4:5; Jer 18:23;
p De 32:34; Jer 2:22; q Ps 34:16; Jes 65:15; r 2Sa
17:2; Mt 18:33; Jak 2:13; s Ge 42:21; Ps 10:2;
t 2Sa 16:11; Ps 34:18; Ps 37:32.

PSALM 109:17–110:3

Vervloeking over goddeloze

17 En hĳ bleef de vervloeking
liefhebben,a zodat die over
hem kwam; b
En hĳ schepte geen behagen in de zegen,c
Zodat die ver van hem verwĳderd werd; d
18 En hĳ werd met vervloeking
als zĳn gewaad bekleed.e
Die kwam derhalve als water in zĳn binnenste f
En als olie in zĳn beenderen.
19 Moge ze voor hem als een
kleed blĳken te zĳn waarin hĳ zich hultg
En als een gordel waarmee
hĳ zich voortdurend omgord houdt.h
20 Dit is het van Jehovah afkomstige loon voor degene die
mĳ weerstaati
En voor hen die kwaad spreken tegen mĳn ziel.j
21 Maar gĳ zĳt Jehovah, de Soevereine k Heer.
Handel met mĳ ter wille van
uw naam.l
Omdat uw liefderĳke goedheid goed is — bevrĳdm
mĳ.
22 Want ik ben ellendig en arm,n
En mĳn hart is zelfs doorboord in mĳ.o
23 Gelĳk een schaduw wanneer
ze zich neigt, moet ik heengaan; p
Ik ben afgeschud als een
sprinkhaan.
¨
24 Ja, mĳn knieen hebben gezwaaid van het vasten,q
En mĳn vlees is vermagerd,
zonder enige olie.r
25 En ikzelf ben voor hen tot iets
smadelĳks geworden.s
Zĳ zien mĳ — zĳ schudden
reeds hun hoofd.t
26 Help mĳ, o Jehovah, mĳn God; u
Red mĳ naar uw liefderĳke
goedheid.v
27 En mogen zĳ weten dat dit
uw hand is; w
Dat gĳzelf, o Jehovah, het
gedaan hebt.x
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28 Laten zĳ van hun kant een
vervloeking uitspreken,a
Maar moogt gĳ van uw kant
een zegen uitspreken.b
Zĳ zĳn opgestaan, maar laat
hen beschaamd worden,c
En laat uw eigen knecht
zich verheugen.d
29 Laten zĳ die mĳ weerstaan, bekleed worden met schande,e
En laten zĳ zich in hun
schaamte hullen net als in
een schoudermantel.f
30 Ik zal Jehovah ten zeerste
prĳzen met mĳn mond,g
En te midden van velen zal
ik hem loven.h
31 Want hĳ zal aan de rechterhand van de arme staan,i
Om [hem] te redden van
degenen die zĳn ziel oordelen.
Van David.
Een melodie.
_

uitspraak van Jehotot mĳn Heer
110 De vah
luidt:
j

„Zit aan mĳn rechterhand,k
Totdat ik uw vĳanden
tot een voetbank voor
uw voeten stel.”l
m
2 De staf van uw sterkte zal
Jehovah uit S _ion zenden,n
[zeggend:]
„Ga onderwerpen te midden
van uw vĳanden.”o
3 Uw volkp zal zich gewillig
aanbiedenq op de dag van
uw strĳdkracht.r
In de pracht der heiligheid,s
uit de schoot van de dageraad,
Hebt gĳ uw gezelschap van
jonge mannen net als
dauwdruppels.t
k Mr 12:36; Han 2:34; Han 7:56; Ro 8:34; Ef
1:20; Kol 3:1; Heb 1:3; Heb 8:1; Heb 10:12; Heb
12:2; 1Pe 3:22; l Mt 22:44; Han 2:35; 1Kor
15:25; Heb 1:13; Heb 10:13; m Mt 28:18; Opb
2:27; Opb 12:5; Opb 19:15; n Opb 11:15; Opb
14:1; o Ps 2:9; Ps 45:4; Ps 45:5; Mt 24:30; Lu
19:27; Opb 1:7; Opb 6:2; Opb 11:18; p Opb 14:4;
q Re 5:2; Ps 119:108; Jes 6:8; Mt 4:20; Lu 5:28;
1Kor 9:17; r Mt 24:37; Mt 25:31; Opb 6:2; Opb
19:11; s Da 12:10; 2Kor 7:1; 1Pe 1:16; t Ge 27:28;
Han 4:4; Opb 7:9.
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Priester als Melchizedek

4 Jehovah heeft gezworena (en
hĳ zal geen spĳt gevoelen): b
„Gĳ zĳt priester tot onbepaalde tĳdc
Naar de wĳze van Melchize_
dek!”d
5 Jehovah zelf aan uw rechterhande
Zal stellig koningen verpletteren op de dag van
zĳn toorn.f
6 Hĳ zal gericht oefenen onder
¨
de natien; g
Hĳ zal een volheid van dode
lichamen veroorzaken.h
Hĳ zal stellig degene verpletteren die het hoofd is
over een volkrĳk land.i
7 Uit het stroomdal zal hĳ onderweg drinken.j
Daarom zal hĳ [zĳn] hoofd
opheffen.k

111 Looft1 Jah!

l

[’Alef ]

Ik zal Jehovah prĳzen
met heel [mĳn] hartm
¯
2 [Beth]

In de intieme groep n
der oprechten en de
vergadering.o

3 [Gimel ]
2 De werken van Jehovah zĳn
groot,p

4 [Daleth]
Gezocht door allen die er behagen in scheppen.q

5 [He’]
3 Zĳn activiteitr is louter waardigheid en pracht,s

6 [Waw]
En zĳn rechtvaardigheid
houdt eeuwig stand.t

7 [Zajin]
4 Een gedachtenis heeft hĳ ingesteld voor zĳn wonderwerken.u

8

¯
[Cheth]

Jehovah is goedgunstig en
barmhartig.v
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¯
9 [Teth]

5 Voedsel heeft hĳ gegeven aan
hen die hem vrezen.a
¯
[Jodh]

Tot onbepaalde tĳd zal hĳ
zĳn verbond gedenken.b
[Kaf ]

6 De kracht van zĳn werken
heeft hĳ zĳn volk bekendgemaakt,c
[Lamedh]

Door hun
het erfdeel der
¨
natien te geven.d

 [Mem]

7 De werken van zĳn handen
zĳn waarheid en recht; e

 [Noen]

Betrouwbaar zĳn al de bevelen die hĳ geeft,f

 [Samekh]

8 Goed ondersteund voor eeuwig, tot onbepaalde tĳd,g

 [Ajin]

Uitgevoerd in waarheid en
oprechtheid.h

 [Pe’]

9 Verlossing heeft hĳ zĳn volk
gezonden.i
¯
 [Tsa·dhe]

Tot onbepaalde tĳd heeft hĳ
zĳn verbond verordend.j

 [Qof¯ ]

Zĳn naam is heilig en vrees
inboezemend.k
¯
 [Resj
]

10 De vrees voor Jehovah is het
begin van wĳsheid.l

 [Sin]

Allen die ze betrachten,
hebben een goed inzicht.m

 [Taw]

Zĳn lof houdt eeuwig stand.n
c De 4:32; Joz 6:20; Joz 10:13; Ps 78:12; d Ps
44:2; Ps 78:55; Ps 80:8; Ps 105:44; e De 32:4; Ps
85:10; Ps 86:8; Ps 98:3; Opb 15:4; f Ps 19:8; Ps
33:4; Ps 119:4; Jes 55:11; g Ps 119:100; Jes 40:8;
h Ps 19:9; Opb 15:3; i Ex 15:13; De 15:15; Ps
130:7; Mt 1:21; Lu 1:68; Opb 7:10; j 2Sa 23:5;
1Kr 16:15; Jer 33:20; k De 28:58; 1Kr 16:10; Ps
89:7; Ps 99:3; Jes 6:3; Mal 1:14; Lu 1:49; Opb
4:8; l De 4:6; Job 28:28; Sp 1:7; Sp 9:10; Pr 12:13;
Heb 11:7; m De 4:6; Joz 1:8; 1Kon 2:3; Sp 3:4;
2Ti 3:15; n Ps 145:2; 1Pe 1:7.
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Godvruchtige vrees is wĳsheid. Looft Jah

Looft Jah! a

1 [’Alef ]

Gelukkig is de man die
Jehovah vreest,b
¯
2 [Beth]

In wiens gebodenc hĳ
zeer veel behagen
heeft gevonden.d

3 [Gimel ]

2 Machtig zal zĳn nageslacht
worden op de aarde.e

4 [Daleth]

Wat het geslacht der oprechten betreft, het zal gezegend worden.f

5 [He’]

3 Waardevolle dingen en rĳkdom zĳn in zĳn huis; g

6 [Waw]

En zĳn rechtvaardigheid
houdt eeuwig stand.h

7 [Zajin]

4 Hĳ is stralend opgegaan in
de duisternis als een licht
voor de oprechten.i
¯
8 [Cheth]

Hĳ is goedgunstig en barmhartig en rechtvaardig.j
¯
9 [Teth]

5 Goed is de man die goedgunstig is k en uitleent.l
¯
[Jodh]

Hĳ schraagt zĳn aangelegenheden met gerechtigheid.m
[Kaf ]

6 Want nimmer zal hĳ aan
het wankelen worden gebracht.n
[Lamedh]

De rechtvaardige zal tot onbepaalde tĳd in de herinnering blĳven.o

 [Mem]

7 Zelfs voor slecht nieuws zal
hĳ niet bevreesd zĳn.p

 [Noen]

Zĳn hart is standvastig,q ertoe gebracht zich op Jehovah te verlaten.r
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 [Samekh]

808
a

8 Zĳn hart is onwrikbaar; hĳ
zal niet bevreesd zĳn,b

 [Ajin]

Totdat hĳ op zĳn tegenstanders neerziet.c

 [Pe’]

9 Hĳ heeft wĳd en zĳd uitgedeeld; hĳ heeft aan de armen gegeven.d
¯
 [Tsa·dhe]

Zĳn rechtvaardigheid houdt
eeuwig stand.e

 [Qof¯ ]

Zĳn eigen hoorn zal met
heerlĳkheid worden verhoogd.f
¯
 [Resj
]

10 De goddeloze zelf zal het zien
en zich stellig ergeren.g

 [Sjin]

Met zĳn tanden zal hĳ knarsen en werkelĳk wegsmelten.h

 [Taw]

De begeerte der goddelozen
zal vergaan.i
j

Jah!
Brengt lof, o
knech113 Looft
ten van Jehovah,
GIJ

k

Looft de naam van Jehovah.l
2 Moge Jehovah’s naam gezegend wordenm
Van nu aan en tot onbepaalde tĳd.n
3 Van de opgang der zon tot aan
haar ondergang o
Dient Jehovah’s naam geloofd te worden.p
4 Jehovah
¨ is hoog boven alle natien verheven; q
Zĳn heerlĳkheid is boven de
hemelen.r
c Ps 59:10; Ps 91:8; Ps 92:11; Ps 118:7; d De
15:11; Sp 11:24; Sp 19:17; Pr 11:2; 2Kor 9:9;
e De 24:13; Mt 25:46; Heb 6:10; f 1Sa 2:1; Ps
75:10; Ps 92:10; g Es 6:11; Lu 13:28; h Ps 37:12;
Ps 58:7; i Sp 10:28; Sp 11:7; PSALM 113 j Ex
15:2; Ps 68:4; Ps 150:6; Jes 38:19; Opb 19:1;
k Ps 33:1; Ps 103:21; Ef 5:19; Opb 19:5; l Ps
135:1; m 1Kr 29:10; Da 2:20; n 1Kr 16:36; Ps
106:48; o Jes 45:6; Jes 59:19; p Ex 9:16; Ps 72:19;
Ps 86:9; Mal 1:11; q Ps 97:9; Ps 99:2; Jes 40:17;
r 1Kon 8:27; Ps 8:1.
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De arme verhoogd. Afgoden waardeloos

5 Wie is als Jehovah, onze God,a
Hĳ die zĳn woning in den
hoge maakt? b
6 Hĳ verwaardigt zich om naar
de hemel en de aarde te
zien,c
7 Richt de geringe zelfs op uit
het stof; d
Uit de askuil verheft hĳ de
arme,e
8 Om [hem] bĳ edelen te doen
zitten,f
Bĳ de edelen van zĳn volk.g
9 De onvruchtbare vrouw doet
hĳ in een huis wonenh
Als een blĳde moeder van
zonen.i
Looft Jah! j
¨
Toen Isra
el uit Egypte
_
_
trok,k
Het huis van Jakob
uit
_
een volk dat onverstaanbaar sprak,l
2 Werd Juda
zĳn heilige plaats,m
¨ _
Isra
el zĳn grootse grondge_
bied.n
3 De zee zelf zag het en sloeg op
de vlucht; o
Wat de Jorda_ an
_ betreft, ze
week voorts terug.p
4 Ja, de bergen huppelden rond
als rammen,q
De heuvels als lammeren.
5 Wat hadt gĳ, o zee, dat gĳ op
de vlucht sloegt,r
O Jorda_ an,
dat gĳ voorts te_
rugweekt? s
6 O bergen, dat GIJ gingt rondhuppelen als rammen,t
O heuvels, als lammeren? u
7 Krimp wegens de Heer van
pĳn ineen, o aarde,v
Wegens de God van Jakob,
_
8 Die de rots verandert in een
w
rietpoel van water,
Een rots van vuursteen in
een waterbron.x

114

ons behoort niets,
Jehovah, aan ons
115 Aanobehoort
niets,
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Maar aan uw naam
geef heerlĳkheid,z
Naar uw liefderĳke
goedheid, naar uw
waarachtigheid.a
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¨
2 Waarom zouden de nati en
zeggen: a
„Waar is nu hun God?”b
3 Maar onze God is in de hemel; c
Al wat hem heeft behaagd [te
doen], heeft hĳ gedaan.d
4 Hun afgoden zĳn zilver en
goud,e
Het werk van de handen van
de aardse mens.f
5 Een mond hebben ze, maar ze
kunnen niet spreken; g
Ogen hebben ze, maar ze
kunnen niet zien; h
6 Oren hebben ze, maar ze kunnen niet horen.i
Een neus hebben ze, maar
ze kunnen niet ruiken.j
7 Handen bezitten ze, maar ze
kunnen niet tasten.k
Voeten bezitten ze, maar ze
kunnen niet lopen; l
Ze geven geen geluid met
hun keel.m
8 Degenen die ze maken, zullen
net zo worden als zĳ,n
Allen¨ die erop vertrouwen.o
9 O Isra
el, vertrouw op Jeho_
vah; p
Hĳ is hun hulp en hun
schild.q
¨
10 O huis van Aaron,
stelt UW
_
vertrouwen op Jehovah; r
Hĳ is hun hulp en hun
schild.s
11 GIJ die Jehovah vreest, vertrouwt op Jehovah; t
Hĳ is hun hulp en hun
schild.u
12 Jehovah zelf is ons indachtig
geweest; hĳ zal zegenen,¨ v
Hĳ zal het huis van Isra
el
_
zegenen,w
a Ps 61:7; Ps 66:20; Ps 89:1; Ps 138:2; Mi 7:20;
Ro 3:4; 2e kolom a Ex 32:12; Nu 14:15; De
¨
32:27; b Ps 42:3; Ps 79:10; Joe 2:17; c Ps 2:4; Ps
33:14; Ps 123:1; Jes 63:15; Mt 6:9; d Ps 135:6;
Jes 46:10; Da 4:35; Ro 9:19; e Ps 97:7; Ps
135:15; Jes 46:6; Jer 10:9; f De 4:28; Jes 40:19;
Jes 44:17; Jer 10:3; Han 19:26; g Hab 2:19; h Ps
135:16; i Ps 135:17; j 1Kor 10:19; k 1Sa 5:4; l 1Sa
5:3; Jes 46:7; Han 17:29; m Hab 2:18; n Ps 135:18;
Jes 44:9; Opb 9:20; o 2Kon 21:21; Ps 97:7; Jon
2:8; p 1Kr 5:20; Ps 32:10; Ps 62:8; Sp 3:5; q De
33:29; Ps 33:20; Ps 119:114; Ps 144:2; Sp 30:5;
r Ex 28:1; De 33:8; s Ps 118:3; t Sp 16:20; Jer
17:7; u Ps 84:11; v Ps 136:23; Sp 10:22; Han 10:4;
w Ge 12:2; Ps 67:7; Han 3:26.
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13

14
15

16

17

18

Aarde aan mensen gegeven. Dood van loyalen

¨
Hĳ zal het huis van Aaron
_
zegenen.a
Hĳ zal hen die Jehovah vrezen zegenen,b
Zowel de kleinen als de groten.c
Jehovah zal U toename geven,d
Aan U en aan UW zonen.e
GIJ zĳt degenen die gezegend
zĳt door Jehovah,f
De Maker van hemel en aarde.g
Wat de hemel betreft, aan Jehovah behoort de hemel
toe,h
Maar de aarde heeft hĳ aan
de mensenzonen gegeven.i
Het zĳn niet de doden die Jah
loven,j
Noch ook maar iemand van
hen die in de stilte afdalen.k
Wĳ echter zullen Jah zegenen,l
Van nu aan en tot onbepaalde tĳd.m
Looft Jah! n

heb waarlĳk lief, want
Jehovah hoort
116 IkMĳn
stem, mĳn smeo

p

kingen.
2 Want hĳ heeft zĳn oor tot mĳ
geneigd,q
En al mĳn dagen zal ik roepen.r
3 De koorden van de dood omgaven mĳ,s
Ja, de benauwende omstandigheden van Sjeo_ ol
_ troffen mĳ.t
Benauwdheid en droefheid
bleef ik vinden.u
4 Maar ik riep toen de naam van
Jehovah aan: v
„Ach Jehovah, verschaf mĳn
ziel toch ontkoming!”w
5 Jehovah is goedgunstig en
rechtvaardig; x
En onze God is het die barmhartigheid betoont.y
6 Jehovah behoedt de onervarenen.z
Ik was verarmd, en voorts
heeft hĳ zelfs mĳ gered.a
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7 Keer terug tot uw rustplaats,
o mĳn ziel,a
Want Jehovah zelf heeft
passend tegenover u gehandeld.b
8 Want gĳ hebt mĳn ziel verlost
van de dood,c
Mĳn oog van tranen, mĳn
voet van struikelen.d
9 Ik wil voor het aangezicht van
Jehovah wandelene in de
landen der levenden.f
10 Ik had geloof,g want ik ging
spreken.h
Ikzelf was zeer gekweld.
11 Ik voor mĳ zei, toen ik in paniek geraakte: i
„Ieder mens is een leugenaar.”j
12 Wat zal ik Jehovah vergeldenk
Voor al zĳn weldaden jegens mĳ? l
13 De beker van grootse redding m
zal ik opnemen,
En de naam van Jehovah zal
ik aanroepen.n
14 Mĳn geloften zal ik aan Jehovah betalen,o
Ja, in het bĳzĳn van heel
zĳn volk.
15 Kostbaar in de ogen van Jehovah
Is de dood van zĳn loyalen.p
16 Ach, o Jehovah,q
Want ik ben uw knecht.r
Ik ben uw knecht, de zoon
van uw slavin.s
Gĳ hebt mĳn banden losgemaakt.t
17 Aan u zal ik het dankoffer
brengen,u
En de naam van Jehovah zal
ik aanroepen.v
18 Mĳn geloften zal ik aan Jehovah betalen,w
Ja, in het bĳzĳn van heel
zĳn volk,x
f Ps 27:13; Ps 142:5; Pr 9:5; Jes 38:11; Jes 53:8;
g Ge 15:6; 2Kor 4:13; Heb 11:1; h Ro 10:10; 2Pe
1:21; i Ps 31:22; j Ps 146:3; Ro 3:4; k Ps 50:10;
1Kor 6:20; l Ps 103:2; m Ps 119:155; n Ps 150:1;
¨
Joe 2:32; Mt 26:42; o Job 22:27; Ps 22:25; Jon
2:9; Na 1:15; Mt 5:33; Jo 17:4; p 1Sa 25:29; Job
1:12; Ps 50:5; Ps 72:14; Ps 91:14; Za 2:8; 2Pe
2:9; q Ps 116:4; r Ps 119:125; Ps 143:12; s Ps
86:16; Lu 1:38; t 2Kr 33:13; Ps 107:14; u Le
7:12; Ps 50:23; Ps 107:22; Heb 13:15; v Ro 10:13;
w Ps 22:25; Ps 76:11; Pr 5:5; x Ps 116:14.
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Jehovah’s liefderĳke goedheid

19 In de voorhoven van het huis
van Jehovah,a
b
In uw midden, o Jeruzalem.
_
Looft Jah! c
na¨ Jehovah, al
tien;
117 Looft
Prĳst hem, al
clans.
GIJ
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d

GIJ

e

2 Want tegenover ons is zĳn liefderĳke goedheid machtig
gebleken; f
En de waarachtigheidg van
Jehovah duurt tot onbepaalde tĳd.
Looft Jah! h
Jehovah, want hĳ
is goed;
118 Dankt
Want zĳn liefderĳke
i

goedheid duurt tot
onbepaalde
tĳd.j
¨
2 Laat Isra
el nu zeggen:
_
„Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd.”k
3 Laten ¨ zĳ van het huis van
Aaron
nu zeggen: l
_
„Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd.”m
4 Laten zĳ die Jehovah vrezen,
nu zeggen: n
„Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd.”o
5 Vanuit de benauwende omstandigheden riep ik Jah
aan; p
Jah antwoordde [en stelde]
mĳ in een ruime plaats.q
6 Jehovah staat aan mĳn zĳde;
ik zal niet vrezen.r
Wat kan de aardse mens mĳ
doen? s
7 Jehovah staat aan mĳn zĳde
onder degenen die mĳ helpen,t
Zodat ikzelf zal neerzien op
degenen die mĳ haten.u
8 Het is beter zĳn toevlucht te
nemen tot Jehovahv
Dan te vertrouwen op de
aardse mens.w
9 Het is beter zĳn toevlucht te
nemen tot Jehovahx
Dan te vertrouwen op edelen.y
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¨
10 Ja, alle nati en omringden
mĳ.a
Het was in de naam van Jehovah dat ik ze bleef afweren.b
11 Ze omringden mĳ, ja, ze hadden mĳ omringd.c
In de naam van Jehovah
bleef ik ze afweren.
12 Ze omringden mĳ als bĳen; d
Ze werden uitgeblust als een
vuur van doornbossen.e
In de naam van Jehovah
bleef ik ze afweren.f
13 Gĳ hebt mĳ duchtig gestoten,
opdat ik zou vallen,g
Maar Jehovah zelf heeft mĳ
geholpen.h
14 Jah is mĳn beschutting en
[mĳn] macht,i
En hĳ wordt mĳ tot redding.j
15 De stem van vreugdegeroep
en redding k
Is in de tentenl der rechtvaardigen.m
De rechterhand van Jehovah spreidt vitale kracht
tentoon.n
16 De rechterhand van Jehovah
verheft [zich]; o
De rechterhand van Jehovah spreidt vitale kracht
tentoon.p
17 Ik zal niet sterven, maar ik
zal blĳven leven,q
Om de werken van Jah bekend te maken.r
18 Jah heeft mĳ streng gecorrigeerd,s
Maar aan de dood heeft hĳ
mĳ niet overgegeven.t
19 Opent voor mĳ de poorten der
rechtvaardigheid.u
Ik zal erdoor binnengaan; ik
zal Jah prĳzen.v
w
20 Dit is de poort
´ ´ van Jehovah.
De rechtvaardigen zullen
erdoor binnengaan.x
21 Ik zal u prĳzen, want gĳ hebt
mĳ geantwoordy
j Ps 3:8; Han 3:15; k Ps 30:11; Lu 24:52; l Jes
16:5; m Jes 65:13; Han 2:46; Han 16:34; n Ps
89:13; Jes 63:12; o Ex 15:6; p Jes 40:26; q Ps
6:5; r Ps 71:17; Ps 73:28; s Ps 66:10; Ps 94:12;
Jes 53:10; 2Kor 6:9; Heb 12:6; t Ps 16:10; Han
2:31; u Jes 26:2; Mt 7:14; Opb 22:14; v Ex 15:2;
w Ps 24:7; x Ps 24:4; Jes 35:8; y Jo 11:41.
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22

23

24

25

26

27

28

29

Verworpen Steen. Pad van jongeren

En gĳ zĳt mĳn redding geworden.a
De steen die de bouwlieden
hebben verworpen,b
Is het hoofd van de hoek geworden.c
Vanwege Jehovah is dit geschied; d
Het is wonderbaar in onze
ogen.e
Dit is de dag die Jehovah
heeft gemaakt; f
Wĳ willen daarop blĳ zĳn en
ons verheugen.g
Ach Jehovah, red toch alstublieft! h
Ach Jehovah, schenk toch
alstublieft succes! i
Gezegend is Hĳ die komt in
de naam van Jehovah; j
Wĳ hebben ulieden gezegend vanuit het huis van
Jehovah.k
Jehovah is de Goddelĳke,l
En hĳ geeft ons licht.m
Bindt de feestoptochtn met
grote takken,o
Tot aan de hoornen van het
altaar.p
Gĳ zĳt mĳn Goddelĳke, en ik
zal u prĳzen; q
Mĳn God — ik zal u verhogen.r
Dankt Jehovah, want hĳ is
goed; s
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde tĳd.t

1 [’Alef ]

zĳn degenen
die onberispelĳk zĳn
119 Gelukkig
in [hun] weg,
u

Degenen die in de wet
van Jehovah wandelen.v
2 Gelukkig zĳn degenen die
zĳn vermaningen in acht
nemen; w
Met geheel het hart blĳven
zĳ hem zoeken.x
3 Waarlĳk, zĳ hebben geen
onrechtvaardigheid beoefend.y
Zĳn wegen hebben zĳ bewandeld.z
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4 Gĳzelf hebt op gebiedende
wĳze uw bevelen gegeven,a
Opdat ze zorgvuldig onderhouden worden.b
5 O dat mĳn wegen toch stevig
bevestigd warenc
Om uw voorschriften te onderhouden! d
6 In dat geval zou ik niet beschaamd worden,e
Wanneer ik al uw geboden
bezie.f
7 Ik zal u prĳzen in oprechtheid van hart,g
Wanneer ik uw rechtvaardige rechterlĳke beslissingen leer.h
8 Uw voorschriften blĳf ik onderhouden.i
O verlaat mĳ niet geheel en
al.j
¯
2 [Beth]

9 Hoe zal een jonge mank zĳn
pad reinigen?
Door op zĳn hoede te blĳven overeenkomstig uw
woord.l
10 Met heel mĳn hart heb ik u
gezocht.m
Laat mĳ niet afdwalen van
uw geboden.n
11 In mĳn hart heb ik uw
woord als een schat weggelegd,o
Opdat ik niet tegen u zondig.p
12 Gezegend zĳt gĳ, o Jehovah.
Leer mĳ uw voorschriften.q
13 Met mĳn lippen heb ik bekendgemaaktr
Al de rechterlĳke beslissingen van uw mond.s
14 In de weg van uw vermaningen heb ik mĳ uitbundig
verheugd,t
Net als over alle andere
waardevolle dingen.u
d De 4:1; Ps 119:135; Jer 32:11; e Ps 119:80;
f Le 27:34; Pr 12:13; g 1Kr 29:17; h De 1:35; De
4:3; De 5:1; De 6:1; Ps 19:9; Ps 119:160; i De
4:1; Joz 24:15; Ps 119:145; j Ps 37:25; Jes 43:2;
Heb 13:5; k Ps 25:7; l Ps 15:2; Sp 6:22; m 1Sa
7:3; 2Kr 15:15; n Ps 25:5; Ps 119:118; o Ps
112:1; Ps 119:67; Lu 2:19; Lu 2:51; Ro 6:17;
p Ps 19:13; Ps 37:31; q Ne 10:29; Ps 119:26; Ps
119:64; r Ps 40:9; s Nu 16:5; De 5:31; 1Kr 16:12;
Ps 19:9; t Ps 119:111; Jer 15:16; u Job 23:12; Ps
19:10; Ps 119:72.
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Lust in Gods wet. Jehovah’s vermaningen

15 Met uw bevelen wil ik mĳ intens bezighouden,a
En ik wil op uw paden letten.b
16 In uw inzettingen zal ik mĳ
verlustigen.c
Ik zal uw woord niet vergeten.d

3 [Gimel ]

17 Handel passend tegenover
uw knecht, opdat ik moge
levene
En opdat ik uw woord moge
onderhouden.f
18 Ontsluier mĳn ogen,g opdat ik
De wonderbare dingen uit
uw wet moge zien.h
19 Ik ben slechts een inwonende vreemdeling in het
land.i
Verberg uw geboden niet
voor mĳ.j
20 Mĳn ziel is verbrĳzeld van
verlangenk
Naar uw rechterlĳke beslissingen, altĳd door.l
21 Gĳ hebt de vervloekte overmoedigen bestraft,m
Die afdwalen van uw geboden.n
22 Wentel smaad en verachting
van mĳ af,o ´
Want ik heb uw vermaningen opgevolgd.p
23 Zelfs vorsten´ hebben neergezeten; tegen mĳ hebben
zĳ onderling gesproken.q
Wat uw knecht betreft, hĳ
houdt zich intens bezig
met uw voorschriften.r
24 Ook zĳn uw vermaningen
mĳn lust,s
Als mĳn raadslieden.t

4 [Daleth]

25 Aan het stof heeft mĳn ziel
gekleefd.u
Houd mĳ in het leven naar
uw woord.v
26 Ik heb mĳn eigen wegen bekendgemaakt, opdat gĳ
mĳ moogt antwoorden.w
x
Leer mĳ uw voorschriften.
´
27 Doe mĳ de weg van uw bevey
len verstaan,
Opdat ik mĳ intens moge
bezighouden met uw wonderwerken.z
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PSALM 119:15-38

28 Mĳn ziel is slapeloos geweest
van droefheid.a
Richt mĳ op, naar uw
woord.b
29 Doe zelfs de weg der leugen
van mĳ wĳken,c
En begunstig mĳ met uw
eigen wet.d
30 De weg der getrouwheid heb
ik gekozen.e
Uw rechterlĳke beslissingen heb ik juist geacht.f
31 Ik ben aan uw vermaningen
gehecht.g
O Jehovah, maak mĳ niet
beschaamd.h
32 Over de weg van uw geboden
zal ik voortsnellen,i
Want gĳ verruimt mĳn
hart.j

5 [He’]

33 Onderricht mĳ, o Jehovah,
in de weg van uw voorschriften,k
Opdat ik die in acht moge
nemen tot het einde toe.l
34 Geef mĳ verstand, opdat ik
uw wet moge nakomenm
En opdat ik haar met heel
mĳn hart moge onderhouden.n
35 Doe mĳ het pad van uw geboden betreden,o
Want daarin heb ik behagen gevonden.p
36 Neig mĳn hart tot uw vermaningen,q
En niet tot gewin.r
37 Wend mĳn ogen af, opdat
ze dat wat waardeloos is
niet zien; s ´
Houd mĳ op uw weg in het
leven.t
38 Doe aan uw knecht uw toezegging gestand,u
Die [gericht is] op de vrees
voor u.v
c Ps 119:104; Ps 141:4; Sp 30:8; Ef 4:25; d Heb
8:10; e Joz 24:15; Sp 12:22; Sp 28:20; 1Kor 4:2;
f Le 18:5; De 4:3; g Ps 19:7; 2Pe 3:1; h Ps 25:20;
Ps 119:80; i De 30:16; j 1Kon 4:29; 2Kr 30:19;
2Kor 6:11; k Ps 119:64; Jes 48:17; Jo 6:45; Jak
1:5; l Ps 119:112; Opb 2:26; m Ps 19:7; Ps
105:45; Ps 119:1; n Ps 119:69; Kol 3:23; o Ps 19:8;
Ps 23:3; Fil 2:13; p Ps 40:8; q Ps 119:119;
Jer 44:23; r Ex 18:21; Lu 12:15; 1Ti 6:10; Heb
13:5; Jak 4:13; s Nu 15:39; Sp 4:25; Sp 23:5; Mt
7:17; t Ps 119:25; Jes 38:21; u 2Sa 7:25; v Ps
145:19.

PSALM 119:39-61

Gods woord der waarheid; troost putten

39 Doe mĳn smaad voorbĳgaan, waarvoor ik bang
ben geworden,a
Want uw rechterlĳke beslissingen zĳn goed.b
40 Zie! Ik heb verlangd naar uw
bevelen.c
Houd mĳ in uw rechtvaardigheid in het leven.d

6 [Waw]
41 En mogen uw liefderĳke
goedheden tot mĳ komen,
o Jehovah,e
Uw redding overeenkomstig uw toezegging,f
42 Opdat ik degene die mĳ
smaadt, kan antwoorden
met een woord,g
Want ik heb vertrouwd op
uw woord.h
43 En neem het woord der
waarheid niet geheel en
al weg uit mĳn mond,i
Want ik heb op uw eigen
rechterlĳke beslissing gewacht.j
44 En ik wil uw wet voortdurend onderhouden,k
Tot onbepaalde tĳd, ja,
voor eeuwig.l
45 En ik wil op een ruime plaats
wandelen,m
´
Want ik heb uw bevelen gezocht.n
46 Ik wil ook voor koningen over
uw vermaningen spreken,o
En ik zal niet beschaamd
worden.p
47 En ik zal mĳ verlustigen in
uw geboden,q
Die ik heb liefgehad.r
48 En ik zal mĳn handpalmen
opheffen naar uw geboden, die ik heb liefgehad,s
En ik wil mĳ intens bezighouden met uw voorschriften.t

7 [Zajin]
49 Gedenk het woord tot uw
knecht,u
Waarop gĳ mĳ hebt doen
wachten.v
50 Dit is mĳn troost in mĳn ellende,w
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Want het is uw toezegging
die mĳ in het leven heeft
gehouden.a
Ja, de overmoedigen hebben
mĳ tot het uiterste bespot.b
Van uw wet ben ik niet afgeweken.c
Ik heb gedacht aan uw rechterlĳke beslissingen [die]
sedert onbepaalde tĳd
[zĳn], o Jehovah,d
En ik voel mĳ getroost.e
Ja, toorngloed heeft mĳ aangegrepen vanwege de goddelozen,f
Die uw wet verlaten.g
Uw voorschriften
zĳn mĳ tot
¨
melodieen gewordenh
In het huis van mĳn inwonende vreemdelingschap.i
In de nacht heb ik aan uw
naam gedacht, o Jehovah,j
Opdat ik uw wet moge onderhouden.k
Zelfs dit is mĳ ten deel gevallen,
Omdat ik uw bevelen heb
opgevolgd.l
¯
8 [Cheth]

57 Jehovah is mĳn deel; m
Ik heb beloofd uw woorden
te onderhouden.n
58 Ik heb uw aangezicht vermurwd met heel [mĳn]
hart.o
Betoon mĳ gunst naar uw
toezegging.p
59 Ik heb mĳn wegen overdacht,q
Om mĳn voeten te doen terugkeren tot uw vermaningen.r
60 Ik heb mĳ gehaast en heb
niet getalmds
Om uw geboden te onderhouden.t
61 Ja, de koorden van de goddelozen hebben mĳ omgeven.u
m Ps 16:5; Ps 73:26; Jer 10:16; n Ex 19:8; 2Kon
23:3; Ps 106:12; o Ex 32:11; 2Kr 34:27; Ps
51:17; p Ps 26:11; Ps 57:1; q Ps 119:101; Lu 15:18;
2Kor 13:5; Ef 5:15; r De 4:30; Ps 119:146; Jer
31:18; s Ex 7:20; 2Kr 29:3; Han 16:33; t Sp 7:2;
u Ps 140:5; Jer 38:6.
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Gebed om verstand. Op God wachten

Uw wet ben ik niet vergeten.a
62 Te middernacht sta ik op om
u te dankenb
Voor uw rechtvaardige
rechterlĳke beslissingen.c
63 Een medestander ben ik van
allen die u werkelĳk vrezen,d
En van hen die uw bevelen
onderhouden.e
64 Uw liefderĳke goedheid,
o Jehovah, heeft de aarde
f
vervuld.
´
Leer mĳ uw voorschriften.g
¯
9 [Teth]

65 Gĳ hebt uw knecht inderdaad welgedaan,h
O Jehovah, naar uw woord.i
66 Leer mĳ de goedheid,j de verstandigheidk en de kennis
zelf,l
Want in uw geboden heb ik
geloof geoefend.m
67 Voordat ik in ellende verkeerde, zondigde ik per
abuis,n
´ ´
Maar nu heb ik uw woord
onderhouden.o
68 Gĳ zĳt goed en doet goed.p
Leer mĳ uw voorschriften.q
69 De overmoedigen hebben mĳ
met leugen besmeurd.r
Wat mĳ betreft, met heel
[mĳn] hart zal ik uw bevelen opvolgen.s
70 Hun hart is ongevoelig geworden, net als vet.t
Ik voor mĳ
´ heb mĳ verlustigd in uw wet.u
71 Het is goed voor mĳ dat ik in
ellende heb verkeerd,v
Opdat ik uw voorschriften
leer.w
72 De wetx van uw mond is goed
voor
mĳ,y
´ ´
Meer zelfs dan duizenden
stukken goud en zilver.z
¯
[Jodh]

73 Uw eigen handen hebben mĳ
gemaakt, en ze hebben
mĳ voorts vastigheid verleend.a
Geef mĳ verstand, opdat ik
uw geboden moge leren.b
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PSALM 119:62-83

´´
74 Zĳ die u vrezen, zıj zien mĳ
a
en verheugen zich,
´
Want ik heb op uw woord
b
gewacht.
75 Ik weet heel goed, o Jehovah, dat uw rechterlĳke
beslissingen rechtvaardigheid zĳnc
En dat gĳ mĳ in getrouwheid hebt gekweld.d
76 Moge uw liefderĳke goedheid
er alstublieft toe dienen
mĳ te vertroosten,e
Overeenkomstig uw toezegging aan uw knecht.f
77 Laten uw barmhartigheden
tot mĳ komen, opdat ik
mag blĳven leven; g
Want uw wet is mĳn lust.h
78 Dat de overmoedigen beschaamd worden, want
zonder reden hebben zĳ
mĳ misleid.i
Wat mĳ aangaat, ik houd
mĳ intens bezig met uw
bevelen.j
79 Dat zĳ die u vrezen, tot mĳ
terugkeren,k
Ook zĳ die uw vermaningen kennen.l
80 Laat mĳn hart onberispelĳk
blĳken te zĳn in uw voorschriften,m
Opdat ik niet beschaamd
word.n
[Kaf ]

81 Naar uw redding heeft mĳn
ziel gesmacht; o
Op uw woord heb ik gewacht.p
82 Mĳn ogen hebben gesmacht
naar uw toezegging,q
Terwĳl ik zeg: „Wanneer
zult gĳ mĳ troosten?”r
83 Want ik ben geworden als
een leren zaks in de rook.
Uw voorschriften ben ik
niet vergeten.t
f Ps 119:41; g Ps 51:1; Ps 103:13; Ps 119:116;
Da 9:18; Lu 1:50; h Ps 1:2; Ro 7:22; i Ps 25:3;
Ps 35:19; j Ps 19:8; Ps 119:45; k Ps 142:7; l Ps
99:7; Ps 119:2; m De 26:16; 1Kon 8:58; Ps
119:112; n Ge 3:7; Ps 25:2; Ps 119:6; 1Jo 2:28;
o Ps 73:26; Ps 84:2; Mi 7:7; p Ps 119:74; Ps
119:114; q Ps 69:3; Ps 119:123; r Ps 86:17; Ps
102:2; Jes 51:3; Jes 66:13; 2Kor 1:3; s Ge 21:15;
Ps 56:8; t De 4:40; Ezr 7:10; Ps 119:61; Ps
119:176.

PSALM 119:84-106

Gods getrouwheid. Zĳn woord is een lamp

84 Hoeveel zĳn de dagen van
uw knecht? a
Wanneer zult gĳ het oordeel voltrekken aan hen
die mĳ vervolgen? b
85 De overmoedigen hebben
valkuilen gedolven om
mĳ te vangen,c
Zĳ die niet in overeenstemming zĳn met uw wet.d
86 Al uw geboden zĳn louter
getrouwheid.e
Zonder reden hebben zĳ
mĳ vervolgd. O help mĳ.f
87 Weldra zouden zĳ mĳ op aarde hebben uitgeroeid; g
Maar ikzelf heb uw bevelen
niet verlaten.h
88 Houd mĳ naar uw liefderĳke
goedheid in het leven,i
Opdat ik de vermaning van
uw mond moge onderhouden.j
[Lamedh]

89 Tot onbepaalde tĳd, o Jehovah,k
Staat uw woord vast in de
hemel.l
90 Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht.m
Gĳ hebt de aarde gegrond,
opdat ze kan blĳven
staan.n
91 Naar uw rechterlĳke beslissingen zĳn ze [tot op] heden blĳven staan,o
Want ze zĳn alle uw knechten.p
92 Indien uw wet mĳn lust niet
was geweest,q
Dan zou ik in mĳn ellende
zĳn vergaan.r
93 Tot onbepaalde tĳd zal ik uw
bevelen niet vergeten,s
Want daardoor hebt gĳ mĳ
in het leven gehouden.t
94 Ik ben de uwe.´ O red mĳ,u
Want ik heb uw bevelen gezocht.v
95 Op mĳ hebben de goddelozen gewacht, om mĳ te
verdelgen.w
Ten opzichte van uw vermaningen blĳf ik mĳ opmerkzaam betonen.x
96 Aan alle volmaaktheid heb
ik een einde gezien.y
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Uw gebod is zeer veelomvattend.

 [Mem]

97 Waarlĳk, hoe lief heb ik uw
wet! a
De gehele dag heeft ze mĳn
intense belangstelling.b
98 Wĳzer dan mĳn vĳanden
maakt uw gebod mĳ,c
Want tot onbepaalde tĳd is
het van mĳ.d
99 Meer inzicht dan al mĳn leraren heb ik gekregen,e
Omdat uw vermaningen
mĳn intense belangstelling hebben.f
100 Met meer verstand dan oudere
mannen gedraag
ik mĳ,g
´
Omdat ik uw bevelen heb
h
opgevolgd.
101 Van elk slecht pad heb ik
mĳn voeten weerhouden,i
Om uw woord te kunnen
onderhouden.j
102 Van uw rechterlĳke beslissingen ben ik niet afgeweken,k
Want gĳzelf hebt mĳ onderricht.l
103 Hoe zacht voor mĳn gehemelte zĳn uw woorden
geweest,
Meer dan honing voor mĳn
mond! m
104 Dank zĳ uw bevelen gedraag
ik mĳ verstandig.n
Daarom heb ik elk leugenpad gehaat.o

 [Noen]

105 Uw woord is een lamp voor
mĳn voet,p
En een licht ¨ op mĳn pad.q
106 Ik heb een beedigde verklaring afgelegd, en ik wil
die gestand doen,r
Om uw rechtvaardige rechterlĳke beslissingen te
onderhouden.s
h Ps 103:18; Ps 119:4; Ps 119:56; i Ps 18:23; Ps
119:59; Sp 1:15; Sp 10:23; Sp 16:17; 1Kor 9:25;
Ga 5:23; 2Pe 1:6; j Sp 7:2; k 2Kr 7:17; Ps 18:22;
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Jehovah schraagt; is borg ten goede

107 Ik ben ten zeerste gekweld.a
O Jehovah, houd mĳ in het
leven naar uw woord.b
108 Heb alstublieft een welgevallen in de vrĳwillige gaven van mĳn mond, o Jehovah,c
´
En leer mĳ uw rechterlĳke
beslissingen.d
109 Mĳn ziel is voortdurend in
mĳn handpalm; e
Maar uw wet ben ik niet
vergeten.f
110 De goddelozen hebben mĳ
een valstrik gelegd,g
Maar van uw bevelen ben
ik niet afgedwaald.h
111 Ik heb mĳ uw vermaningen
tot onbepaalde tĳd eigen
gemaakt,i
Want ze zĳn de uitbundige
vreugde van mĳn hart.j
112 Ik heb mĳn hart geneigd om
uw voorschriften te betrachten,k
Tot onbepaalde tĳd, tot het
einde toe.l

 [Samekh]
113 De halfslachtigen heb ik gehaat,m
Maar uw wet heb ik liefgehad.n
114 Gĳ zĳt mĳn schuilplaats en
mĳn schild.o
Op uw woord heb ik gewacht.p
115 Gaat weg van mĳ, GIJ boosdoeners,q
Opdat ik de geboden van
mĳn God moge nakomen.r
116 Steun mĳ naar uw toezegging, opdat ik blĳf leven,s
En maak mĳ niet beschaamd wegens mĳn
hoop.t
117 Schraag mĳ, opdat ik gered
word,u
En ik zal mĳn blik voortdurend op uw voorschriften
gericht houden.v
118 Gĳ hebt allen terzĳde geworpen die van uw voorschriften afdwalen; w
Want hun bedriegerĳ is leugen.x
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PSALM 119:107-128

119 Als schuimslakken hebt gĳ
alle goddelozen der aarde doen ophouden [te bestaan].a
Daarom heb ik uw vermaningen liefgehad.b
120 Uit angst voor u heeft mĳn
vlees een huiverig gevoel
gehad; c
En wegens uw rechterlĳke beslissingen ben ik bevreesd geweest.d

 [Ajin]

121 Ik heb recht en rechtvaardigheid geoefend.e
O lever mĳ niet over aan
hen die mĳ te kort doen! f
122 Treed op als borg voor uw
knecht ten goede.g
Mogen de overmoedigen
mĳ niet te kort doen.h
123 Ja, mĳn ogen hebben gesmacht naar uw redding i
En naar uw rechtvaardige
woord.j
124 Doe met uw knecht overeenkomstig uw liefderĳk
ke goedheid,
´
En leer mĳ uw voorschriften.l
125 Ik ben uw knecht.m Geef mĳ
verstand,n
Opdat ik uw vermaningen
moge kennen.o
126 Het is de tĳd voor Jehovah
om te handelen.p
Zĳ hebben uw wet verbroken.q
127 Daarom heb ik uw geboden
liefgehad,r
Meer dan goud, ja, dan gelouterd goud.s
128 Daarom heb ik alle bevelen
betreffende alle dingen
als juist beschouwd; t
Elk leugenpad heb ik gehaat.u
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PSALM 119:129-151

God is rechtvaardig. Zĳn wet is waarheid

 [Pe’]

129 Uw vermaningen zĳn wonderbaar.a
Daarom heeft mĳn ziel ze
in acht genomen.b
130 Ja, het ontvouwen van uw
woorden geeft licht,c
De onervarenen verstandig makend.d
131 Mĳn mond heb ik wĳd geopend om te kunnen hĳgen,e
Want naar uw geboden heb
ik verlangd.f
132 Wend u tot mĳ en betoon mĳ
gunst,g
Overeenkomstig [uw] rechterlĳke beslissing ten aanzien van hen die uw naam
liefhebben.h
133 Bevestig mĳn eigen schreden in uw woord,i
En moge niets schadelĳks
mĳ beheersen.j
134 Verlos mĳ van elke bedrieger der mensheid,k
En ik wil uw bevelen onderhouden.l
135 Doe uw eigen aangezicht
lichten over uw knecht,m
En leer mĳ uw voorschriften.n
136 Stromen water zĳn uit mĳn
ogen gevloeido
Omdat men uw wet niet
heeft onderhouden.p
¯
 [Tsa·dhe]

137 Gĳ zĳt rechtvaardig, o Jehovah,q
En uw rechterlĳke beslissingen zĳn juist.r
138 Gĳ hebt uw vermaningens
geboden in rechtvaardigheid
En in buitengewone getrouwheid.t
139 Mĳn vurige ĳver heeft een
eind aan mĳ gemaakt,u
Omdat mĳn tegenstanders
uw woorden zĳn vergeten.v
140 Uw woord is zeer gelouterd,w
En uw eigen knecht heeft
het lief.x
141 Ik ben onbetekenend en verachtelĳk.y
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Uw bevelen ben ik niet vergeten.a
142 Uw rechtvaardigheid is een
rechtvaardigheid tot onbepaalde tĳd,b
En uw wet is waarheid.c
143 Niets dan benauwdheid en
moeilĳkheden hebben
mĳ getroffen.d
Uw geboden waren mĳn
lust.e
144 De rechtvaardigheid van uw
vermaningen duurt tot
onbepaalde tĳd.f
Geef mĳ verstand, opdat ik
blĳf leven.g

 [Qof¯ ]

145 Ik heb geroepen met [mĳn]
gehele hart.h Antwoord
mĳ, o Jehovah.i
Uw voorschriften wil ik nakomen.j
146 Ik heb u aangeroepen. O red
mĳ! k
En ik wil uw vermaningen
onderhouden.l
147 Ik ben vroeg in de morgenschemering opgestaan,m
opdat ik om hulp kan
schreeuwen.n
Op uw woorden heb ik gewacht.o
148 Mĳn ogen´ ´ zĳn de nachtwaken voor geweest,p
Om mĳ intens bezig te houq
den met uw woord.
´
149 O hoor toch mĳn stem, naar
uw liefderĳke goedheid.r
O Jehovah, houd mĳ naar
uw rechterlĳke beslissing in het leven.s
150 Degenen die een losbandig
gedrag t najagen, zĳn naderbĳ gekomen;
Van uw wet zĳn zĳ ver verwĳderd geraakt.u
151 Gĳ zĳt nabĳ, o Jehovah,v
d Ps 18:4; Ps 88:3; Mr 14:34; e Ps 112:1; Ps
119:47; f Ps 93:5; Jer 44:23; g Ps 119:34; Ps
119:116; Sp 10:21; Da 12:10; h Klg 3:41; Mt
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Uw woord is waarheid. Hoop op redding

En al uw geboden zĳn waarheid.a
152 Lang geleden heb ik enkele
van uw vermaningen gekend,b
Want tot onbepaalde tĳd
hebt gĳ ze gegrond.c
¯
 [Resj
]

153 O zie mĳn ellende, en verlos
mĳ; d
Want uw wet ben ik niet
vergeten.e
154 O voer toch mĳn rechtsgeding en doe mĳ vrĳuit
gaan; f
Houd mĳ in het leven in
overeenstemming met
uw toezegging.g
155 Redding is ver van de goddelozen,h
Want uw voorschriften hebben zĳ niet gezocht.i
156 Vele zĳn uw barmhartigheden, o Jehovah.j
Naar uw rechterlĳke beslissingen, o houd mĳ in
het leven.k
157 Mĳn vervolgers en mĳn tegenstanders zĳn vele.l
Van uw vermaningen ben
ik niet afgeweken.m
158 Ik heb hen gezien die verraderlĳk handelen,n
En ik voel werkelĳk een
walging,
want zĳ hebben
´
uw woord niet onderhouden.o
´
159 O zie dat ik uw bevelen heb
liefgehad.p
O Jehovah, houd mĳ naar
uw liefderĳke goedheid
in het leven.q
160 De gehele inhoud van uw
woord is waarheid,r
En elke rechtvaardige rechterlĳke beslissing van u
duurt tot onbepaalde tĳd.s

 [Sin of Sjin]

161 Vorsten zelf hebben mĳ zonder reden vervolgd,t
Maar mĳn hart is voor
´
uw woorden beducht geweest.u
162 Ik heb uitbundige vreugde
over uw woord,v
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PSALM 119:152-173
Net zoals iemand die veel
buit vindt.a
Leugen heb ik gehaat,b en
ik blĳf ze werkelĳk verfoeien.c
Uw wet heb ik liefgehad.d
Zevenmaal per dag heb ik
uw lof gezongene
Om uw rechtvaardige rechterlĳke beslissingen.f
Overvloedige vrede behoort
hun toe die uw wet liefhebben,g
En voor hen is er geen struikelblok.h
Ik heb op uw redding gei
hoopt, o
´ Jehovah,
En naar uw geboden heb ik
j
gedaan.
Mĳn ziel heeft uw vermaningen onderhouden,k
En ik heb ze buitengewoon
lief.l
Ik heb uw bevelen en uw
vermaningen onderhouden,m
Want
´ ´ al mĳn wegen zĳn
voor u.n

 [Taw]

2e kolom

169 Moge mĳn smekende geroep
dicht voor uw aangezicht
komen, o Jehovah.o
Naar uw woord, o geef mĳ
verstand.p
170 Moge mĳn verzoek om gunst
voor uw aangezicht komen.q
Naar uw toezegging, o bevrĳd mĳ.r
171 Mogen mĳn lippen lof doen
opwellen,s
Want gĳ leert mĳ uw voorschriften.t
172 Moge mĳn tong uw woord
bezingen,u
Want al uw geboden zĳn
rechtvaardigheid.v
173 Moge uw hand dienen om
mĳ te helpen,w
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PSALM 119:174–122:7

Een lied der opgangen.

Jehovah riep ik in
benauwdheid,
120 TotEnmĳn
hĳ antwoordde mĳ
i

2
3
4

5

6
7
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Naar Jeruzalem opgaan. Om vrede vragen

Want uw bevelen heb ik
verkozen.a
174 Ik heb verlangd naar uw redding, o Jehovah,b
En uw wet is mĳn lust.c
175 Moge mĳn ziel in leven blĳven en u blĳven
loven,d
´
En mogen uw rechterlĳke
beslissingen mĳ helpen.e
176 Ik heb rondgedoold als een
verloren schaap.f O zoek
uw knecht,g
Want uw geboden ben ik
niet vergeten.h

toen.j
O Jehovah, bevrĳd mĳn ziel
toch van leugenlippen,k
Van de bedrieglĳke tong.l
Wat zal men u geven, en wat
zal men u toevoegen,
O gĳ bedrieglĳke tong? m
Gescherpte pĳlen van een
sterke man,n
Met brandende kolen van
de bremstruiken.o
Wee mĳ, want ik heb als
vreemdeling vertoefd in
p
Mesech!
_
Ik heb verwĳld bĳ de tenten
q
van Kedar.
_
Te lang heeft mĳn ziel verwĳldr
Bĳ hen die vrede haten.s
Ik ben voor vrede; t maar als
ik spreek,
´´
Zĳn zıj voor oorlog.u
Een lied voor de opgangen.

zal mĳn ogen opheffen naar de bergen.
121 IkVanwaar
zal mĳn hulp
v

komen? w
2 Mĳn hulp [komt] van Jehovah,x
De Maker van hemel en aarde.y
3 Hĳ kan onmogelĳk toelaten
dat uw voet wankelt.z
Degene die u behoedt, kan
onmogelĳk slaperig zĳn.a
4 Zie! Hĳ zal niet slaperig zĳn,
noch in slaap
vallen,b
¨
Hĳ die Isra
el behoedt.c
_
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5 Jehovah behoedt u.a
Jehovah is uw schaduwb aan
c
uw rechterhand.
´
6 Overdag zal de zon u niet steken,d
Noch de maan bĳ nacht.e
7 Jehovah zelf zal u behoeden
voor alle rampspoed.f
Hĳ zal uw ziel behoeden.g
8 Jehovah zelf zal uw uitgaan
en uw ingaan behoeden,h
Van nu aan en tot onbepaalde tĳd.i
Een lied der opgangen. Van David.
_

verheugde mĳ toen
men tot mĳ zei:
122 Ik„Laten
wĳ naar het huis
j

k

van Jehovah gaan.”l
2 Onze voeten bleken te staanm
Binnen uw poorten, o Jeru_
zalem.n
3 Jeruzalem
is gebouwd als een
_
stado
Die in eenheid is samengevoegd,p
4 Waarheen de stammen zĳn
opgegaan,q
De stammen van Jah,r
Als een
_
¨ vermaning voor Israel,s
Om de naam van Jehovah
dank te brengen.t
5 Want daar hebben de tronen
voor het gericht gestaan,u
Tronen voor het huis van
v
David.
_
6 Vraagt om de vrede voor Jeru_
zalem.w
Zĳ die u liefhebben, [o stad,]
zullen vrĳ van zorgen
zĳn.x
7 Moge er bestendig vrede binnen uw voormuur zĳn,y
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w 2Sa 19:30; Ps 51:18; x Ge 12:3; Nu 24:9; y Ps
48:13.
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¨
Jehovah is Israels hulp. Sion onwankelbaar

Onbezorgdheid binnen uw
woontorens.a
8 Ter wille van mĳn broeders en
mĳn metgezellen wil ik nu
spreken: b
„Moge er vrede in u zĳn.”c
9 Ter wille van het huis van Jehovah, onze God,d
Wil ik het goede voor u blĳven zoeken.e
Een lied der opgangen.

u heb ik mĳn ogen
123 TotO opgeheven,
Gĳ die in de hemel
f

woont.g
2 Zie! Zoals de ogen van knechten zĳn op de hand van
hun meester,h
Zoals de ogen van een
dienstmaagd zĳn op de
hand van haar meesteres,i
Zo zĳn onze ogen [gericht] op
Jehovah, onze God,j
Totdat hĳ ons gunst betoont.k
3 Betoon ons gunst, o Jehovah,
betoon ons gunst; l
Want wĳ zĳn tot overvloeiens toe verzadigd van
verachting.m
4 Overvloedig is onze ziel verzadigd van de spot van hen
die onbezorgd zĳn,n
Van de verachting van de
zĳde der arroganten.o
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Jehovah
niet bewe´ ´
zen voor ons¨ te zĳn”,
124 „Had
Zegge nu Isra
el,
_
p

q

2 „Had ´ Jehovah
niet bewezen
´
voor ons te zĳn,r
Toen mensen tegen ons opstonden,s
3 Dan zouden zĳ ons zelfs levend hebben verzwolgen,t
Toen hun toorn tegen ons
ontbrandde.u
4 Dan zouden de wateren zelf
ons hebben weggespoeld,v
De stroom zelf zou over onze
ziel zĳn heen gegaan.w
5 Dan zouden over onze ziel zĳn
heen gegaan
De wateren van overmoed.x

die op Jehovah ver125 ZĳZĳntrouwen,
als de berg S _ion,
h

i

2
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PSALM 124
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Een lied der opgangen. Van David.
_

Een lied der opgangen.

k Klg 3:25
Mi 7:7
l Ps 56:1
Ps 57:1
Ps 69:16
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PSALM 122:8–125:5

6 Gezegend zĳ Jehovah, die ons
niet
Ten prooi gaf aan hun tanden.a
7 Onze ziel is als een vogel die
ontsnapt is b
Uit het klapnet van vogelaars.c
Het klapnet is gebroken,d
´´
En wıj zĳn ontsnapt.e
8 Onze hulp is in de naam van
Jehovah,f
De Maker van hemel en aarde.”g

5

die niet aan het wankelen kan worden gebracht, maar zelfs tot
onbepaalde tĳd blĳft.j
Jeruzalem
— zoals er bergen
_
rondom haar zĳn,k
Zo is Jehovah rondom zĳn
volk,l
Van nu aan en tot onbepaalde tĳd.m
Want de scepter der goddeloosheid zal niet blĳven rustenn op het lot der rechtvaardigen,
Opdat de rechtvaardigen hun
hand niet uitsteken naar
enig onrecht.o
O doe toch goed, o Jehovah,
aan de goeden,p
Ja, aan degenen die oprecht
zĳn in hun hart.q
Wat hen betreft die afwĳken
op hun kromme wegen,r
Jehovah zal hen doen weggaan met de beoefenaars
van wat schadelĳk is.s
Er zal vrede zĳn over Is_
¨
rael.t

x Sp 21:24
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PSALM 126:1–129:1

Als Jehovah niet bouwt . . .
PSALM 126

Een lied der opgangen.

Jehovah de gevanvan S _ion liet
126 Toengenen
terugkeren,
a

Werden wĳ als degenen
die droomden.b
2 In die tĳd werd onze mond
vervuld met lachen,c
En onze tong met vreugdegeroep.d
In die tĳd
¨ ging men onder de
natien zeggen: e
„Jehovah heeft iets groots
gedaan door wat hĳ met
hen heeft gedaan.”f
3 Jehovah heeft iets groots gedaan door wat hĳ met ons
heeft gedaan.g
Wĳ zĳn verheugd geworden.h
4 Doe toch terugkeren, o Jehovah, ons gezelschap van
gevangenen,i
Als stroombeddingen in de
j
Negeb.
_
5 Wie met tranen zaaien,k
Zullen zelfs met vreugdegeroep oogsten.l
6 Wie zonder mankeren heengaat, al is het wenend,m
Terwĳl hĳ een zak vol zaad
bĳ zich draagt,n
Zal zonder mankeren met
vreugdegeroep terugkomen,o
Terwĳl hĳ zĳn schoven
draagt.p
Een lied der opgangen.
Van Salomo.
_

Jehovah zelf het
huis niet bouwt,
127 Als
Is het tevergeefs dat
q

de bouwers ervan er
hard aan hebben gewerkt.r
Als Jehovah zelf de stad
niet bewaakt,s
Is het tevergeefs dat
de wachter heeft gewaakt.t
2 Het is tevergeefs dat gĳlieden
vroeg opstaat,u
Dat GIJ laat neerzit,v
Dat GIJ met smarten voedsel
eet.w
Evenzo geeft hĳ zelfs zĳn
geliefde slaap.x
3 Ziet! Zonen zĳn een erfdeel
van Jehovah; y
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Zonen een zegen

822

De vrucht van de buik is een
beloning.a
4 Als pĳlen in de hand van een
sterke man,b
Zo zĳn de zonen der jeugd.c
5 Gelukkig is de fysiek sterke
man die zĳn pĳlkoker ermee heeft gevuld.d
Zĳ zullen niet beschaamd
worden,e
Want zĳ zullen met vĳanden
spreken in de poort.
Een lied der opgangen.

is ieder die Jehovah vreest,
128 Gelukkig
Die zĳn wegen bewanf

g

delt.
2 Want gĳ zult de moeizame arbeid van uw eigen handen
eten.h
Gelukkig zult gĳ zĳn en het
zal u welgaan.i
3 Uw vrouw zal zĳn als een
vruchtdragende wĳnstokj
In de binnenste vertrekken
van uw huis.
Uw zonen zullen zĳn als olĳfboomstekkenk rondom uw
tafel.
4 Zie! Zo zal de fysiek sterke
man gezegend wordenl
Die Jehovah vreest.m
5 Jehovah zal u zegenen vanuit
S _ion.n
Zie ook het goede van Jeru_
zalem al de dagen van uw
o
leven,
6 En zie de zonen van uw zonen.p
Moge¨ er vrede zĳn over Is_
rael.q
Een lied der opgangen.

genoeg hebben
zĳ blĳk gegeven
129 „Lang
van vĳandschap jegens mĳ vanaf mĳn
jeugd”,r
¨
Zegge nu Isra
el,s
_
PSALM 128 f Ps 103:17; Ps 112:1; Ps 115:13; Ps
147:11; Lu 1:48; Heb 5:7; g Ge 6:9; Ps 81:13; Ps
119:1; Mi 6:8; Lu 1:6; Han 9:31; 1Th 4:1; h Ge 3:19;
De 28:4; Jes 3:10; i Pr 5:18; Jes 65:22; j Ex
23:26; Ps 127:3; k Ps 52:8; Ps 144:12; Ho 14:6; Ro
11:24; l Ps 40:4; Ps 127:5; m Ps 15:4; Ps 115:13;
Pr 8:12; n Ps 20:2; Ps 134:3; Mi 4:2; o Ps 122:6;
Jes 33:20; p Ge 50:23; Job 42:16; q Ps 125:5; Jes
66:12; Ga 6:16; PSALM 129 r Ex 5:9; 1Sa 13:19;
s Ps 124:1.

823

Vergiffenis bĳ God. Op zĳn woord wachten

2 „Lang genoeg hebben zĳ blĳk
gegeven van vĳandschap
jegens mĳ vanaf mĳn
jeugd; a
Toch hebben zĳ mĳ niet
overmeesterd.b
3 Ploegers hebben zelfs op mĳn
rug geploegd; c
Zĳ hebben hun voren lang
getrokken.”
4 Jehovah is rechtvaardig.d
Hĳ heeft de touwen der goddelozen stukgesneden.e
5 Zĳ zullen beschaamd worden
en zich terugtrekken,f
Allen die S _ion haten.g
6 Zĳ zullen worden als groen
gras op de daken,h
Dat voordat men het heeft
uitgetrokken, verdord is,i
7 Waarmee de oogster zĳn eigen
hand nog niet eens heeft
gevuld,j
Noch de schovenbinder zĳn
eigen boezem.
8 Noch hebben de voorbĳgangers gezegd:
„De zegen van Jehovah zĳ
op U.k
Wĳ hebben U gezegend in de
naam van Jehovah.”l
Een lied der opgangen.

Uit de diepten heb ik u
aangeroepen, o Jehovah.m
O Jehovah, hoor toch mĳn
stem.n
Mogen uw oren opmerkzaam
blĳken te zĳn ten opzichte
van de stem van mĳn smekingen.o
Indien gĳ op dwalingen zoudt
letten,p o Jah,
O Jehovah, wie zou stand
kunnen houden? q
Want bĳ u is de [ware] vergiffenis,r
Opdat gĳ wordt gevreesd.s
Ik heb gehoopt, o Jehovah,
mĳn ziel heeft gehoopt,t
En op zĳn woord heb ik gewacht.u
Mĳn ziel [heeft gewacht] op
Jehovah,v
Meer dan wachters op de
morgen,w
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PSALM 129:2–132:3

Die uitzien
naar de morgen.a
¨
7 Dat Isra
el blĳve wachten op
_
b
Jehovah.
Want er is liefderĳke goedheid bĳ Jehovah,c
En in overvloedige mate is
d
er verlossing bĳ
¨ hem.
8 En hĳzelf zal Isra
el verlossen
_
van al zĳn dwalingen.e
Een lied der opgangen. Van David.
_

mĳn hart is
niet hoogmoedig ge131 O Jehovah,
weest,
f

En mĳn ogen zĳn niet
hovaardig geweest; g
Ook heb ik niet gewandeld in dingen die te
groot,h
Noch in dingen die te
wonderbaar voor mĳ
zĳn.i
2 Waarlĳk, ik heb mĳn ziel tot
kalmte en rust gebracht,j
Zoals een gespeend kind bĳ
zĳn moeder.k
Mĳn ziel is als een gespeend
kind¨ bĳ mĳ.l
3 Dat Isra
el op Jehovah wachte,m
_
Van nu aan en tot onbepaalde tĳd.n
Een lied der opgangen.

o Jehovah, betreffende David
132 Gedenk,
_
Al zĳn vernederingen;
o

p

2 Hoe hĳ Jehovah heeft gezworen,q
Hoe hĳ de Machtige r van
Jakob
een gelofte heeft
_
gedaan: s
3 „Ik wil de tent van mĳn huis
niet binnengaan.t
Ik wil de divan van mĳn
prachtige legerstede niet
beklimmen,u
2e kolom a Ps 134:1; b Ps 115:9; Ps 131:3; c Ps
86:5; Ro 5:20; d Ef 1:7; 1Ti 4:10; e Ps 103:4; Tit
2:14; PSALM 131 f De 17:20; Jes 9:9; Da 5:20;
1Pe 5:5; g 1Sa 18:23; Ps 138:6; Sp 6:17; h Ps
78:70; Jer 45:5; Am 7:14; Ro 12:16; i Job 42:3;
Ps 139:6; j 1Sa 30:6; Ps 42:5; Ps 62:1; Jes 30:15;
Klg 3:26; k Mt 23:37; l Mt 18:3; 1Kor 14:20;
m Ps 115:9; Ps 130:7; Jer 17:7; Mi 7:7; n Ps
115:18; Jes 26:4; PSALM 132 o Ps 78:70; Ps
89:3; p 1Sa 20:1; Ps 66:12; Jes 57:15; q Ps 56:12;
Ps 65:1; r Ge 49:24; s 2Sa 7:3; Ps 22:25; Ps
46:11; Ps 61:8; Ps 146:5; t 2Sa 5:11; 2Sa 20:3;
u Ps 6:6.

PSALM 132:4–134:3

824

Sion door God uitgekozen. In eenheid wonen

4 Ik wil mĳn ogen geen slaap
gunnen,a
Mĳn stralende ogen geen
sluimer,b
5 Totdat ik een plaats vind voor
Jehovah,c
Een grootse tabernakel voor
d
de Machtige van Jakob.”
_
6 Zie! Wĳ hebben ervan gee
hoord in Efratha,
_
Wĳ hebben het gevonden in
de velden van het woud.f
7 Laten wĳ zĳn grootse tabernakel binnengaan; g
Laten wĳ ons neerbuigen
voor zĳn voetbank.h
8 Sta toch op, o Jehovah, naar
uw rustplaats,i
Gĳ en de Arkj van uw sterkte.k
9 Laten uw priesters zelf bekleed worden met rechtvaardigheid,l
En laten uw eigen loyalen
een vreugdegeroep aanheffen.m
10 Wĳs wegens D avid,
uw
_
knecht,n
Het aangezicht van uw gezalfde niet af.o
11 Jehovah heeft aan David
ge_
zworen,p
Waarlĳk, hĳ zal er niet op
terugkomen: q
„Van de vrucht van uw buikr
Zal ik op uw troon zetten.s
12 Indien uw zonen mĳn verbond
zullen onderhouden,t
En mĳn vermaningen, die ik
hun zal leren,u
Zullen ook hun zonen voor
altĳdv
Op uw troon zitten.”w
13 Want Jehovah heeft S _ion uitgekozen; x
Hĳ heeft ernaar verlangd als
een woning voor zichzelf: y
14 „Dit is mĳn rustplaats voor altĳd; z
Hier zal ik wonen, want ik
heb ernaar verlangd.a
15 Zĳn mondvoorraad zal ik zonder mankeren zegenen.b
Zĳn armen zal ik met brood
verzadigen.c
16 En zĳn priesters zal ik bekleden met redding; d
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En zĳn loyalen zullen zonder
mankeren een vreugdegeroep aanheffen.
17 Daar zal ik de hoorn van Da_
vid doen groeien.a
Ik heb een lamp in orde gebracht voor mĳn gezalfde.b
18 Zĳn vĳanden zal ik met
schaamte bekleden; c
Maar op hem zal zĳn diadeemd bloeien.”e
Een lied der opgangen. Van David.
_

Hoe goed en hoe
aangenaam is het
133 Zie!
Als broeders in eenheid
te zamen wonen! f
2 Het is als de goede olie op het
hoofd,g
Die
afvloeit op de baard,
¨
Aarons
baard,h
_
Die afvloeit op de boord van
zĳn klederen.i
3 Het is als de dauwj van de
k
Hermon,
_
Die neerdaalt op de bergen
van S _ion.l
Want daar gebood Jehovah de
zegen [te zĳn],m
[Ja,] leven tot onbepaalde
tĳd.n
Een lied der opgangen.
o

Jehovah,
knechten van Je134 OAlzegent
hovah,
GIJ

p

GIJ die gedurende de
nachten in het huis
van Jehovah staat.q
2 Heft UW handen in heiligheid
omhoog r
En zegent Jehovah.s
3 Moge Jehovah u zegenen vanuit S _ion,t
Hĳ, die hemel en aarde gemaakt heeft.u
2e kolom a Ps 148:14; Ez 29:21; Lu 1:69; b 1Sa
16:1; 1Kon 11:36; 1Kon 15:4; 2Kr 21:7; c Ps
35:26; Ps 109:29; d 2Sa 1:10; 2Kon 11:12; 2Kr
23:11; e Ps 2:6; Ps 72:8; Jes 9:6; Opb 11:15;
PSALM 133 f Ge 13:8; Ge 45:24; Jo 13:35; Jo
17:21; Kol 3:14; Heb 13:1; g Ex 29:7; Ex 30:25;
Le 21:10; Ps 141:5; Sp 27:9; h Ex 30:30; i Le
8:12; j De 32:2; Sp 19:12; k De 3:9; De 4:48;
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Ps 141:2; Klg 3:41; 2Kor 1:12; 1Ti 2:8; s Ps
103:2; 2Kor 1:3; 1Pe 1:3; t Ps 14:7; Ps 20:2; Ps
50:2; Ps 128:5; Ro 11:26; u Ge 1:1; Ps 124:8; Jes
45:18; Opb 10:6.
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Gods werken. Afgoden. Dankt Jehovah

Looft Jah! a
Looft de naam van Jehovah,b
Brengt lof, o knechten
van Jehovah,c
GIJ die in het huis van Jehovah staat,d
In de voorhoven van het huis
van onze God.e
Looft Jah, want Jehovah is
goed.f
Bezingt¨ zĳn naam met melodieen, want het is aangenaam.g
Want Jah heeft zich Jakob
_
h
uitgekozen,
¨
Isra
el tot zĳn speciale bezit.i
_
Want ik voor mĳ weet heel
goed dat Jehovah groot is,j
En onze Heer is meer dan
alle [andere] goden.k
Al wat Jehovah behaagde [te
doen], heeft hĳ gedaanl
In de hemel¨ en op de aarde,
in de zeeen en alle waterdiepten.m
Hĳ laat dampen opstĳgen van
het uiteinde der aarde; n
Hĳ heeft zelfs sluizen gemaakt voor de regen; o
Hĳ brengt de wind te voorschĳn uit zĳn voorraadschuren,p
Hĳ die de eerstgeborenen van
Egypte
sloeg,q
_
Van zowel mens als dier.r
Hĳ zond tekenen en wonderen in uw midden, o Egyp_
te,s
Over Farao en over al zĳn
knechten; t ¨
Hĳ die vele natien versloeg u
En machtige koningen doodde,v
Ja, S _ihon, de koning der Amorieten,w
En Og, de koning van Ba_
san,x
En alle ¨ koninkrĳken van
Kana
an,y
_
En die hun land ten erfdeel
z
gaf,
Ten erfdeel
aan zĳn volk Is_
¨
rael.a
O Jehovah, uw naam is tot onbepaalde tĳd.b
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PSALM 135:1–136:3

O Jehovah, uw gedachtenis
is van geslacht tot geslacht.a
Want Jehovah zal de zaak van
zĳn volk bepleiten,b
En aangaande zĳn knechc
ten zal hĳ spĳt gevoelen.
¨
De afgoden der natien zĳn zild
ver en goud,
Het werk van de handen
van de aardse mens.e
Een mond hebben ze, maar ze
kunnen nog geen [woord]
spreken; f
Ogen hebben ze, maar ze
kunnen niets zien; g
Oren hebben ze, maar ze kunnen aan niets het oor lenen.h
Ook is er geen geest in hun
mond.i
Degenen die ze maken, zullen
net zo worden als zĳ,j
k
Ieder die erop vertrouwt.
¨
O huis van Isra
el, zegent Je_
hovah.l
¨
O huis van Aaron,
zegent
_
Jehovah.m
O huis van Levi,
zegent Jeho_
vah.n
GIJ die Jehovah vreest, zegent Jehovah.o
Gezegend zĳ Jehovah vanuit
S _ion,p
Die verblĳf houdt in Jeruza_
lem.q
Looft Jah! r

Jehovah, want hĳ
is goed:
136 Dankt
Want zĳn liefderĳke
s

goedheid duurt tot onbepaalde tĳd; t
2 Dankt de God der goden: u
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; v
3 Dankt de Heer der heren: w
b Ex 14:31; Ps 7:8; c De 32:36; 1Kr 21:15; d De
4:28; Ps 115:4; e Jes 46:6; Han 17:29; f Hab
2:19; g Ps 115:5; h 1Kor 10:19; i Ps 115:7; Jer
10:14; Jer 51:17; j Ps 115:8; Jes 44:9; k 2Kon
21:21; Ps 97:7; l 2Kon 18:22; 1Kr 5:20; Ro 9:5;
1Pe 1:3; m Ps 115:10; n De 10:8; o Ps 115:11;
p Ps 76:2; Ps 78:68; Ps 132:13; Ps 134:3; q Ps
48:1; Jer 3:17; r Ps 112:1; Opb 19:6; PSALM 136
s Ps 106:1; Ps 107:1; Lu 18:19; t 2Kr 7:3; u Ex
18:11; 2Kr 2:5; Ps 97:9; Da 2:47; v 1Kr 16:34;
w De 10:17; Jes 3:1.
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¨
Farao komt om bĳ Israels uittocht

Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; a
Hem die geheel alleen wonderbare, grote dingen doet: b
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; c
Die de hemel maakte met verstand: d
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; e
Die de aarde uitspreidde boven de wateren: f
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; g
Die de grote lichten maakte: h
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; i
Ja, de zon tot heerschappĳ
overdag: j
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; k
De maan en de sterren tot gezamenlĳke heerschappĳ
bĳ nacht: l
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; m
Die Egypte
sloeg in zĳn eerst_
geborenen: n
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; o
¨
En die Isra
el uit hun midden
_
bracht: p
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; q
Door een sterke hand en door
een uitgestrekte arm: r
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd;
Die de Rode Zee in delen
scheidde: s
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; t
¨
En die Isra
el ermiddendoor
_
liet gaan: u
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; v
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15 En die Farao en zĳn krĳgsmacht afschudde in de
Rode Zee: a
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; b
16 Die zĳn volk door de wildernis
liet gaan: c
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; d
17 Die grote koningen versloeg: e
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; f
18 En die ertoe overging majestueuze koningen te doden: g
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; h
19 Ja, S _ihon, de koning der Amorieten: i
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; j
k
20 En Og, de koning van Basan:
_
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; l
21 En die hun land ten erfdeel
gaf: m
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; n
¨
22 Ten erfdeel aan Isra
el, zĳn
_
knecht: o
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; p
23 Die in onze lage staat aan ons
dacht: q
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; r
24 En die ons herhaaldelĳk aan
onze tegenstanders ontrukte: s
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; t
25 Die voedsel geeft aan alle
vlees: u
m Nu 32:33; De 3:12; Joz 12:1; Ne 9:22; Ps 44:2;
Ps 78:55; Ps 105:44; n Jer 33:11; o Ps 47:4; Ps
135:12; p Ne 1:5; q Ge 8:1; De 32:36; Ps 113:7;
Lu 1:48; r Ne 9:32; s Re 3:9; Re 6:9; Lu 1:71;
t Ps 21:7; u Ps 104:27; Ps 145:15; Ps 147:9; Mt
5:45.
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de rivieren van Ba_
bylon — daar zaten
137 Aanwĳ.
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PSALM 136:26–138:8

Gevangenen van Babylon

Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd; a
26 Dankt de God des hemels: b
Want zĳn liefderĳke goedheid duurt tot onbepaalde
tĳd.c

Ook weenden wĳ als wĳ
aan S _ion dachten.f
Aan de populierbomen g in
haar midden
Hingen wĳ onze harpen op.h
Want daar vroegen zĳ die ons
gevangen hielden, ons om
de woorden van een lied,i
En zĳ die de spot met ons
dreven — om vreugdebetoon: j
„Zingt voor ons een van de
liederen van S _ion.”k
Hoe kunnen wĳ het lied van
Jehovah zingenl
Op vreemde grond? m
Indien ik u zou vergeten, o Jen
ruzalem,
_
Zĳ mĳn rechterhand vergeetachtig.
Mĳn tong kleve aan mĳn gehemelte vast,o
Indien ik aan u niet zou denken,p
Indien ik Jeruzalem
niet zou
_
doen uitstĳgen
Boven mĳn voornaamste reden tot vreugdebetoon.q
Gedenk,r o Jehovah, met betrekking tot de zonen van
s de dag van JeruzaEdom
_
_
lem,t
Die zeiden: „Legt [het]
bloot! Legt [het] bloot tot
op het fundament daarin!”u
O dochter van Babylon,
die
_
gewelddadig geplunderd
v
zult worden,
Gelukkig zal hĳ zĳn die u
vergeldtw
Naar uw eigen behandeling
waarmee gĳ ons hebt behandeld.x
Gelukkig zal hĳ zĳn die grĳpt
en werkelĳk te pletter
slaaty

PSALM 136

Uw kinderen tegen de steile
rots.
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Ik zal u prĳzen met heel
mĳn hart.a
In tegenwoordigheid
van andere goden zal
ik u bezingen
met
¨
melodieen.b
Ik zal mĳ neerbuigen in de
richting van uw heilige
tempel,c
En ik zal uw naam prĳzen,d
Wegens uw liefderĳke goedheide en wegens uw waarachtigheid.f
Want gĳ hebt uw woordg
grootgemaakt zelfs boven
heel uw naam.h
Op de dag dat ik riep, hebt
gĳ mĳ voorts ook geantwoord; i
Gĳ hebt mĳ toen stoutmoedig gemaakt in mĳn ziel
met sterkte.j
Alle koningen der aarde zullen u prĳzen, o Jehovah,k
Want zĳ zullen de woorden
van uw mond gehoord hebben.
En zĳ zullen zingen over de
wegen van Jehovah,l
Want de heerlĳkheid van
Jehovah is groot.m
Want Jehovah is hoog, en
toch ziet hĳ de nederige; n
Maar de hovaardige kent hĳ
slechts van een afstand.o
Indien ik te midden van benauwdheid zou wandelen,
zult gĳ mĳ in het leven
houden.p
Wegens de toorn van mĳn
vĳanden zult gĳ uw hand
uitsteken,q
En uw rechterhand zal mĳ
redden.r
Jehovah zelf zal voltooien wat
in mĳn belang is.s

8

g Jes 40:8; 1Pe 1:25; h Ps 56:10; Jes 42:21; Heb
6:17; i Ps 18:6; Ps 77:1; j Ps 29:11; Jes 12:2; Jes
41:10; Za 10:12; 1Pe 5:10; k Ps 102:15; Jes
49:23; l Jes 60:3; m 1Kon 8:11; Ps 57:5; Ps
104:31; n 1Sa 2:8; Ps 113:6; Sp 3:34; Lu 1:52;
1Pe 5:5; o Job 40:11; Jes 2:11; Jes 57:15; Jak 4:6;
p Ps 71:20; q Ps 64:7; r Ps 60:5; s Ps 57:2; Fil
1:6.

PSALM 139:1-20

Wonderbaar gemaakt. God ziet zelfs embryo

O Jehovah, tot onbepaalde
tĳd duurt uw liefderĳke
goedheid.a
Laat niet af van de werken
van uw eigen handen.b
Voor de leider. Van David.
_
Een melodie.

gĳ hebt mĳ
doorvorst, en gĳ kent
139 O Jehovah,
[mĳ].
c

2 Gĳzelf zĳt mĳn neerzitten en
mĳn opstaan te weten gekomen.d
Gĳ hebt mĳn gedachte van
verre beschouwd.e
3 Mĳn op weg zĳn en mĳn uitgestrekt liggen hebt gĳ afgemeten,f
En met al mĳn wegen zĳt
gĳ vertrouwd geraakt.g
4 Want er is geen woord op mĳn
tong,h
Of zie! o Jehovah, gĳ weet
het reeds allemaal.i
5 Van achteren en van voren
hebt gĳ mĳ belegerd;
En gĳ legt uw hand op mĳ.
6 [Die] kennis is te wonderbaar
voor mĳ.j
Ze is zo verheven dat ik ze
niet kan bevatten.k
7 Waarheen kan ik uw geest
ontgaan,l
En waarheen kan ik uw aangezicht ontlopen? m
8 Zou ik naar de hemel opstĳgen, daar zoudt gĳ zĳn; n
En zou ik mĳn rustbed in
Sjeo_ ol
_ spreiden, zie! gĳ
[zoudt daar zĳn].o
9 Zou ik de vleugels p van de dageraad nemen,
Opdat ik verblĳf zou kunnen
houden in de verst verwĳderde zee,q´
10 Ook daar zou uw hand mĳ geleidenr
En uw rechterhand zou mĳ
vastgrĳpen.s
11 En zou ik zeggen: „Waarlĳk,
de duisternis zelf zal mĳ
haastig grĳpen!”t
Dan zou de nacht licht om
mĳ heen zĳn.u
12 Ook de duisternis zelf zou
voor u niet te donker blĳken,v
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Maar de nacht zelf zou schĳnen net als de dag; a
De duisternis zou evengoed
het licht kunnen zĳn.b
Want gĳ zĳt het die mĳn nieren hebt voortgebracht; c
Gĳ hebt mĳ afgeschermd
gehouden in de buik van
mĳn moeder.d
Ik zal u prĳzen omdat ik op
een vrees inboezemende
wĳze wonderbaar ben gemaakt.e
Uw werken zĳn wonderbaar,f
Zoals mĳn ziel zeer wel
weet.g
Mĳn beenderen waren voor u
niet verborgenh
Toen ik in het verborgene
werd gemaakt,i
Toen ik in de onderste delenj der aarde werd geweven.
Uw ogen zagen zelfs het embryo van mĳ,k
En in uw boek waren alle
delen ervan beschreven,
Met betrekking tot de dagen
l
dat ze werden
´ ´ gevormd
En nog niet een onder ze er
was.
Dus hoe kostbaar zĳn mĳ uw
gedachten! m
O God, hoeveel bedraagt de
grootse som ervan wel
niet! n
Zou ik trachten ze te tellen,
het zĳn er zelfs meer dan
de korrels van het zand.o
Ik ben wakker geworden, en
toch ben ik nog bĳ u.p
O dat gĳ, o God, toch de goddeloze zoudt doden! q
Dan zullen zelfs de mannen aan wie bloedschuld
kleeftr stellig van mĳ wĳken,
Die dingen over u zeggen volgens [hun] denkbeeld; s

g Opb 15:3; h Job 10:11; Pr 11:5; i Job 10:9; j Ef
4:9; k Job 1:21; Job 10:18; Ps 127:3; l Job 31:15;
m Jes 55:9; n Ro 11:33; o Ps 40:5; p Ps 3:5; Ps
17:15; Ps 63:6; q Ps 5:6; Ps 9:17; Ps 94:23;
r 1Kon 2:5; s Job 21:14; Ps 21:11; Ps 73:8; Sp
24:8.
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PSALM 139:21–141:1

Gebed om bescherming

Zĳ hebben [uw naam] op
een onwaardige wĳze opgenomena — uw tegenstanders.b
Haat ik niet hen die u intens
haten, o Jehovah,c
En walg ik niet van hen die
tegen u opstaan? d
Waarlĳk, met een volkomen
haat haat ik hen.e
Zĳ zĳn mĳ tot ware vĳanden
geworden.f
Doorvors mĳ, o God, en ken
mĳn hart.g
Onderzoek mĳ, en ken mĳn
verontrustende gedachten,h
En zie of er in mĳ soms een
smartelĳke weg is,i
En leid mĳ op de weg j der
onbepaalde tĳd.
Voor de leider.
Een melodie van David.
_

mĳ, o Jehovah,
van slechte mensen;
140 Verlos
Moogt gĳ mĳ zelfs tegen
k

de man van gewelddaden beveiligen,l
2 Degenen die slechte dingen
in [hun] hart hebben beraamd,m
Die de gehele dag blĳven
aanvallen zoals in oorlogen.n
3 Zĳ hebben hun tong gescherpt als die van een
slang; o
Het gif van de hoornadder is
onder hun lippen.p Sela.
4 Behoed mĳ, o Jehovah, voor
de handen van de goddeloze; q
Moogt gĳ mĳ zelfs tegen de
man van gewelddaden beveiligen,r
Zĳ die plannen hebben gesmeed om mĳn schreden
weg te stoten.s
5 Degenen die zich verheffen,
hebben een val voor mĳ
verborgen; t
En touwen hebben zĳ als
een net uitgespreid aan
de kant van het spoor.u
Strikken hebben zĳ voor
mĳ gezet.v Sela.
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6 Ik heb tot Jehovah gezegd:
„Gĳ zĳt mĳn God.a
Leen toch het oor, o Jehovah, aan de stem van mĳn
smekingen.”b
7 O Jehovah, de Soevereine
Heer,c de sterkte van mĳn
redding,d
Gĳ hebt mĳn hoofd omschut
op de dag van de gewapende macht.e
8 O Jehovah, willig de sterke begeerten van de goddeloze
niet in.f
Bevorder zĳn snode plan
niet, opdat zĳ zich niet verheffen.g Sela.
9 Wat de hoofden betreft van
hen die mĳ omringen,h
Moge de moeite van hun
eigen lippen hen bedekken.i
10 Mogen er brandende kolen op
hen neerkomen.j
Laat hen in het vuur gestort
worden,k in waterkuilen,
opdat zĳ niet kunnen opstaan.l
11 De grote zwetser — hĳ worde
niet stevig bevestigd op de
aarde.m
De man van geweld — laat
louter kwaad hem najagen
met herhaalde stoten.n
12 Ik weet heel goed dat Jehovah zal volvoereno
De wettelĳke aanspraak van
de ellendige, de rechtszaak
van de armen.p
´ ´
13 Waarlĳk, de rechtvaardigen
zullen uw naam dankzeggen; q
De oprechten zullen voor
uw aangezicht wonen.r
Een melodie van David.
_

Jehovah, ik heb u aan141 OHaast
geroepen.
u toch tot mĳ.
s

t

Leen toch het oor aan
mĳn stem wanneer ik
tot u roep.u
o 1Kon
Ps 72:4;
PSALM
70:5; Ps

8:45; p Ps 9:4; Ps 10:18; Ps 22:24;
q Ps 32:11; Ps 33:1; r Ps 23:6; Opb 7:15;
141 s Ps 31:17; Ps 88:9; t Ps 40:13; Ps
71:12; u Ps 39:12; 1Pe 3:12.

PSALM 141:2–142:7

830

Terechtwĳzing blĳk van goedheid

2 Moge mĳn gebed als reukwerka voor uw aangezicht
worden bereid,b
Het opheffen van mĳn handpalmen als het avondgraanoffer.c
3 Stel toch een wacht, o Jehovah, voor mĳn mond; d
Stel toch een post bĳ de
deur van mĳn lippen.e
4 Neig mĳn hart niet naar iets
slechts,f
Om in goddeloosheid beruchte daden te bedrĳveng
Met mannen die het schadelĳke beoefenen,h
Opdat ik mĳ niet met hun
lekkernĳen voed.i
5 Zou de rechtvaardige mĳ
slaan, het zou een liefderĳke goedheid zĳn; j
En zou hĳ mĳ terechtwĳzen, het zou olie op het
hoofd zĳn,k
Die mĳn hoofd niet zou willen
weigeren.l
Want tĳdens hun rampspoeden zou toch mĳn gebed er
nog zĳn.m
6 Hun rechters zĳn neergeworpen langs de kanten van
de steile rots,n
Maar zĳ hebben mĳn woorden gehoord, dat ze aangenaam zĳn.o
7 Als wanneer iemand op de aarde [iets] klooft en splĳt,
Zĳn onze beenderen aan
de mond van Sjeo_ ol
_ verstrooid.p
8 Maar mĳn ogen zĳn op u,
o Jehovah, de Soevereine
Heer,q [gericht].r
Tot u heb ik mĳn toevlucht
genomen.s
Giet mĳn ziel niet uit.t
9 Behoed mĳ voor de klauwen
van de val die zĳ voor mĳ
hebben gelegdu
En voor de strikken van
hen die het schadelĳke
beoefenen.v
10 De goddelozen zullen allen te
zamen in hun eigen netw
ten vallen,
´
Terwĳl ık voorbĳga.
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2e kolom

Maskil. Van David,
toen hĳ zich in de
_
grot bevond.a Een gebed.

mĳn stem ging ik
Jehovah roepen
142 Mettot
om hulp;
b

2

3

4

5

6

7

Met mĳn stem ging ik
luid tot Jehovah roepen om gunst.c
Voor hem bleef ik mĳn bezorgdheid uitstorten; d
Voor hem bleef ik over mĳn
eigen benauwdheid vertellen,e
Toen mĳn geestf in mĳ bezweek.
´´
Toen kende gıj mĳn weg.g
Op het pad waarlangs ik ga,h
Heeft men een val voor mĳ
verborgen.i
Kĳk naar rechts en zie
Dat er niemand is die mĳ
enige erkenning geeft.j
Mĳn toevluchtsoord is mĳ
ontvallen; k
Er is niemand die naar mĳn
ziel informeert.l
Ik riep tot u, o Jehovah, om
hulp.m
Ik zei: „Gĳ zĳt mĳn toevlucht,n
Mĳn deelo in het land der levenden.”p
Schenk toch aandacht aan
mĳn smekende geroep,q
Want ik ben zeer verarmd.r
Bevrĳd mĳ van mĳn vervolgers,s
Want zĳ zĳn sterker dan ik.t
Breng mĳn ziel toch de kerker uit,u
Om uw naam te prĳzen.v
Laten de rechtvaardigen zich
om mĳ heen vergaderen,w
Omdat gĳ passend met mĳ
handelt.x
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Bede om leiding. Wat is de sterfelĳke mens?
Een melodie van David.
_

Jehovah, hoor mĳn gebed;
143 OLeen
toch het oor aan
a

2

3

4

5

6

7

8

9

mĳn smeking.b
Antwoord mĳ in uw
getrouwheid, in uw
rechtvaardigheid.c
En treed niet in het gericht
met uw knecht; d
Want voor u kan geen enkele levende rechtvaardig zĳn.e
Want de vĳand heeft mĳn ziel
vervolgd; f
Hĳ heeft mĳn leven zelfs
ter aarde verbrĳzeld.g
Hĳ heeft mĳ in duistere
plaatsen doen wonen, zoals zĳ die voor onbepaalde
tĳd dood zĳn.h
En mĳn geesti bezwĳkt in
mĳ;
In mĳn binnenste betoont
mĳn hart zich gevoelloos.j
Ik heb gedacht aan dagen van
weleer; k
Ik heb gemediteerd over al
uw activiteit; l
Gaarne heb ik mĳ steeds intens beziggehouden
met
´
het werk van uw handen.m
Ik heb mĳn handen naar u
uitgebreid,n
Mĳn ziel [smacht] als een uitgeput land naar u.o Sela.
O haast u, antwoord mĳ, o Jehovah.p
Mĳn geest is ten einde geraakt.q
Verberg uw aangezicht niet
voor mĳ,r
Anders moet ik vergelĳkbaar worden met hen die
in de kuil neerdalen.s
Doe mĳ in de morgen uw liefderĳke goedheid horen,t
Want op u heb ik mĳn vertrouwen gesteld.u
Maak mĳ de weg bekend die
ik dien te gaan,v
Want tot u heb ik mĳn ziel
opgeheven.w
Bevrĳd mĳ van mĳn vĳanden,
o Jehovah.x
Bĳ u heb ik dekking gezocht.y
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Van David.
_

Gezegend zĳ Jehovah,
mĳn Rots,l
Die mĳn handen onderwĳst tot de strĳd,m
Mĳn vingers tot de oorlogvoering;
Mĳn liefderĳke goedheid en
mĳn vesting,n
Mĳn veilige hoogte en Degene die mĳ ontkoming
verschaft,o
Mĳn schildp en Degene tot wie
ik mĳn toevlucht heb genomen,q
Degene die volken aan mĳ
onderwerpt.r
O Jehovah, wat is de mens dat
gĳ notitie van hem zoudt
nemen,s
De zoon van de sterfelĳke
mens t dat gĳ rekening met
hem zoudt houden?
De mens zelf vertoont gelĳkenis met niets dan een
ademtocht; u
Zĳn dagen zĳn als een voorbĳglĳdende schaduw.v
O Jehovah, buig uw hemel
neer opdat gĳ moogt afdalen; w
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PSALM 143:1–144:5

10 Leer mĳ uw wil te doen,a
Want gĳ zĳt mĳn God.b
Uw geest is goed; c
Moge die mĳ geleiden in het
land der oprechtheid.d
11 Moogt gĳ ter wille van uw
naam,e o Jehovah, mĳ in
het leven houden.f
Moogt gĳ in uw rechtvaardigheidg mĳn ziel uit benauwdheid te voorschĳn
brengen.h
12 En moogt gĳ in uw liefderĳke goedheid mĳn vĳanden
tot zwĳgen brengen; i
En gĳ moet allen die blĳk
geven van vĳandschap jegens mĳn ziel, verdelgen,j
Want ik ben uw knecht.k

4

5
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Goddeloze ogenschĳnlĳk gelukkig

Raak de bergen aan, opdat
ze roken.a
Doe het bliksemen met bliksem, opdat gĳ hen verstrooit; b
Zend uw pĳlen uit, opdat gĳ
hen in verwarring brengt.c
Steek uw handen uit van den
hoge; d
Red mĳ en bevrĳd mĳ uit de
vele wateren,e
Uit de hand van de buitenlanders,f
Wier mond onwaarheid heeft
gesprokeng
En wier rechterhand een
rechterhand van leugen is.h
O God, een nieuw lied wil ik
voor u zingen.i
Op een tiensnarig instru¨
ment wil ik melodieen voor
u spelen,j
Degene die redding schenkt
aan koningen,k
Degene die zĳn knecht Da_
vid redt van het schadel
lĳke zwaard.
Red mĳ en bevrĳd mĳ uit de
hand van de buitenlanders,m
Wier mond onwaarheid heeft
gesprokenn
En wier rechterhand een
rechterhand van leugen is,o
Die [zeggen]: „Onze zonen
zĳn als kleine planten, opgegroeid in hun jeugd,p
Onze dochters als hoek[zuilen], gebeeldhouwd in paleisstĳl,
Onze voorraadschuren vol,
producten van het ene
soort na het andere leverend,q
Onze kleinveekudden zich
bĳ duizenden vermenigvuldigend, tienduizendvoudig op onze straten,
Onze runderen beladen, zonder ook maar een breuk
en zonder misdracht,r
En zonder geschreeuw op
onze openbare pleinen.s
Gelukkig het volk dat het
evenzo vergaat!”
Gelukkig het volk dat Jehovah tot God heeft! t
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Een lofzang, van David.
_

1 [’Alef ]

145

Ik wil u verhogen, o mĳn
God de Koning,a
En ik wil uw naam zegenen tot onbepaalde tĳd, ja, voor eeuwig.b
¯
2 [Beth]

2 De gehele dag wil ik u zegenen,c
En ik wil uw naam loven tot
onbepaalde tĳd, ja, voor
eeuwig.d

3 [Gimel ]

3 Jehovah is groot en zeer te loven,e
En zĳn grootheid is ondoorgrondelĳk.f

4 [Daleth]

4 Geslacht na geslacht zal zich
prĳzend uitlaten over uw
werken,g
En over uw machtige daden
zullen zĳ vertellen.h

5 [He’]

5 De glorierĳke pracht van uw
waardigheidi
En de aangelegenheden van
uw wonderwerken, daarmee wil ik mĳ bezighouden.j

6 [Waw]

6 En zĳ zullen praten
over de
´
sterkte van uw vrees inboezemende dingen; k
En wat uw grootheid betreft, die wil ik bekendmaken.l

7 [Zajin]

7 De vermelding van de volheid
van uw goedheid zullen
zĳ overvloediglĳk uitstorten,m
En [wegens] uw rechtvaardigheid zullen zĳ een
vreugdegeroep aanheffen.n
¯
8 [Cheth]

8 Jehovah is goedgunstig en
barmhartig,o
k Joz
8:66;
n Ps
86:15;

2:9; Ne 1:5; l Ps 107:21; Han 4:24; m 1Kon
Ps 13:6; Ps 31:19; Jes 63:7; Jer 31:12;
51:14; Jes 45:24; Opb 15:3; o 2Kr 30:9; Ps
Ps 111:4; Ef 2:4.
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Gods geopende hand. Vertrouw niet op edelen

Langzaam tot toorn en groot
in liefderĳke goedheid.a
¯
9 [Teth]

9 Jehovah is goed jegens allen,b
En zĳn barmhartigheden
zĳn over al zĳn werken.c
¯
[Jodh]

10 Al uw werken zullen u prĳzen, o Jehovah,d
En uw loyalen zullen u zegenen.e
[Kaf ]

11 Over de heerlĳkheid van uw
koningschap zullen zĳ praten,f
En over uw macht zullen zĳ
spreken,g
[Lamedh]

12 Om de mensenzonen zĳn
machtige daden bekend
te makenh
En de heerlĳkheid van de
pracht van zĳn koningschap.i

 [Mem]

13 Uw koningschap is een koningschap voor alle onbepaalde tĳden,j
En uw heerschappĳ is gedurende alle opeenvolgende
geslachten.k

 [Samekh]

14 Jehovah ondersteunt allen
die vallen,l
En richt alle neergebogenen op.m

 [Ajin]

15 Naar u zien de ogen van allen
hoopvol uit,n
En gĳ geeft hun hun voedsel te rechter tĳd.o

 [Pe’]

16 Gĳ opent uw handp
En verzadigt de begeerte
van al wat leeft.q
¯
 [Tsa·dhe]

17 Jehovah is rechtvaardig in al
zĳn wegenr
En loyaal in al zĳn werken.s

 [Qof¯ ]

18 Jehovah is nabĳ allen die hem
aanroepen,t
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Allen die hem aanroepen in
waarachtigheid.a
¯
 [Resj
]

19 Aan de begeerte van hen die
hem vrezen, zal hĳ voldoen,b
En hun hulpgeschreeuw zal
hĳ horen, en hĳ zal hen
redden.c

 [Sjin]

20 Jehovah behoedt allen die
hem liefhebben,d
Maar alle goddelozen zal hĳ
verdelgen.e

 [Taw]

21 De lof van Jehovah zal mĳn
mond spreken; f
En alle vlees zegene zĳn heilige naam tot onbepaalde
tĳd, ja, voor eeuwig.g
h

Jah!
Loof Jehovah, o mĳn
146 Looft
ziel.
i

2 Ik wil Jehovah loven mĳn leven lang.j ¨
Ik wil melodieen spelen voor
mĳn God zolang ik er ben.k
3 Stelt UW vertrouwen niet op
edelen,l
Noch op de zoon van de
aardse mens, aan wie geen
redding toebehoort.m
4 Zĳn geest gaat uit,n hĳ keert
terug naar zĳn grond; o
Waarlĳk, op die dag vergaan
zĳn gedachten.p
5 Gelukkig is hĳ die de God van
Jakob
tot zĳn hulp heeft,q
_
Wiens hoop is op Jehovah,
zĳn God,r
6 De Maker van hemel en aarde,s
Van de zee, en van al wat
daarin is,t
Die waarachtig blĳft tot onbepaalde tĳd,u
7 Die recht verschaft aan hen
die te kort zĳn gedaan,v
j Ps 63:4; k Ps 145:2; l Ps 62:9; Ps 118:9; m Ps
118:8; Jes 2:22; Jer 17:5; n Job 12:10; Ps 104:29;
Pr 8:8; Mt 27:50; Han 7:59; o Ge 3:19; Ps 90:3;
Pr 3:20; Pr 12:7; p Job 14:10; Job 17:11; Pr
9:5; Pr 9:10; Jes 38:18; q Ps 33:12; Ps 46:7; Ps
144:15; Jer 17:7; r Ps 71:5; s Ge 1:1; Ne 9:6; Jer
10:12; Han 4:24; Opb 4:11; Opb 14:7; t Ex 20:11;
u De 7:9; Ps 71:22; v Ps 103:6.

PSALM 146:8–147:20
Die brood geeft aan de hongerigen.a
Jehovah maakt de gebondenen los.b
8 Jehovah opent de [ogen der]
blinden; c
Jehovah richt de neergebogenen op; d
Jehovah heeft de rechtvaardigen lief.e
9 Jehovah behoedt de inwonende vreemdelingen; f
De vaderloze jongen en de
weduwe houdt hĳ staande,g
Maar de weg h der goddelozen maakt hĳ krom.i
10 Jehovah zal tot onbepaalde
tĳd koning zĳn,j
Uw God, o S _ion, van geslacht tot geslacht.k
Looft Jah! l
m

Jah,
Want het is goed onze
147 Looft
God te bezingen met

2
3

4
5
6

7

8

¨
melodieen; n
Want het is aangenaam
— lofzang is passend.o
p
Jehovah bouwt Jeruzalem;
_
¨
De verdrevenen van Isra
el
_
q
brengt hĳ bĳeen.
Hĳ geneestr de gebrokenen
van hart,s
En verbindt hun pĳnlĳke
plekken.t
Hĳ telt het getal der sterren; u
Hĳ noemt ze alle bĳ [hun]
naam.v
Onze Heer is groot en overvloedig in kracht; w
Zĳn verstand is onmetelĳk.x
Jehovah houdt de zachtmoedigen staande; y
Hĳ vernedert de goddelozen
tot de aarde toe.z
Zingt Jehovah ten antwoord
met dankzegging; a
Bezingt
¨ onze God met melodieen op de harp,b
Hem die de hemel bedekt met
wolken,c
Die regen bereidt voor de
aarde,d
Die op de bergen groen gras
doet ontspruiten.e

Gebrokenen van hart genezen
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9 Aan de dieren geeft hĳ hun
voedsel,a
Aan de jonge raven, die blĳven roepen.b
10 Niet in de kracht van het
paard schept hĳ behagen,c
Noch zĳn de benen van de
man hem welgevallig.d
11 Jehovah heeft een welgevallen in hen die hem vrezen,e
In hen die op zĳn liefderĳke
goedheid wachten.f
12 Prĳs Jehovah,g o Jeruzalem.
_
Loof uw God, o S _ion.h
13 Want hĳ heeft de grendels
van uw poorten sterk gemaakt;
Hĳ heeft uw zonen in uw
midden gezegend.i
14 Hĳ stelt vrede in uw gebied; j
Met het vette der tarwe blĳft
hĳ u verzadigen.k
15 Hĳ zendt zĳn rede naar de
aarde; l
Met spoed snelt zĳn woord
voort.
16 Hĳ geeft sneeuw als wol; m
Rĳp strooit hĳ net als as.n
17 Hĳ werpt zĳn ĳs als brokken.o
Wie kan voor zĳn koude
standhouden? p
18 Hĳ zendt zĳn woord uitq en
doet ze smelten.
Hĳ doet zĳn wind waaien; r
De wateren druppelen.
19 Hĳ vertelt zĳn woord aan Ja_
kob,s
Zĳn voorschriftent en zĳn
rechterlĳke beslissingen
¨
aan Isra
el.u
_
20 Zo heeft hĳ voor geen enkele
andere natie gedaan; v
En wat [zĳn] rechterlĳke
beslissingen betreft, zĳ
hebben ze niet gekend.w
Looft Jah! x
h Ps 135:21; Jes 12:6; i Ps 128:3; j Le 26:6; Ps
29:11; Ps 122:6; Jes 45:7; Jes 60:17; Ro 15:33;
k De 8:8; De 32:14; Ps 81:16; Ps 132:15; l Ps
33:9; Ps 68:11; Ps 107:20; m Job 37:6; Ps 148:8;
n Job 38:29; o Joz 10:11; p Job 37:10; q Han
10:36; r Ps 148:8; s Ex 20:1; De 33:3; Ps 78:5;
Ps 103:7; Ro 9:4; t De 4:8; De 5:31; Mal 4:4;
u De 4:5; De 6:1; v Ex 19:5; Ex 31:17; De 4:32;
De 7:6; Ro 3:2; w 1Kr 17:21; x Ps 116:19; Opb
19:6.
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Hele schepping love Jah. Nieuw lied

Looft Jah! a
Looft Jehovah vanuit
de hemel,b
Looft hem in den hoge.c
Looft hem, al GIJ zĳn engelen.d
Looft hem, heel GIJ zĳn legerschare.e
Looft hem, zon en maan.f
Looft hem, al GIJ sterren
des lichts.g
Looft hem, hemel der hemelen,h
En GIJ wateren die boven de
hemel zĳt.i
Dat ze de naam van Jehovah
loven;´ j´
Want hıj gebood, en ze werden geschapen.k
En hĳ houdt ze voor eeuwig
in stand, tot onbepaalde
tĳd.l
Een voorschrift heeft hĳ gegeven, en het zal niet verdwĳnen.m
Looft Jehovah vanaf de aarde,n
GIJ zeemonsters en al GIJ
waterdiepten,o
GIJ vuur en hagel, sneeuw en
dikke rook,p
Gĳ stormachtige wind, die
zĳn woord volbrengt,q
GIJ bergen en al GIJ heuvels,r
GIJ vruchtbomen en al GIJ
ceders,s
GIJ wild gedierte en al GIJ
huisdieren,t
GIJ kruipend gedierte en gevleugelde vogels,u
GIJ koningen der aarde v en al
GIJ nationale groepen,
GIJ vorstenw en al GIJ rechters der aarde,x
GIJ jongelingeny en ook GIJ
maagden,z
GIJ oude mannena te zamen
met knapen.b
Dat zĳ de naam van Jehovah
loven,c
Want zĳn naam alleen is onbereikbaar hoog.d
Zĳn waardigheid gaat aarde
en hemel te boven.e
En hĳ zal de hoorn van zĳn
volk verhogen,f
De lof van al zĳn loyalen,g
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PSALM 149
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PSALM 148:1–150:1
¨
Van de zonen van Isra
el, het
_
volk dat hem nabĳ is.a
Looft Jah! b

PSALM 148

c

Jah!
Zingt Jehovah
149 Looft
nieuw lied,

een

d

Zĳn lof in de gemeente
e

2

3

4

5

6

7

8

9

van loyalen.
¨
Isra
el verheuge zich in zĳn
_
grote Maker,f
De zonen van S _ion — laten
zĳ blĳ zĳn in hun Koning.g
Laten zĳ zĳn naam loven met
gedans.h
Dat zĳ hem met de tamboerĳn en de harp
bezingen
¨
met melodieen.i
Want Jehovah heeft een welgevallen in zĳn volk.j
Hĳ luistert de zachtmoedigen op met redding.k
Dat de loyalen zich uitbundig
verheugen in heerlĳkheid;
Dat zĳ een vreugdegeroep
aanheffen op hun bed.l
Dat de liederen waarin God
wordt verheven, in hun
keel zĳn,m
En een tweesnĳdend zwaard
in hun hand,n
Om wraak
¨ te oefenen aan de
natien,o
Bestraffingen aan de nationale groepen,p
Om hun koningen te binden
q
met kluisters
¨
En hun geeerden met ĳzeren boeien,
Om aan hen de geschreven
rechterlĳke beslissing te
voltrekken.r
Zulk een pracht behoort aan
al zĳn loyalen.s
Looft Jah! t
u

Jah!
Looft God in zĳn heili150 Looft
ge plaats.
v

d Ps 33:3; Ps 96:1; Jes 42:10; Opb 5:9; e Ps
22:22; Heb 2:12; f De 12:7; 1Sa 12:22; Ps 100:3;
Jes 54:5; g Ps 47:7; h Ex 15:20; Re 11:34; Ps
150:4; Jer 31:13; i Ps 81:2; Ps 144:9; Ps 150:4;
j Ps 35:27; Ps 84:11; k Ps 132:16; Jes 61:10; l Ps
63:6; m Ne 9:5; n Heb 4:12; Opb 1:16; o Nu 31:2;
Ps 79:6; Ps 110:6; p Ps 44:2; q Joz 10:24; Joz
12:7; r De 7:1; s Ps 148:14; 1Kor 6:2; Opb 20:4;
t Ps 111:1; PSALM 150 u Opb 19:6; v 2Kr 20:8;
Ps 29:9; Ps 116:19; Ps 134:2.

PSALM 150:2—SPREUKEN 1:19
Looft hem in het uitspansel zĳner sterkte.a
2 Looft hem om zĳn machtige
werken.b
Looft hem overeenkomstig
de volheid van zĳn grootheid.c
3 Looft hem met hoorngeschal.d
Looft hem met het snaarinstrument en de harp.e
4 Looft hem met de tamboerĳnf
en de reidans.g

Goddelĳke wĳsheid verwerven

PSALM 150
a Ge 1:6
Ps 19:1
Da 12:3
b Ps 92:5
Ps 107:15
Ps 145:6
Opb 15:3
c De 3:24
Ps 96:4
Ps 145:3
Jer 32:18
d 1Kr 15:28
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e Ps 33:2
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f Ex 15:20
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Looft hem met snarena en
de schalmei.b
5 Looft hem met de welluidende cimbalen.c
Looft hem met de schallende cimbalen.d
6 Ja, al wat adem heeft, love
Jah.e
Looft Jah! f
g Ps 149:3; 2e kolom a Ps 92:3; Ps 144:9; Jes 38:20;
b Job 21:12; Job 30:31; c 1Kr 15:19; 1Kr 16:5;
d 2Sa 6:5; 1Kr 25:1; e Opb 5:13; f Ps 112:1; Ps
148:14; Opb 19:3.

dccc

ccc

SPREUKEN
a

b

De spreuken van Salomo,
de
_
zoon van David,
de koning
1
_
¨
2 opdat men wĳsvan Isra
el,
_
c

d

heide en streng onderricht kent,f
de woorden des verstands onderscheidt,g 3 het strenge onderricht ontvangth dat inzicht,i
rechtvaardigheidj en rechtk en
oprechtheid verleent,l 4 om aan
de onervarenen schranderheid te
geven,m aan een jonge man kennis n en denkvermogen.o
5 Een wĳze zal luisteren en
meer onderricht in zich opnemen,p en een man van verstand is
degene die bekwaam beleid verwerft,q 6 om een spreuk en een
moeilĳk te vatten gezegde,r de
woorden van wĳzens en hun raadsels te begrĳpen.t
7 De vrees voor Jehovah is het
begin van kennis.u Wĳsheid en
streng onderricht — slechts dwazen hebben ze veracht.v
8 Luister, mĳn zoon, naar het
strenge onderricht van uw vader w
en verlaat de wet van uw moeder
niet.x 9 Want ze zĳn een aantrekkelĳke krans voor uw hoofdy
en een mooie halsketting voor uw
hals.z
10 Mĳn zoon, indien zondaars
u trachten te verleiden, stem niet
toe.a 11 Indien zĳ blĳven zeggen: „Ga toch met ons mee. Laten wĳ toch loeren op bloed.b La-
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ten wĳ ons toch, zonder enige
reden, verdekt opstellen tegen de
onschuldigen.a 12 Laten wĳ hen
levend verzwelgenb net als Sjeo_ ol,
_ c
ja, geheel en al, als zĳ die in een
d
kuil neerdalen.
13 Laten wĳ allerlei kostbare, waardevolle dingen vinden.e Laten wĳ onze huizen vullen met buit.f 14 Uw lot
behoort gĳ in ons midden
´ ´ te werpen. Laat er slechts een buidel
blĳken te zĳn, die ons allen toebehoort”g — 15 mĳn zoon, ga
niet met hen op weg.h Weerhoud
uw voet van hun pad.i 16 Want
´
het zĳn hun voeten die naar louter slechtheid snellen,j en zĳ blĳven zich haasten om bloed te
vergieten.k 17 Want het is voor
niets dat het net wordt uitgespreid
voor de ogen van al wat vleugels
bezit.l 18 Dientengevolge loeren
zĳzelf, ja, op het bloed van dezen; m
zĳ stellen zich verdekt op tegen
hun ziel.n 19 Zo zĳn de paden
van een ieder die onrechtvaardige
winst maakt.o Ze ontneemt zelfs
de ziel aan haar bezitters.p
y Sp 4:9; z Sp 3:22; Jo 7:46; Kol 4:6; a Ge 39:7;
Ex 23:2; De 13:6; Ro 16:18; b Jer 5:26; 2e kolom
a Ps 10:8; Ps 17:12; Ps 56:6; Mt 26:4; Han 23:15;
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Onderscheidingsvermogen. Denkvermogen

20 De ware
wĳsheida zelf blĳft
´ ´
op de straat luidkeels roepen.b Op
de openbare pleinen laat ze voortdurend haar stem weerklinken.c
21 Aan het boveneinde van de rumoerige straten roept ze.d Aan de
ingangen der poorten naar de stad
spreekt ze haar eigen woorden: e
22 „Hoe lang zult GIJ, onervarenen, onervarenheid blĳven
liefhebben,f en [hoe lang] moet
GIJ, spotters, volslagen spot voor
U begeren,g en [hoe lang] zult
GIJ, verstandelozen, kennis blĳven haten? h 23 Keert U om op
mĳn terechtwĳzing.i Dan wil ik
voor U mĳn geest doen opwellen; j ik wil mĳn woorden aan
U bekendmaken.k
24 Omdat ik
geroepen heb, doch GIJ blĳft
l
weigeren, ik mĳn hand uitgestrekt heb, doch er niemand is
die aandacht schenkt,m 25 en
GIJ al mĳn raad blĳft negerenn
en mĳn terechtwĳzing niet hebt
mĳn
aanvaard,o 26 zal ik, van
´
kant, ook lachen om UW ongeluk; p ik zal spotten wanneer dat
wat GIJ ducht komt,q 27 wanneer dat wat GIJ ducht, komt net
als een onweer en UW eigen ongeluk aankomt net als een stormwind,r wanneer benauwdheid en
moeilĳke tĳden over U komen.s
28 In die tĳd zullen zĳ mĳ blĳven
roepen, maar ik zal niet antwoorden; t zĳ zullen mĳ blĳven zoeken,
maar zĳ zullen mĳ niet vinden,u
29 en wel omdat zĳ kennis hebben gehaatv en de vrees voor
Jehovah niet hebben verkozen.w
30 Zĳ stemden niet in met mĳn
raad; x zĳ minachtten al mĳn terechtwĳzing.y 31 Daarom zullen zĳ eten van de vrucht van
hun weg,z en zĳ zullen zich zat
eten aan hun eigen raadslagen.a
32 Want het afvallig wordenb der
onervarenen, dat zal hen doden,c
en de gemakzucht van de verstandelozen, die zal hen te gronde richten.d 33 Wat hem betreft
die naar mĳ luistert, hĳ zal in zekerheid verblĳvene en niet worden verstoord door angst voor
rampspoed.”f
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SPREUKEN 1:20–2:14

Mĳn zoon, indien gĳ mĳn
´´
woorden aanneemta en mıjn
geboden als een schat bĳ u weglegt,b 2 om met uw oor aandacht te schenken aan wĳsheid,c
opdat gĳ uw hart neigt tot onderscheidingsvermogen; d 3 indien
gĳ bovendien om het verstand
zelf roepte en om het onderscheidingsvermogen zelf uw stem verheft,f 4 indien gĳ ernaar blĳft
zoeken als naar zilver,g en gĳ
er als naar verborgen schatten
naar blĳft speuren,h 5 in dat
geval zult gĳ de vrees voor Jehovah begrĳpen,i en de kennis van
God zult gĳ vinden.j 6 Want Jehovah zelf geeft wĳsheid; k uit
zĳn mond zĳn kennis en onderscheidingsvermogen afkomstig.l
7 En voor de oprechten zal hĳ
praktische wĳsheidm als een schat
wegleggen; voor hen die in rechtschapenheid wandelen, is hĳ een
schild,n 8 door aan de paden
van het recht vast te houden,o
en hĳ zal zelfs de weg van zĳn
loyalen behoeden.p 9 In dat geval zult gĳ rechtvaardigheid en
recht en oprechtheid begrĳpen,
de gehele baan van wat goed is.q
10 Wanneer wĳsheid haar intrede doet in uw hartr en de kennis zelf aangenaam wordt voor uw
´ ´
zıel,s 11 zal het denkvermogen
zelf de wacht over u houden,t het
onderscheidingsvermogen zelf zal
u beveiligen,u 12 om u te bevrĳden van de slechte weg,v van
de man die verkeerde dingen
spreekt,w 13 van hen die de paden der oprechtheid verlaten om
de wegen der duisternis te bewandelen,x 14 van hen die zich
verheugen in kwaaddoen,y die
blĳ zĳn over de verkeerdheden

2

c Sp 1:5; d Sp 17:27; Ef 5:17; Heb 5:14; e 1Kon
3:11; Sp 9:10; Sp 18:15; f Fil 1:9; 2Ti 2:7; g Ps
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32:40; Opb 14:7; j Jer 9:24; 2Ti 3:15; 1Jo 5:20;
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u Pr 10:10; Mt 10:16; v Ps 141:4; w Sp 8:13; Han
20:30; x Jo 3:19; Jo 12:35; 1Jo 2:19; y 1Kor 13:6.

SPREUKEN 2:15–3:23

Immorele vrouw. God maakt paden recht

van slechtheid,a 15 wier paden
krom zĳn en die slinks zĳn in
hun gangen; b 16 om u te bevrĳden van de vreemde vrouw,
van de buitenlandse vrouwc die
haar eigen woorden glad heeft gemaakt,d 17 die de vertrouwde
vriend van haar jeugde verlaat en
die zelfs het verbond van haar
God heeft vergeten.f 18 Want
waarlĳk, naar de dood zinkt haar
huis weg en naar hen die machteloos zĳn in de dood, haar sporen.g
19 Geen van hen die betrekkingen met haar hebben, zullen terugkeren, noch zullen zĳ de paden der levenden weer bereiken.h
20 Het doel is, dat gĳ de weg der
goeden moogt bewandeleni en dat
gĳ de paden van de rechtvaardigen moogt houden.j 21 Want de
oprechten zĳn het die op de aarde
zullen verblĳven,k en de onberispelĳken zĳn het die erop zullen
overblĳven.l 22 Wat de goddelozen betreft, zĳ zullen van de aarde
zelf worden afgesneden; m en wat
de verraderlĳken betreft, zĳ zullen ervan worden weggerukt.n
Mĳn zoon, vergeet niet mĳn
wet, en moge uw hart mĳn
3
geboden in acht nemen, 2 want
o

p

lengte van dagen en jaren van
levenq en vrede zullen u worden toegevoegd.r 3 Liefderĳke
goedheid en waarachtigheid, mogen die u niet verlaten.s Bind ze
om uw hals.t Schrĳf ze op de tafel van uw hart,u 4 en vind zo
gunst en goed inzicht in de ogen
van God en van de aardse mens.v
5 Vertrouw op Jehovah met heel
uw hartw en steun niet op uw
eigen verstand.x 6 Sla in al
´ ´ uw
wegen acht op hem,y en hıj zal
z
uw paden recht maken.
7 Word niet wĳs in uw eigen
ogen.a Vrees Jehovah en keer u
af van het kwaad.b 8 Moge het
tot genezing c voor uw navel worden en tot verkwikking voor uw
beenderen.d
9 Eer Jehovah met uw waardevolle dingene en met de eerstelingen van heel uw opbrengst.f
10 Dan zullen uw voorraadruim-
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ten met overvloed gevuld worden; a en van nieuwe wĳn zullen
uw eigen perskuipen overlopen.b
11 Verwerp niet, o mĳn zoon,
het strenge onderricht van Jehovah; c en verafschuw zĳn terechtwĳzing niet,d 12 want die Jehovah liefheeft, wordt door hem
terechtgewezen,e evenals een vader dit doet met een zoon aan
wie hĳ een welgevallen heeft.f
13 Gelukkig is de mens die wĳsheidg heeft gevonden, en de mens
die onderscheidingsvermogenh
verkrĳgt, 14 want haar als gewin te hebben, is beter dan zilver
als gewin te hebben, en haar als
opbrengst te hebben, beter dan
het goudi zelf. 15 Ze is kostbaarder dan koralen,j en al uw andere verrukkingen kunnen haar
niet evenaren. 16 Lengte van
dagen is in haar rechterhand; k
in haar linkerhand zĳn rĳkdom
en heerlĳkheid.l 17 Haar wegen zĳn aangename wegen, en al
haar paden zĳn vrede.m 18 Ze
is een boom des levens n voor wie
haar aangrĳpen, en zĳ die haar
stevig vasthouden,o zĳn gelukkig
te noemen.p
19 Jehovah zelf heeft in wĳsheid de aarde gegrondvest.q Hĳ
heeft de hemel stevig bevestigd
met onderscheidingsvermogen.r
20 Door zĳn kennis werden zelfs
de waterdiepten vaneengespleten,s en [uit] de wolkenhemel
blĳft lichte regen neerdruppelen.t
21 Mĳn zoon, mogen ze niet wĳken uit uw ogen.u Beveilig praktische wĳsheid en denkvermogen,v
22 en ze zullen leven voor uw ziel
blĳken te zĳnw en een bekoring
voor uw hals.x 23 In dat geval
zult gĳ in zekerheid uw weg be2e kolom a De 28:8; 2Kr 31:10; Mal 3:10;
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Wees edelmoedig. Vermĳd goddeloze paden

wandelen,a en zelfs uw voet zal
nergens tegen stoten.b 24 Wanneer maar ook gĳ u neerlegt, zult
gĳ geen angst gevoelen; c en gĳ
zult stellig neerliggen, en uw slaap
moet aangenaam zĳn.d 25 Gĳ
zult niet bevreesd behoeven te
zĳn voor enige plotselinge angstaanjaging,e noch voor het onweer
over de goddelozen, omdat het
komt.f 26 Want Jehovah zelf zal
inderdaad uw vertrouwen blĳken
te zĳn,g en hĳ zal uw voet stellig
behoeden, zodat hĳ niet gegrepen
wordt.h
27 Onthoud het goede niet aan
degenen die het toekomt,i wanneer het in de macht van uw hand
ligt [het] te doen.j 28 Zeg niet
tot uw naaste: „Ga, en kom terug
en morgen zal ik geven”, wanneer
er iets bĳ u is.k 29 Smeed niets
kwaads tegen uw naaste,l wanneer hĳ met een gevoel van zekerheid bĳ u woont.m 30 Zoek
geen ruzie met een mens zonder
reden,n indien hĳ u geen kwaad
heeft gedaan.o
31 Word niet afgunstig op de
man van geweld,p en kies geen enkele van zĳn wegen.q 32 Want
de slinkse r persoon is iets verfoeilĳks voor Jehovah,s maar Zĳn
vertrouwelĳke omgang is met de
oprechten.t 33 De vloek van Jehovah is op het huis van de goddeloze,u maar de verblĳfplaats van
de rechtvaardigen zegent hĳ.v
34 Indien het om spotters gaat,w
zal hĳzelf bespotten; x maar de
zachtmoedigen zal hĳ gunst betonen.y 35 Eer zal de wĳzen ten
deel vallen,z maar de verstandelozen verheffen oneer.a
Luistert, o zonen, naar het
4
strenge onderricht van een
vader en schenkt aandacht, ten
b

einde verstand te leren kennen.c
2 Want goed onderricht zal ik U
stellig geven.d Mĳn wet, VERLAAT
haar niet.e 3 Want ik bleek een
ware zoon voor mĳn vader te zĳn,f
teder en de enige voor het aangezicht van mĳn moeder.g 4 En hĳ
placht mĳ te onderrichtenh en tot
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SPREUKEN 3:24–4:17

mĳ te zeggen: „Moge uw harta
mĳn woorden stevig vasthouden.b Onderhoud mĳn geboden
en blĳf leven.c 5 Verwerf wĳsheid,d verwerf verstand.e Vergeet
niet, en wĳk niet af van de woorden van mĳn mond.f 6 Verlaat
haar niet, en ze zal u behoeden.
Heb haar lief, en ze zal u beveiligen. 7 Wĳsheid is het voornaamste.g Verwerf wĳsheid; en bĳ
alles wat gĳ verwerft, verwerf verstand.h 8 Schat haar hoog, en ze
zal u verhogen.i Ze zal u verheerlĳken omdat gĳ haar omhelst.j
9 Aan uw hoofd zal ze een bekoorlĳke krans geven; k een luisterrĳke kroon zal ze u schenken.”l
10 Hoor, mĳn zoon, en neem
mĳn woorden aan.m Dan zullen
voor u de levensjaren vele worden.n 11 Ik wil u zelfs in de weg
der wĳsheid onderrichten; o ik
wil u doen treden in de sporen
der oprechtheid.p 12 Wanneer
gĳ wandelt, zal uw tred niet belemmerd worden; q en indien gĳ
voortsnelt, zult gĳ niet struikelen.r 13 Grĳp streng onderricht aan; s laat niet los.t Bewaar
het veilig, want het is uw leven.u
14 Betreed het pad van de goddelozen niet,v en wandel niet regelrecht de weg van de slechtaards op.w 15 Mĳd die,x ga er
niet over; y wĳk ervan af en ga
door.z 16 Want zĳ slapen niet
als zĳ geen kwaad doen,a en de
slaap is hun ontroofd als zĳ
niet iemand doen struikelen.b
17 Want zĳ hebben zich gevoed
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Hart behoeden. Vrouw van uw jeugd

met het brood der goddeloosheid,a en de wĳn van gewelddaden drinken zĳ.b 18 Maar het
pad van de rechtvaardigen is als
het glanzende licht, dat steeds
helderder wordt tot de dag stevig
bevestigd is.c 19 De weg van de
goddelozen is als het donker; d zĳ
hebben niet geweten waarover zĳ
blĳven struikelen.e
20 Mĳn zoon, schenk toch aandacht aan mĳn woorden.f Neig tot
mĳn gezegden uw oor.g 21 Mogen ze niet wĳken uit uw ogen.h
Bewaar ze midden in uw hart.i
22 Want ze zĳn leven voor wie
ze vindenj en gezondheid voor
heel hun vlees.k 23 Beveilig uw
hart,l ja, meer dan al het andere
dat te behoeden is, want daaruit
zĳn de oorsprongen van het leven.m 24 Verwĳder van u de verkeerdheid van spraak; n en de
slinksheid der lippen, doe die ver
van u.o 25 Wat uw ogen betreft,
recht vooruit dienen ze te kĳken,p
ja, uw eigen stralende ogen dienen
met gespannen aandacht recht
voor u uit te zien.q 26 Effen de
baan voor uw voet,r en mogen al
uw eigen wegen stevig bevestigd
zĳn.s 27 Wĳk noch naar rechts
noch naar links af.t Verwĳder uw
voet van wat slecht is.u
Mĳn zoon, o schenk toch aandacht aan mĳn wĳsheid. Neig
5
tot mĳn onderscheidingsvermov

gen uw oor,w 2 om [het] denkvermogen te behoeden; x en mogen uw eigen lippen de kennis
zelf veilig bewaren.y
3 Want als een honingraat blĳven de lippen van een vreemde
vrouw druipen,z en haar gehemelte is gladder dan olie.a 4 Maar
de nawerking van haar is even
bitter als alsem; b ze is even scherp
als een tweesnĳdend zwaard.c
5 Haar voeten dalen af naar de
dood.d Aan Sjeo_ ol
_ kleven haar
schreden vast.e 6 Het pad des
levens beschouwt zĳ niet.f Haar
sporen hebben gedoold, zĳ weet
niet [waarheen].g 7 Nu dan,
o zonen, luistert naar mĳh en
keert U niet af van de woorden
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van mĳn mond.a 8 Houd uw weg
ver van haar vandaan, en kom niet
in de nabĳheid van de ingang van
haar huis,b 9 opdat gĳ niet aan
anderen uw waardigheid schenkt,c
noch uw jaren aan wat wreed is; d
10 opdat vreemden zich niet verzadigen met uw kracht,e en de
dingen die gĳ moeizaam verworven hebt, niet in het huis van een
buitenlander zĳn,f 11 en gĳ niet
in uw toekomst behoeft te kermen,g wanneer uw vlees en uw organisme een eind nemen.h 12 En
gĳ zult moeten zeggen: „Hoe heb
ik streng onderricht gehaati en
heeft mĳn hart zelfs terechtwĳzing veracht! j 13 En ik heb
niet geluisterd naar de stem van
mĳn onderwĳzers,k en naar mĳn
leraren heb ik mĳn oor niet geneigd.l 14 Gemakkelĳk ben ik
in elke soort van slechtheid geraaktm in het midden van de gemeente en van de vergadering.”n
15 Drink water uit uw eigen
regenbak, en stroompjes uit het
midden van uw eigen bornput.o
16 Dienen uw bronnen zich soms
buitenshuis te verspreiden,p [uw]
waterstromen op de openbare
pleinen zelf? 17 Laten ze voor u
alleen blĳken te zĳn, en niet voor
vreemden met u.q 18 Laat uw
waterbron gezegend blĳken te
zĳn,r en verheug u met de vrouw
van uw jeugd,s 19 een lieflĳke
hinde en een bekoorlĳke
steen´ ´
geit.t Laten haar borsten u te
allen tĳde vreugdedronken maken.u Moogt gĳ over haar liefde voortdurend in extase zĳn.v
20 Waarom zoudt gĳ dus, mĳn
zoon, in extase zĳn over een
vreemde vrouw of de boezem van
een buitenlandse vrouw omhelzen? w 21 Want ´ de
´ wegen van
een man liggen voor de ogen van
b Sp 4:15; Sp 6:27; Sp 9:14; c 1Kr 5:1; Sp 6:33;
Sp 29:3; d Sp 6:34; Sp 7:23; e Sp 31:3; Lu 15:30;
f Ge 34:27; g De 32:29; 2Sa 12:10; Ro 6:21; Heb
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7 dingen gehaat. Hoed u voor slechte vrouw

Jehovah,a en hĳ beschouwt al zĳn
gangen.b 22 Zĳn eigen dwalingen zullen de goddeloze vangen,c
en met de touwen van zĳn eigen
zonde zal hĳ gegrepen worden.d
23 Hĳ zal het zĳn die sterven
zal omdat er geen streng onderricht is,e en [omdat] hĳ in de
overvloed van zĳn dwaasheid afdoolt.f
Mĳn zoon, indien gĳ u borg
hebt gesteld voor uw naaste,
6
[indien] gĳ aan de vreemde uw
g

handslag hebt gegeven,h 2 [indien] gĳ verstrikt zĳt door de
woorden van uw mond,i [indien]
gĳ gevangen zĳt door de woorden
van uw mond, 3 treed dan aldus
handelend op, mĳn zoon, en bevrĳd u, want gĳ zĳt in de handpalm van uw naaste gekomen: j Ga,
verneder u, en bestorm uw naaste met voortdurende aandrang.k
4 Gun uw ogen in het geheel geen
slaap, noch uw stralende ogen
enige sluimering.l 5 Bevrĳd u
gelĳk een gazelle uit de hand en
gelĳk een vogel uit de hand van
de vogelvanger.m
6 Ga naar de mier,n gĳ luiaard; o
zie haar wegen en word wĳs.
7 Ofschoon ze geen aanvoerder,
beambte of heerser heeft, 8 bereidt ze in de zomer haar voedsel; p
ze heeft in de oogst haar voedselvoorraden verzameld. 9 Hoe
lang, gĳ luiaard, zult gĳ blĳven
neerliggen? q Wanneer zult gĳ
opstaan uit uw slaap? r 10 Nog
even slapen, nog even sluimeren,
nog even de handen vouwen tĳdens het neerliggen,s 11 en uw
armoede zal stellig komen net als
een bandiet,t en uw gebrek als een
gewapend man.u
12 Een nietswaardig mens,v een
man [die] het schadelĳke [beoefent], gaat rond met verkeerde
spraak,w 13 terwĳl hĳ met zĳn
oog knipt,x met zĳn voet tekens
geeft, met zĳn vingers aanwĳzingen geeft.y 14 Verkeerdheid is
in zĳn hart.z Hĳ smeedt aldoor
iets kwaads.a Hĳ blĳft louter
twisten ontketenen.b 15 Daarom zal plotseling zĳn ongeluk
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SPREUKEN 5:22–6:29

komen; a in een ogenblik zal hĳ
gebroken worden, en er zal geen
genezing zĳn.b
16 Er zĳn zes dingen die Jehovah werkelĳk haat; c ja, zeven zĳn
verfoeilĳk voor zĳn ziel: d 17 hovaardige ogen,e een leugentong,f
en handen die onschuldig bloed
vergieten,g 18 een hart dat schadelĳke plannen smeedt,h voeten
die zich haasten om naar het
slechte te snellen,i 19 een valse
getuige die leugens opdistj en een
ieder die twisten ontketent onder
broeders.k
20 Neem, o mĳn zoon, het gebod van uw vader in acht,l en
verlaat de wet van uw moeder
niet.m 21 Bind ze voortdurend
op uw hart; n wind ze om uw hals.o
22 Wanneer gĳ rondtrekt, zal het
u leiden; p wanneer gĳ neerligt,
zal het de wacht over u houden; q
en wanneer gĳ wakker zĳt geworden, zal het zich intens met u
bezighouden. 23 Want het gebod is een lamp,r en een licht is de
wet,s en de terechtwĳzingen van
streng onderricht zĳn de weg des
levens,t 24 om u te behoeden
voor de slechte vrouw,u voor de
gladheid van de tong der buitenlandse vrouw.v 25 Begeer haar
schoonheid niet in uw hart,w en
moge zĳ u niet vangen met haar
glanzende ogen,x 26 want ter
wille van een vrouw die een prostituee is, [vervalt men] tot een
rond brood; y wat echter de vrouw
van een [andere] man betreft, zĳ
maakt zelfs jacht op een kostbare ziel.z 27 Kan een man vuur
in zĳn boezem bĳeenhalen zonder dat zĳn kleren verbranden? a
28 Of kan een man op gloeiende
kolen lopen zonder dat zĳn voeten
verschroeid worden? 29 Evenzo
met een ieder die betrekkingen
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Listen van prostituee; haar overreding

heeft met de vrouw van zĳn naaste: a niemand die haar aanraakt,
zal ongestraft blĳven.b 30 Men
veracht een dief niet louter omdat hĳ diefstal pleegt om zĳn ziel
te vullen als hĳ honger heeft.
31 Maar indien betrapt, zal hĳ
het zevenvoudig vergoeden; alle
waardevolle dingen van zĳn huis
zal hĳ geven.c 32 Al wie overspel pleegt met een vrouw, ontbreekt het aan hart; d hĳ die het
doet, stort zĳn eigen ziel in het
verderf.e 33 Een plaag en oneer zal hĳ vinden,f en zĳn smaad
zelf zal niet uitgewist worden.g
34 Want de woede van een fysiek
sterke man is jaloezie,h en hĳ zal
geen mededogen tonen op de dag
der wraak.i 35 Hĳ zal generlei
losprĳs in aanmerking nemen,
noch zal hĳ inschikkelĳkheid betonen, hoe groot gĳ het geschenk
ook maakt.
Mĳn zoon, neem mĳn woorden
´´
7
in acht, en moogt gĳ mıjn geboden als een schat bĳ u wegj

k

leggen.
2 Onderhoud mĳn geboden en blĳf leven,l en mĳn
wet als de pupilm van uw ogen.
3 Bind ze aan uw vingers,n en
schrĳf ze op de tafel van uw hart.o
4 Zeg tot de wĳsheid: p „Gĳ zĳt
mĳn zuster”; en moogt gĳ het
verstand zelf „Verwante” noemen, 5 om u te behoeden voor
de vreemde vrouw,q voor de buitenlandse die haar eigen woorden
glad heeft gemaakt.r 6 Want
aan het venster van mĳn huis,
door mĳn tralievenster,s keek ik
naar beneden, 7 om de onervarenent te kunnen bespieden. Met
belangstelling bespeurde ik onder
de zonen een jonge man die het
aan hart ontbrak,u 8 die door de
straat ging dicht bĳ haar hoek; en
in de richting van haar huis stapt
hĳ,v 9 in de schemering, op de
avond van de dag,w bĳ de nadering van de nacht en het donker. 10 En zie! een vrouw kwam
hem tegemoet, in het gewaad van
een prostituee x en listig van hart.
11 Zĳ is onstuimig en weerbarstig.y In haar huis blĳven haar
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voeten niet vertoeven.a 12 Nu
eens is zĳ buitenshuis, dan weer
is zĳ op de openbare pleinen,b en
bĳ elke hoek loert zĳ.c 13 En zĳ
heeft hem vastgegrepen en hem
een kus gegeven.d Zĳ heeft een
brutaal gezicht gezet en zegt nu
tot hem:
14 „Gemeenschapsoffers lagen
als een verplichting op mĳ.e Vandaag heb ik mĳn geloften betaald.f 15 Daarom ben ik naar
buiten gegaan, u tegemoet, om uw
aangezicht te zoeken, ten einde
u te vinden. 16 Met spreien heb
ik mĳn divan bedekt, met veelkleurige dingen, linnen uit Egyp_
te.g 17 Ik heb mĳn ¨ bed besprenkeld met mirre, aloe en kaneel.h
18 Kom toch, laten wĳ naar hartenlust liefde indrinken tot de
morgen; laten wĳ toch van elkaar genieten met liefkozingen.i
19 Want de echtgenoot is niet
in zĳn huis; hĳ is op reis gegaan, ver weg.j 20 Een buidel
met geld heeft hĳ meegenomen
in zĳn hand. Op de dag van de
volle maan zal hĳ naar zĳn huis
komen.”
21 Zĳ heeft hem overgehaald
door de overvloed van haar overredingskracht.k Door de gladheid van haar lippen verleidt
zĳ hem.l 22 Plotseling gaat hĳ
haar achterna,m als een stier die
zowaar naar de slachting gaat,
en net alsof hĳ geboeid is voor
het strenge onderricht van een
dwaas, 23 totdat een pĳl zĳn
lever openklieft,n net als een vogel zich haast naar het klapnet,o
en hĳ heeft niet geweten dat zĳn
eigen ziel ermee gemoeid is.p
24 En nu, o zonen, luistert
naar mĳ en schenkt aandacht
aan de woorden van mĳn mond.q
25 Moge uw hart niet afwĳken
naar haar wegen. Dool niet rond
op haar paden.r 26 Want velen
zĳn de verslagenen die zĳ heeft
doen vallen,s en al degenen die
door haar zĳn gedood, zĳn taln Sp 5:9; Sp 5:11; o Pr 9:12; p Sp 9:18; q Sp 1:1;
r Sp 5:8; 1Pe 2:11; s Pr 7:26.
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De wĳsheid roept. Gods meesterwerker

rĳk.a 27 De wegen naar Sjeo_ ol
_
zĳn haar huis; b ze dalen af naar
de binnenkamers van de dood.c
d

Blĳft de wĳsheid niet roepen,
en blĳft het onderscheidings8
vermogen zĳn stem niet verhef-

fen? e 2 Boven op de hoogten,f
langs de weg, bĳ het kruispunt
der paden heeft ze post gevat.
3 Opzĳ van de poorten, bĳ de
toegang tot de stad,g waar men
de ingangen binnengaat, blĳft ze
luidkeels roepen: h
4 „Tot U, o mannen, roep ik, en
mĳn stem gaat uit tot de zonen
der mensen.i 5 O onervarenen,
begrĳpt schranderheid; j en GIJ
verstandelozen, begrĳpt [het]
hart.k 6 Luistert, want over dingen die van het hoogste belang
zĳn spreek ik,l en het openen
van mĳn lippen betreft oprechtheid.m 7 Want mĳn gehemelte
uit op gedempte toon niets dan
waarheid; n en goddeloosheid is
iets verfoeilĳks voor mĳn lippen.o 8 Al de woorden van mĳn
mond zĳn in rechtvaardigheid
[gesproken].p Daaronder is niets
verdraaids of kroms.q 9 Ze zĳn
alle op de man af voor degene
met onderscheidingsvermogen,
en recht voor degenen die kennis
vinden.r 10 Neemt mĳn streng
onderricht aan en niet zilver,
en kennis liever dan uitgelezen
goud.s 11 Want wĳsheid is beter dan koralen,t en alle andere
verrukkingen zelf kunnen haar
niet evenaren.u
12 Ik, wĳsheid, heb verblĳf gehouden bĳ de schranderheidv en
ik vind zelfs de kennis van het
denkvermogen.w 13 De vrees
voor Jehovah betekent het kwade
te haten.x Zelfverheffing en trots y
en de slechte weg en de verkeerde mondz heb ik gehaat. 14 Ik
heb raada en praktische wĳsheid.b
Ik — verstand; c ik heb
macht.d
´
15 Door mĳ blĳven koningen
´ ´ regeren, en blĳven hoogwaardigheidsbekleders rechtvaardigheid
e
verordenen.
16 Door mĳ blĳ´
ven vorsten als vorsten heersen,f
en spreken edelen allen recht
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SPREUKEN 7:27–8:30

in rechtvaardigheid.a 17 Wie
mĳ liefhebben, heb ikzelf lief,b
en wie mĳ zoeken, die vinden
mĳ.c 18 Rĳkdom en heerlĳkheid zĳn bĳ mĳ,d erfelĳke waarden
en rechtvaardigheid.e 19 Mĳn
vrucht is beter dan goud, ja, dan
gelouterd goud, en mĳn opbrengst
dan uitgelezen zilver.f 20 Op het
pad der rechtvaardigheid wandel
ik,g midden op de wegen van het
recht,h 21 om hen die mĳ liefhebben, duurzaam goed in bezit te
laten nemen; i en hun schatkamers
houd ik gevuld.j
22 Jehovah zelf heeft mĳ voortgebracht als het begin van zĳn
weg,k als het vroegste van zĳn
werken van oudsher.l 23 Vanaf onbepaalde tĳd was ik aangesteld,m van de aanvang af, vanaf tĳden vroeger dan de aarde.n
24 Toen er geen waterdiepten wa¨
ren, werd ik als met barensweeen
voortgebracht,o toen er geen bronnen waren, zwaar beladen
´ met water. 25 Voordat de
´ ´ bergen wap voor de heuvels,
ren neergelaten,
¨
werd ik als met barensweeen
voortgebracht, 26 toen hĳ de
aarde nog niet had gemaakt,q
noch de open ruimten, noch
het eerste gedeelte van de stofmassa’s van het productieve land.r
27 Toen hĳ de hemelen bereidde,
was ik daar; s toen hĳ een kring
over de oppervlakte van de waterdiepte verordende,t 28 toen
hĳ de wolkgevaarten daarboven
verstevigde,u toen hĳ de bronnen van de waterdiepte krachtig
maakte,v 29 toen hĳ de zee zĳn
verordening stelde, dat de wateren zelf zĳn bevel niet zouden
overschrĳden,w toen hĳ de grondvesten der aarde verordende,x
30 toen werd ik als een meesterwerker naast hem,y en ik werd
degene op wie hĳ dag aan dag
bĳzonder gesteld was,z terwĳl
l Kol 1:15; m Mi 5:2; n Jo 1:3; Jo 8:58; Jo 17:5;
Kol 1:16; o Ge 1:2; p Ge 1:10; Ps 90:2; q Ge 1:1;
r Ps 89:11; Ps 90:2; s Ps 33:6; Jer 10:12; Kol
1:17; t Ge 1:6; Job 26:10; u Ge 1:7; Job 38:9;
v Ge 2:6; Ge 7:11; Ge 8:2; Ps 104:6; w Ge 1:9;
Job 38:11; Ps 33:7; Ps 104:9; Jer 5:22; x Ge 1:9;
y Ge 1:26; Jo 1:3; Jo 17:5; Kol 1:16; z Jes 42:1;
Mt 3:17.

SPREUKEN 8:31–10:4

Ware wĳsheid. Wĳze zoon verheugt vader

ik te allen tĳde vrolĳk was voor
zĳn aangezicht,a 31 vrolĳk over
het productieve land van zĳn aarde; b en de dingen waarop ik ten
zeerste gesteld was, waren bĳ de
zonen der mensen.c
32 En nu, o zonen, luistert
naar
´ ´ mĳ; ja, gelukkig zĳn zĳ die
mıjn wegen houden.d 33 Luistert naar streng onderricht en
wordt wĳs,e en toont in het geheel
geen onachtzaamheid.f 34 Gelukkig is de mens die naar mĳ
luistert door dag aan dag aan mĳn
deuren te waken, door bĳ de posten van mĳn ingangen de wacht
te houden.g 35 Want wie mĳ
vindt, zal stellig het leven vindenh
en verkrĳgt goede wil van Jehovah.i 36 Maar wie mĳ mist, doet
zĳn ziel geweld aan; j al degenen
die mĳ intens haten, zĳ zĳn het
die werkelĳk de dood liefhebben.”k
l

De ware wĳsheid heeft haar
huis gebouwd; ze heeft haar
9
zeven zuilen uitgehouwen. 2 Ze
m

heeft haar vleesslachting georganiseerd; ze heeft haar wĳn gemengd; meer dan dat, ze heeft
haar tafel in orde gebracht. n
3 Ze heeft haar dienaressen uitgezonden, opdat ze boven op de
hoogten der stad kan roepen:
4 „Al wie onervaren is, hĳ wende
zich hierheen.”o Al wie het aan
hart ontbreektp — ze heeft tot
hem gezegd: 5 „Komt, voedt U
met mĳn brood en deelt in het
drinken van de wĳn die ik gemengd heb.q 6 Verlaat de onervarenen en blĳft leven,r en wandelt rechtuit op de weg van het
verstand.”s
7 Hĳ die de spotter corrigeert,
haalt oneer over zich,t en hĳ die
een goddeloze een terechtwĳzing
geeft — een gebrek aan hem.u
8 Wĳs een spotter niet terecht,
opdat hĳ u niet haat.v Geef een
wĳze een terechtwĳzing en hĳ
zal u liefhebben.w 9 Geef aan
een wĳze en hĳ zal nog wĳzer
worden.x Verleen kennis aan een
rechtvaardige en hĳ zal in wetenschap toenemen.
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10 De vrees voor Jehovah is
het begin van wĳsheid,a en de
kennis van de Allerheiligste, dat
is verstand.b 11 Want door mĳ
zullen uw dagen vele worden,c en
u zullen jaren van leven worden
toegevoegd.d 12 Indien gĳ wĳs
geworden zĳt, zĳt gĳ wĳs geworden in uw eigen belang; e en indien gĳ hebt gespot, zult gĳ [dit]
dragen, ja, gĳ alleen.f
13 Een verstandeloze vrouw is
onstuimig.g Zĳ is de onnozelheid
zelve en is in het geheel niets
te weten gekomen.h 14 En zĳ is
gaan zitten bĳ de ingang van haar
huis, op een zetel, [op] de hoge
plaatsen der stad,i 15 om hen
die op de weg voorbĳgaan, hen
die recht vooruit gaan op hun paden, toe te roepen: j 16 „Al wie
onervaren is, hĳ wende zich hierheen.”k En al wie het aan hart
ontbreektl — zĳ heeft ´ ook tot
hem gezegd: 17 „Gestolen wateren zĳn zoet,m en heimelĳk [gegeten] brood — aangenaam is
het.”n 18 Maar hĳ is niet te weten gekomen dat daar degenen
zĳn die machteloos zĳn in de
dood, dat degenen die door haar
zĳn binnengeroepen, in de lage
plaatsen van Sjeo_ ol
_ zĳn.o
p

Spreuken van Salomo.
_
Een wĳze zoon is hĳ die een
10
vader verheugt, en een verstanq

deloze zoon is de droefheid van
zĳn moeder.r 2 De schatten van
de goddeloze´ ´ zullen niet baten,s
maar rechtvaardigheid zal van de
dood bevrĳden.t 3 Jehovah zal
de ziel van de rechtvaardige niet
laten hongeren,u maar de sterke
begeerte van de goddelozen zal hĳ
wegstoten.v
4 Wie met lakse hand werkt,
zal over weinig middelen beschikken,w maar het is de hand
van de vlĳtige die iemand rĳk zal
maken.x
k Sp 9:4; l Sp 6:32; m Sp 20:17; n Sp 7:18; Ef
5:12; o Sp 2:18; Sp 7:23; HFDST. 10 p Sp 1:1;
q Sp 13:1; Sp 23:24; Sp 27:11; Sp 29:3; r Sp
15:20; Sp 17:21; Sp 17:25; s Sp 11:4; Ze 1:18;
t Sp 11:4; Sp 12:28; Da 4:27; u Ps 33:19; Ps
37:25; Mt 6:33; Heb 13:5; v Sp 14:32; w Sp 20:4;
Pr 10:18; x Sp 12:24; Sp 13:4; Sp 21:5.
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Oprechte spraak. Zegen maakt rĳk

5 De zoon die met inzicht handelt, zamelt in gedurende de zomertĳd; de zoon die schandelĳk
handelt, slaapt diep gedurende
de oogst.a
6 Zegeningen zĳn voor het
hoofd van de rechtvaardige,b maar
wat de mond van de goddelozen
aangaat, die bedekt gewelddaad.c
7 De gedachtenis van de rechtvaardige is tot zegen,d maar de
naam van de goddelozen — die
zal verrotten.e
8 Wie wĳs van hart is, zal geboden aannemen,f maar wie dwaas
van lippen is, zal vertreden worden.g
9 Hĳ die in rechtschapenheid
wandelt, zal in zekerheid wandelen,h maar hĳ die zĳn wegen
krom maakt, zal zichzelf doen
kennen.i
10 Wie met zĳn oog knipt, zal
smart veroorzaken,j en wie dwaas
van lippen is, zal vertreden worden.k 11 De mond van de rechtvaardige is een bron van leven; l
maar wat de mond van de goddelozen aangaat, die bedekt gewelddaad.m
´ ´
12 Haat verwekt twisten,n maar
liefde bedekt zelfs alle overtredingen.o
13 Op de lippen van de verstandige wordt wĳsheid gevonden,p
maar de roede is voor de rug van
wie het aan hart ontbreekt.q
14 De wĳzen zĳn het die kennis als een schat wegleggen,r
maar de mond van de dwaas is de
ondergang zelf nabĳ.s
15 De waardevolle dingen van
een rĳke zĳn zĳn sterke stad.t
De ondergang van de geringen is
hun armoede.u
16 De activiteit van de rechtvaardige leidt tot leven; v de opbrengst van de goddeloze leidt
tot zonde.w
17 Hĳ die zich aan streng onderricht houdt, is een pad ten leven,x maar hĳ die terechtwĳzing
verlaat, doet dolen.y
18 Waar iemand is die haat be-
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SPREUKEN 10:5-29

dekt, daar zĳn leugenlippen,a en
wie een slecht bericht uitbrengt,
is verstandeloos.b
19 In de overvloed van woorden ontbreekt overtreding niet,c
maar wie zĳn lippen in bedwang
houdt, handelt beleidvol.d
20 De tong van de rechtvaardige is uitgelezen zilver; e het hart
van de goddeloze is weinig waard.f
21 Het zĳn de lippen van de
rechtvaardige die velen blĳven
weiden,g maar door
´ gebrek aan
hart blĳven de dwazen sterven.h
22 De zegen van Jehovah —
die maakt rĳk,i en hĳ voegt er
geen smart bĳ.j
23 Voor de verstandeloze is het
aan de dag leggen van een losbandig gedrag als een spel,k maar
wĳsheid is voor de man van onderscheidingsvermogen.l
24 Wat schrikaanjagend is voor
de goddeloze — dat zal hem overkomen; m maar de begeerte van
de rechtvaardigen zal ingewilligd
worden.n 25 Zoals wanneer de
stormwind voorbĳgaat, zo is de
goddeloze niet meer; o maar de
rechtvaardige is een fundament
tot onbepaalde tĳd.p
26 Als azĳn voor de tanden en
als rook voor de ogen, zo is de
luiaard voor hen die hem uitzenden.q
27 Het is de vrees voor Jehovah
die dagen zal toevoegen,r maar
het zĳn de jaren van de goddelozen die verkort zullen worden.s
28 De verwachting van de
rechtvaardigen is een verheuging,t maar de hoop van de goddelozen — die zal vergaan.u
29 De weg van Jehovah is een
vesting voor de onberispelĳke,v
c Pr 5:2; Pr 10:14; Jak 3:2; d Ps 39:1; Sp 17:27;
Sp 21:23; Jak 1:19; e Sp 12:18; Sp 16:13; Mt
12:35; f Ge 6:5; Jer 17:9; Mt 12:34; g Jer 3:15;
1Pe 5:2; h Sp 5:12; Ho 4:6; Ro 1:28; i De 8:18;
1Sa 2:7; Ps 37:22; Ps 107:38; j 1Ti 6:6; k Sp
14:9; Sp 26:19; l Sp 1:2; Sp 2:10; Sp 15:21;
m Heb 10:27; n Ps 21:2; Ps 37:4; Jo 16:24; 1Jo
5:14; o Ps 37:10; Ps 58:9; Jes 40:24; p Ps 15:5;
Mt 7:24; 1Ti 6:19; q Mt 25:26; r Ps 21:4; Ps
91:16; s Ps 55:23; Pr 7:17; t Ps 16:9; Ro 5:2; Ro
12:12; u Ps 112:10; Sp 11:7; Mt 25:46; 2Th 1:9;
v Ps 41:11; Ps 84:7; Sp 18:10; Jes 40:31; Fil 4:13.

SPREUKEN 10:30–11:19
maar de ondergang is voor de
beoefenaars van wat schadelĳk
is.a
30 Wat de rechtvaardige aangaat, hĳ zal tot onbepaalde tĳd
niet aan het wankelen worden
gebracht; b maar wat de goddelozen aangaat, zĳ zullen niet op de
aarde blĳven vertoeven.c
31 De mond van de rechtvaardige — die draagt de vrucht van
wĳsheid,d maar de tong van verkeerdheid zal worden afgesneden.e
32 De lippen van de rechtvaardige — ze leren goede wil kennen,f maar de mond van de goddelozen is verkeerdheid.g
Een bedrieglĳke weegschaal is iets verfoeilĳks
11
voor Jehovah, maar een volkoh

men weegsteen is hem welgevallig.
2 Is overmoed gekomen? Dan
zal oneer komen; i maar wĳsheid
is bĳ de bescheidenen.j
3 Het is de rechtschapenheid
van de oprechten die hen leidt,k
maar de verdraaiing door degenen
die verraderlĳk handelen, zal hen
gewelddadig plunderen.l
4 Waardevolle dingen zullen
niet baten op de dag der
´ ´ verbolgenheid,m maar rechtvaardigheid
zal van de dood bevrĳden.n
5 Het is de rechtvaardigheid
van de onberispelĳke die zĳn weg
recht zal maken,o maar in zĳn
eigen goddeloosheid zal de goddeloze vallen.p 6 Het is de rechtvaardigheid van de oprechten die
hen zal bevrĳden,q maar zĳ die
verraderlĳk handelen, zullen zelf
door hun eigen sterke begeerte
gevangen worden.r
7 Wanneer een goddeloos mens
sterft, vergaat [zĳn] hoop; s en
zelfs verwachting [gebaseerd] op
kracht is vergaan.t
8 De rechtvaardige is het die
zelfs uit benauwdheid wordt verlost,u en de goddeloze komt in
zĳn plaats.v
9 Door [zĳn] mond stort hĳ die
een afvallige is, zĳn naaste in het

Afvallige. Lasteraar. Bekoorlĳkheid
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verderf,a maar door kennis worden de rechtvaardigen verlost.b
10 Wegens de goedheid van de
rechtvaardigen heeft een stad
uitbundige vreugde,c maar wanneer de goddelozen vergaan, is er
vreugdegeroep.d
11 Wegens de zegen van de oprechten wordt een stad verheven,e maar wegens de mond van
de goddelozen wordt ze omvergehaald.f
12 Wie het aan hart ontbreekt,
heeft zĳn eigen naaste veracht,g
maar de man van groot onderscheidingsvermogen is iemand
die het stilzwĳgen bewaart.h
13 Wie als een lasteraar rondgaat,i legt vertrouwelĳke gesprekken bloot,j maar wie getrouw van geest is, bedekt een
zaak.k
14 Wanneer er geen bekwaam
beleid is, komt het volk ten val; l
maar er is redding in de veelheid
van raadgevers.m
15 Het zal iemand beslist slecht
vergaan wanneer hĳ zich borg
gesteld heeft voor een vreemde,n
maar wie handslag haat, blĳft vrĳ
van zorgen.
16 Een vrouw met bekoorlĳkheid, die grĳpt heerlĳkheid aan; o
maar de tirannen, van hun kant,
grĳpen rĳkdom aan.
17 Een man van liefderĳke
goedheid bejegent zĳn eigen ziel
op een belonende wĳze,p maar de
wreedaard brengt de banvloek
over zĳn eigen organisme.q
18 De goddeloze verwerft bedrieglĳk loon,r maar wie rechtvaardigheid zaait, ware verdiensten.s
19 Wie pal staat voor rechtvaardigheid, komt in aanmerd Ex 15:21; Re 5:31; Es 9:22; e Sp 14:34; Sp
29:8; f Es 9:1; Jak 3:6; g 2Sa 19:27; Ps 123:4; Sp
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12:14; Jes 19:13; m Sp 15:22; Sp 20:18; Sp 24:6;
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25:39; Sp 31:30; 1Ti 2:9; 1Pe 3:4; p Sp 19:22; Da
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Wĳs gebruik van de tong

king voor leven,a maar wie het
slechte najaagt, komt in aanmerking voor zĳn eigen dood.b
20 De verkeerden van hart zĳn
iets verfoeilĳks voor Jehovah,c
maar wie onberispelĳk zĳn in
[hun] weg zĳn hem welgevallig.d
21 Al is het hand aan hand, een
slecht persoon zal niet ongestraft
blĳven; e maar het nageslacht van
de rechtvaardigen zal stellig ontkomen.f
22 Als een gouden neusring
in een varkenssnuit, zo is een
vrouw die mooi is maar zich afkeert van verstandigheid.g
23 De begeerte van de rechtvaardigen is waarlĳk goed; h de
hoop van de goddelozen is verbolgenheid.i
24 Er bestaat er een die uitstrooit en toch nog meer krĳgt; j
ook een die achterhoudt van wat
juist is, maar het leidt slechts tot
gebrek.k
25 De edelmoedige ziel zal zelf
vet gemaakt worden,l en wie [anderen] rĳkelĳk laaft, zal ook zelf
rĳkelĳk gelaafd worden.m
26 Wie koren inhoudt — de bevolking zal hem verwensen, maar
er is een zegen voor het hoofd
van wie het laat kopen.n
27 Hĳ die het goede zoekt, zal
goede wil blĳven zoeken; o maar
wat degene betreft die op het
kwade uit is, over hem zal het
komen.p
28 Wie op zĳn rĳkdom vertrouwt — hĳzelf zal vallen; q
maar net als loof zullen de rechtvaardigen gedĳen.r
29 Wat een ieder betreft die
de banvloek over zĳn eigen huis
brengt,s hĳ zal wind in bezit nemen; t en een dwaas zal een knecht
zĳn van wie wĳs van hart is.
30 De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens,u en
hĳ die zielen wint, is wĳs.v
31 Zie! De rechtvaardige — op
aarde zal hĳ vergelding ontvangen.w Hoeveel te meer dan de
goddeloze en de zondaar! x
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SPREUKEN 11:20–12:11
Wie streng onderricht liefheeft, heeft kennis lief,
12
maar wie terechtwĳzing haat, is
a

b

redeloos.
2 Wie goed is, verkrĳgt goedkeuring van Jehovah,c maar de
man van [goddeloze] denkbeelden verklaart hĳ goddeloos.d
3 Geen mens zal stevig bevestigd worden door goddeloosheid; e
maar wat de wortelgrondslag van
de rechtvaardigen betreft, die zal
niet aan het wankelen worden gebracht.f
4 Een bekwame vrouw is een
kroon voor haar eigenaar,g maar
als verrotting in zĳn beenderen
is zĳ die schandelĳk handelt.h
5 De gedachten van de rechtvaardigen zĳn gerechtigheid; i
het beleid van de goddelozen is
bedrog.j
6 De woorden van de goddelozen zĳn als een loeren op bloed,k
maar het is de mond van de oprechten die hen zal bevrĳden.l
7 De goddelozen worden ondersteboven gekeerd en zĳ zĳn
niet meer,m maar het huis van
de rechtvaardigen, dat zal blĳven staan.n
8 Om zĳn mond van doorzicht
zal een man geroemd worden,o
maar wie verdraaid van hart is,
zal tot verachting komen.p
9 Beter is wie geringgeacht
wordt doch een knecht heeft, dan
wie zichzelf verheerlĳkt doch gebrek heeft aan brood.q
10 De rechtvaardige zorgt voor
de ziel van zĳn huisdier,r maar de
barmhartigheden van de goddelozen zĳn wreed.s
11 Wie zĳn land bebouwt, zal
zelf met brood verzadigd worden,t maar wie dingen najaagt
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SPREUKEN 12:12–13:7

Vlĳt; luiheid. Streng onderricht vader

die niets waard zĳn, ontbreekt
het aan hart.a
12 De goddeloze heeft de in een
net gevangen prooi van slechte
mensen begeerd; b maar wat de
wortel van de rechtvaardigen betreft, die brengt [vrucht] voort.c
13 Door de overtreding van de
lippen wordt de slechte persoon
verstrikt,d maar de rechtvaardige raakt uit de benauwdheid.e
14 Van de vrucht van zĳn mond
wordt een man met het goede verzadigd,f en wat de handen van een
mens doen, dat zal tot hem terugkeren.g
15 De weg van de dwaas is recht
in zĳn eigen ogen,h maar wie naar
raad luistert, is wĳs.i
16 Het is een dwaze persoon
die zĳn ergernis op de[zelfde] dag
bekendmaakt,j maar de schrandere bedekt oneer.k
17 Hĳ die getrouwheid tot uitdrukking brengt, zal vertellen
wat rechtvaardig is,l maar een
valse getuige bedrog.m
18 Er bestaat er een die onbezonnen spreekt als met de steken
van een zwaard,n maar de tong
van de wĳzen is genezing.o
19 Het is de lip van waarheidp
die voor altĳd stevig bevestigd
zal worden,q maar de leugentong
zal slechts een ogenblik duren.r
20 Bedrog is in het hart van
hen die kwaad smeden,s maar zĳ
die tot vrede raden, hebben verheuging.t
21 Niets schadelĳks zal de
rechtvaardige treffen,u maar het
zĳn de goddelozen die stellig door
rampspoed overstelpt zullen worden.v
22 Leugenlippen zĳn iets verfoeilĳks voor Jehovah,w maar zĳ
die in getrouwheid handelen, zĳn
hem welgevallig.x
23 Een schrander mens bedekt
kennis,y maar het hart van de verstandelozen is er een dat dwaasheid uitroept.z
24 De hand van de vlĳtigen is
het die zal heersen,a maar de lak-
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se hand zal tot dwangarbeid komen.a
25 Angstige bezorgdheid in het
hart van een man zal het neerbuigen,b maar het goede woord
verheugt het.c
26 De rechtvaardige bespiedt
zĳn eigen weide, maar het is de
weg der goddelozen die hen doet
ronddolen.d
27 Laksheid zal iemands jachtdieren niet opjagen,e maar de vlĳtige is ’s mensen kostbare vermogen.
28 Op het pad der rechtvaardigheid is leven,f en de reis op
haar gebaande pad betekent: geen
dood.g
Een zoon is wĳs waar
streng onderricht van een
13
vader is, maar de spotter is
h

iemand die geen bestraffing heeft
gehoord.i
2 Van de vrucht van zĳn mond
zal een man het goede eten,j maar
de ziel van hen die verraderlĳk
handelen — ze is geweld.k
3 Wie zĳn mond behoedt, behoudt zĳn ziel.l Wie zĳn lippen
wĳd opent — voor hem zal er
ondergang zĳn.m
4 De luiaard betoont zich begerig, maar zĳn ziel [heeft] niets.n
De ziel der vlĳtigen evenwel zal
vet gemaakt worden.o
5 Een leugenwoord is iets dat
de rechtvaardige haat,p maar de
goddelozen handelen schandelĳk
en brengen smaad over zichzelf.q
6 Rechtvaardigheid zelf beveiligt hem die argeloos is op zĳn
weg,r maar goddeloosheid werpt
de zondaar omver.s
7 Er bestaat er een die voorwendt rĳk te zĳn en toch heeft
hĳ helemaal niets; t er is er een die
voorwendt over weinig middelen
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Roede der tucht

te beschikken en toch [heeft hĳ]
veel waardevolle dingen.
8 De losprĳs voor de ziel van
een man is zĳn rĳkdom,a maar
wie over weinig middelen beschikt, heeft geen bestraffing gehoord.b
9 Het is het licht van de rechtvaardigen dat zich zal verheugen; c
maar de lamp van de goddelozen
— die zal worden uitgeblust.d
10 Door overmoed veroorzaakt
men slechts strĳd,e maar bĳ hen
die te zamen beraadslagen, is
wĳsheid.f
11 Waardevolle dingen die
voortspruiten uit ĳdelheid, worden minder,g maar wie met de
hand bĳeenbrengt, die bewerkt
vermeerdering.h
12 Verwachting die wordt uitgesteld, maakt het hart ziek,i
maar het begeerde is een boom
des levens wanneer het inderdaad komt.j
13 Hĳ die het woord heeft veracht,k van hem zal een [schuldenaars]pand worden genomen;
maar wie het gebod vreest, die
zal beloond worden.l
14 De wet van de wĳze is een
bron van leven,m om iemand van
de strikken van de dood af te keren.n
15 Goed inzicht zelf verschaft
gunst,o maar de weg van hen
die verraderlĳk handelen, is oneffen.p
16 Iedere schrandere zal met
kennis handelen,q maar wie verstandeloos is, zal dwaasheid verspreiden.r
17 Een boodschapper die goddeloos is, zal tot kwaad vervallen,s maar een getrouwe afgezant
is genezing.t
18 Wie streng onderricht negeert, [komt tot] armoede en oneer,u maar wie een terechtwĳzing in acht neemt, die wordt
verheerlĳkt.v
19 Een verwezenlĳkte begeerte is aangenaam voor de ziel; w
maar het is iets verfoeilĳks voor

HFDST. 13
a Ex 21:30
Jer 41:8
b 2Kon 24:14
Jer 39:10
c Ps 97:11
d Job 21:17
Sp 20:20
Sp 24:20
e Re 8:1
Re 12:1
Sp 11:2
Sp 21:24
f Sp 24:6
Han 15:6
g Sp 28:8
Pr 5:14
Jer 17:11
h Ps 128:2
i Ps 69:3
Ps 143:7
j Ge 21:7
Lu 2:30
Fil 1:23
k 2Kr 36:16
Sp 13:18
l Ps 19:11
2Jo 8
m Sp 8:35
Sp 16:22
Sp 24:14
n Sp 14:27
o 1Sa 18:14
Lu 2:52
p Sp 4:19
Ro 6:21
q Sp 14:8
Sp 14:15
Sp 14:18
Mt 10:16
r 1Sa 25:25
s 2Sa 4:10
t Sp 25:25
2Kor 5:20
2Ti 2:2
u Sp 15:32
Heb 12:25
v Ps 141:5
Heb 12:11
w 1Kon 1:48

2e kolom
a Sp 29:27
Am 5:10
b Sp 22:17
Han 4:13
Heb 10:24
c Ge 34:2
d Ge 4:7
De 28:20
e Jes 3:10
Ro 2:10
f De 6:11
Job 27:17
Jes 61:6
g Sp 12:11
Sp 27:18
2Kor 9:6
h Sp 28:19
i 1Sa 3:13
1Kon 1:6
Sp 29:15
j De 6:7
Sp 3:12
Sp 19:18
Sp 22:15
Sp 23:14
Ef 6:4
Heb 12:6
k Ps 34:10
Ps 37:25
Heb 13:5
l De 28:48
Jes 65:13

SPREUKEN 13:8–14:5
de verstandelozen, zich van het
kwaad af te keren.a
20 Hĳ die met wĳzen wandelt,
zal wĳs worden,b maar wie zich
met de verstandelozen inlaat, zal
het slecht vergaan.c
´
21 Zondaars worden door rampspoed achtervolgd,d maar de recht´ ´
vaardigen worden met het goede
beloond.e
22 De goede zal een erfenis
aan zoonszonen nalaten, en het
vermogen van de zondaar is iets
wat als een schat is weggelegd
voor de rechtvaardige.f
23 Het beploegde land van personen met weinig middelen [verschaft] veel voedsel,g maar er
bestaat er een die wordt weggevaagd wegens gebrek aan oordeel.h
24 Wie zĳn roede inhoudt, haat
zĳn zoon,i maar wie hem liefheeft, die zoekt hem werkelĳk
met streng onderricht.j
25 De rechtvaardige eet tot
verzadiging van zĳn ziel,k maar
de buik van de goddelozen zal
leeg zĳn.l
De waarlĳk wĳze vrouw
heeft haar huis opge14
bouwd, maar de dwaze haalt het
m

met haar eigen handen omver.n
2 Wie in zĳn oprechtheid wandelt, vreest Jehovah,o maar wie
verkeerd is in zĳn wegen, veracht Hem.p
3 De roede van hoogmoed is in
de mond van de dwaas,q maar het
zĳn de lippen van de wĳzen die
hen zullen behoeden.r
4 Waar geen runderen zĳn, is
de kribbe schoon, maar de oogst
is overvloedig wegens de kracht
van een stier.
5 Een getrouwe getuige is
iemand die niet zal liegen,s maar
een valse getuige dist louter leugens op.t
HFDST. 14 m Ru 4:11; Sp 24:3; Sp 31:10; Sp
31:26; n Sp 9:13; o Job 1:1; Han 10:35; p De
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SPREUKEN 14:6-31

Weg die recht schĳnt. Kalm hart

6 De spotter heeft getracht
wĳsheid te vinden, en ze is er niet;
maar voor de verstandige is kennis iets gemakkelĳks.a
7 Ga van voor de verstandeloze
man weg,b want gĳ zult stellig
geen nota nemen van de lippen
van kennis.c
8 De wĳsheid van de schrandere is, zĳn weg te begrĳpen,d maar
de dwaasheid der verstandelozen
is bedrog.e
9 Dwaas zĳn zĳ die van schuld
een bespotting maken,f maar onder de oprechten is overeenstemming.g
10 Het hart is zich bewust van
de bitterheid van iemands ziel,h
en in de verheuging ervan zal
geen vreemde zich mengen.
11 Het huis der goddelozen zal
verwoest worden,i maar de tent
van de oprechten zal bloeien.j
12 Er bestaat een weg die
recht is voor het aangezicht van
een man,k maar de wegen van de
dood zĳn er naderhand het einde
van.l
13 Zelfs onder het lachen kan
het hart smart hebben; m en in
droefheid eindigt verheuging.n
14 De trouweloze van hart zal
verzadigd worden met de resultaten van zĳn eigen wegen,o maar
de goede man met de resultaten
van zĳn handelingen.p
15 Iedereen die onervaren is,
hecht geloof aan elk woord,q
maar de schrandere geeft acht op
zĳn schreden.r
16 De wĳze vreest en keert
zich af van slechtheid,s maar de
verstandeloze wordt verbolgen
en is vol zelfvertrouwen.t
17 Hĳ die haastig tot toorn is,
zal dwaasheid begaan,u maar de
man van denkvermogen wordt
gehaat.v
18 De onervarenen zullen stellig dwaasheid in bezit nemen,w
maar de schranderen zullen kennis als hoofdtooi dragen.x
19 De slechten zullen zich
moeten neerbuigen voor de goe-
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den,a en de goddelozen bĳ de
poorten van de rechtvaardige.
20 Zelfs voor zĳn naaste is
iemand die over weinig middelen beschikt, een voorwerp van
haat,b maar vele zĳn de vrienden
van de rĳke.c
21 Wie zĳn eigen naaste veracht, zondigt,d maar gelukkig is
hĳ die gunst betoont aan de ellendigen.e
22 Zullen zĳ die kwaad bedenken, niet op een doolweg raken? f
Maar er zĳn liefderĳke goedheid
en waarachtigheid met betrekking tot hen die het goede bedenken.g
23 Van elk soort van moeizame
arbeid komt voordeel,h maar louter het woord der lippen [leidt] tot
gebrek.
24 De kroon van de wĳzen is
hun rĳkdom; de dwaasheid van
de verstandelozen is dwaasheid.i
25 Een waarachtige getuige bevrĳdt zielen,j maar een die bedrieglĳk is, dist louter leugens
op.k
26 In de vrees voor Jehovah ligt
een sterk vertrouwen,l en voor
zĳn zonen zal er een toevlucht
blĳken te zĳn.m
27 De vrees voor Jehovah is een
bron van leven,n om zich af te keren van de strikken van de dood.o
28 In de veelheid van volk ligt
het sieraad van een koning,p maar
in gebrek aan bevolking ligt de
ondergang van een hoogwaardigheidsbekleder.q
29 Hĳ die langzaam is tot toorn,
is overvloedig in onderscheidingsvermogen,r maar wie ongeduldig
is, verheft dwaasheid.s
30 Een kalm hart is het leven
van het vleselĳke organisme,t
maar jaloezie is verrotting voor
de beenderen.u
31 Hĳ die de geringe te kort
doet, heeft zĳn Maker gesmaad,v
m Sp 18:10; Jes 26:20; Jer 15:11; Ro 8:31;
n Sp 19:23; Jes 33:6; o Sp 22:5; Pr 7:26; p 1Kon
4:21; Fil 2:10; q 2Kon 13:7; r Sp 17:27; Sp 29:11;
Jak 1:19; s Sp 25:28; Pr 7:9; t Sp 4:23; u Ge 37:4;
1Sa 18:8; v De 24:15; Ps 12:5; Sp 17:5; Pr 5:8;
Ro 15:3.
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Zacht antwoord. Tong der wĳzen

maar wie de arme gunst betoont,
verheerlĳkt Hem.a
32 Wegens zĳn slechtheid zal
de goddeloze neergestoten worden,b maar de rechtvaardige zal
een toevlucht vinden in zĳn rechtschapenheid.c
33 In het hart van de verstandige rust wĳsheid,d en te midden
der verstandelozen wordt ze bekend.
34 Rechtvaardigheid verheft
een natie,e maar zonde is iets
schandelĳks voor nationale groepen.f
35 Het welgevallen van een
koning is in de knecht die met
inzicht handelt,g maar zĳn verbolgenheid blĳkt te zĳn tegen
wie schandelĳk handelt.h
Een zacht antwoord keert
woede af, maar een woord
15
dat smart veroorzaakt, doet toorn
i

j

opkomen.
2 De tong der wĳzen doet goed
met kennis,k maar de mond van
de verstandelozen doet dwaasheid opborrelen.l
3 De ogen van Jehovah zĳn op
elke plaats,m terwĳl ze de slechten en de goeden gadeslaan.n
4 De kalmte van de tong is
een boom des levens,o maar verdraaiing daarin betekent verbreking des geestes.p
5 Al wie dwaas is, minacht het
strenge onderricht van zĳn vader,q maar al wie terechtwĳzing
in acht neemt, is schrander.r
6 In het huis van de rechtvaardige is een overvloedige voorraad,s maar de opbrengst van de
goddeloze brengt de banvloek.t
7 De lippen van de wĳzen blĳven kennis uitstrooien,u maar
het hart van de verstandelozen is
niet zo.v
8 Het slachtoffer van de goddelozen is iets verfoeilĳks voor
Jehovah,w maar het gebed van de
oprechten is hem welgevallig.x
9 De weg van de goddeloze is
iets verfoeilĳks voor Jehovah,y
maar wie rechtvaardigheid najaagt, heeft hĳ lief.z
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SPREUKEN 14:32–15:21
10 Streng onderricht is slecht
voor wie het pad verlaat; a iedereen die terechtwĳzing haat, zal
sterven.b
11 Sjeo_ ol
_ en [de plaats van de]
vernietiging c zĳn voor het aangezicht van Jehovah.d Hoeveel te
meer de harten van de mensenzonen! e
12 De spotter houdt niet van
wie hem terechtwĳst.f Tot de wĳzen zal hĳ niet gaan.g
13 Een blĳ hart heeft een goede
uitwerking op het gelaat,h maar
wegens de smart van het hart is
er een terneergeslagen geest.i
14 Het is het verstandige hart
dat naar kennis vorst,j maar de
mond der verstandelozen is op
dwaasheid uit.k
15 Al de dagen van de ellendige zĳn slecht; l maar wie vrolĳk
van hart is, [heeft] voortdurend
een feestmaal.m
16 Beter is een weinig in de
vrees voor Jehovah,n dan een
overvloedige voorraad en verwarring daarbĳ.o
17 Beter is een schotel groente
waar liefde is,p dan een aan de
kribbe gemeste stier en haat daarbĳ.q
18 Een woedend man verwekt
twist,r maar wie langzaam tot
toorn is, brengt ruzie tot bedaren.s
19 De weg van de luiaard is
als een stekelhaag,t maar het pad
van de oprechten is een opgehoogde weg.u
20 Een wĳze zoon is hĳ die een
vader verheugt,v maar een verstandeloos mens veracht zĳn moeder.w
21 Dwaasheid is een verheuging voor wie het aan hart
c Ps 88:11; Sp 27:20; d Job 26:6; Ps 139:8; e 2Kr
6:30; Ps 7:9; Ps 44:21; Jer 17:10; Han 1:24;
Heb 4:13; f Sp 9:7; Am 5:10; Jo 3:20; Jo 7:7;
g 2Kr 18:7; Job 21:14; h Sp 4:23; Sp 17:22; i Ne
2:2; Ps 143:4; Sp 12:25; j 1Kon 3:12; Ps 119:97;
Han 17:11; k Sp 12:23; Jes 30:10; Ho 12:1; l De
28:67; Job 3:11; m Han 16:25; 1Pe 4:13; n Ps
37:16; o Sp 15:17; p Ps 133:1; Sp 17:1; 1Kor 13:4;
q Sp 26:26; Lu 7:36; r Sp 10:12; Sp 29:22; s Ge
13:8; 1Sa 25:24; Sp 25:15; Kol 3:8; Jak 1:19; t Sp
10:26; Sp 26:13; u Jes 30:21; Jes 57:14; Mal 3:18;
v 1Kon 1:48; Sp 23:15; Sp 27:11; w Sp 10:1; Sp
23:22; Sp 30:17.

SPREUKEN 15:22–16:12

Vertrouwelĳk gesprek. God leidt schreden

ontbreekt,a maar de man van
onderscheidingsvermogen is iemand die recht vooruit gaat.b
22 Plannen zĳn tot mislukking
gedoemd waar geen vertrouwelĳk gesprek is,c maar in de veelheid van raadgevers komt iets tot
stand.d
23 Een man heeft verheuging
in het antwoord van zĳn mond,e
en een woord te rechter tĳd —
o hoe goed is het! f
24 Het levenspad gaat opwaarts voor wie met inzicht handelt,g ten einde zich af te keren
van Sjeo_ ol
_ beneden.h
25 Het huis van wie zich verheffen zal Jehovah neerhalen,i
maar hĳ zal de grens van de weduwe vaststellen.j
26 De snode plannen van de
slechtaard zĳn iets verfoeilĳks
voor Jehovah,k maar aangename
woorden zĳn rein.l
27 Wie onrechtvaardige winst
maakt, brengt de banvloek over
zĳn eigen huis,m maar wie geschenken haat, die zal blĳven leven.n
28 Het hart van de rechtvaardige mediteert om te antwoorden,o
maar de mond van de goddelozen
doet slechte dingen opborrelen.p
29 Jehovah is ver van de goddelozen,q maar het gebed van de
rechtvaardigen hoort hĳ.r
30 De glans der ogens verheugt
het hart; t een berichtu dat goed is,
maakt de beenderen vet.v
31 Het oor dat luistert naar de
terechtwĳzing w des levens, verwĳlt midden onder wĳzen.x
32 Al wie streng onderricht
schuwt,y verwerpt zĳn eigen ziel,
maar wie naar terechtwĳzing
luistert, verwerft hart.z
33 De vrees voor Jehovah is
streng onderricht tot wĳsheid,a
en aan heerlĳkheid gaat ootmoed
vooraf.b
De aardse mens behoren de
schikkingen van het hart
16
toe, maar van Jehovah [komt] het
c

antwoord van de tong.d
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2 Al de wegen van een man
zĳn zuiver in zĳn eigen ogen,a
maar Jehovah toetst de geesten.b
´
3 Wentel uw werken op Jehovahc en uw plannen zullen stevig
bevestigd worden.d
4 Alles heeft Jehovah gemaakt
voor zĳn voornemen,e ja, zelfs de
goddeloze voor de kwade dag.f
5 Iedereen die trots van hart is,
is iets verfoeilĳks voor Jehovah.g
[Al verbindt zich ook] hand met
hand, [toch] zal men niet ongestraft blĳven.h
6 Door liefderĳke goedheid en
waarachtigheid wordt dwaling
verzoend,i en in de vrees voor Jehovah keert men zich af van het
kwaad.j
7 Wanneer Jehovah een welgevallen heeft aan de wegen van een
k
man,
maakt hĳ zelfs dat diens
´´
vıjanden vrede met hem hebben.l
8 Beter is een weinig met rechtvaardigheid,m dan een overvloed
van producten zonder gerechtigheid.n
9 Het hart van de aardse mens
mag dan zĳn weg uitdenken,o
maar Jehovah zelf leidt zĳn schreden.p
¨
10 Geınspireerde beslissing
dient op de lippen van een koning te zĳn; q in het gericht mag
zĳn mond niet ontrouw blĳken te
zĳn.r
11 De juiste wĳzer en weegschaal behoren Jehovah toe; s alle
weegstenen van de buidel zĳn
zĳn werk.t
12 Het bedrĳven van goddeloosheid is iets verfoeilĳks voor
koningen,u want door rechtvaar2e kolom a 1Sa 15:13; Ps 36:2; Sp 21:2; Sp
30:12; Jer 17:9; Lu 18:11; b 1Sa 2:3; 1Sa 16:7; Sp
24:12; Lu 16:15; c Ps 37:5; Ps 55:22; Mt 6:33;
Fil 4:6; 1Pe 5:7; d 2Sa 7:5; 2Sa 7:13; e Jes
43:21; Opb 4:11; f Ex 14:4; Ro 9:21; 2Pe 2:9;
g Job 40:12; Sp 6:17; Sp 8:13; Sp 21:4; h Sp 15:25;
Jes 3:11; Ro 2:8; i 2Kr 19:3; Han 3:19; j Ge
20:11; Ne 5:9; Sp 8:13; Sp 14:26; 2Kor 7:1;
k Kol 1:10; 1Pe 3:9; 1Jo 3:22; l Ge 31:24; Ex
34:24; Jer 15:11; Ro 8:31; m Ps 37:16; Sp 15:16;
1Ti 6:6; n Sp 21:6; Jer 17:11; Mi 6:10; o Sp
16:1; Sp 19:21; p Ps 51:10; Sp 16:3; Sp 20:24; Jer
10:23; q De 17:18; 2Sa 23:2; 1Kon 3:28; Ps 72:1;
r Ps 72:14; Sp 29:4; s Le 19:36; Sp 11:1; Ez 45:10;
t De 25:13; Sp 20:10; Mi 6:11; u Sp 14:35; Sp
20:26; Lu 12:48.
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´ ´
Trots komt voor een ineenstorting

digheid wordt de troon stevig bevestigd.a
13 De lippen van rechtvaardigheid zĳn een groot koning welgevallig; b en wie oprechte dingen
spreekt, heeft hĳ lief.c
14 De woede van een koning
betekent boodschappers van de
dood; d maar de wĳze man, die
wendt haar af.e
15 In het licht van het aangezicht van de koning is leven,f en
zĳn goede wil is als de wolk van
lenteregen.g
16 Het verkrĳgen van wĳsheid
— o hoeveel beter is het dan
goud! h En het verkrĳgen van verstand is verkieslĳker dan zilver.i
17 De gebaande weg van de oprechten is, zich af te keren van
het kwaad.j Wie zĳn weg beveiligt, behoudt zĳn ziel.k
´ ´
18 Trots [komt] voor een inl
eenstorting,
´ ´ en een hoogmoedige geest voor struikeling.m
19 Beter is het ootmoedig van
geest te zĳn met de zachtmoedigen,n dan buit te delen met wie
zich verheffen.o
20 Hĳ die blĳk geeft van inzicht in een zaak, zal het goede
vinden,p en gelukkig is hĳ die op
Jehovah vertrouwt.q
21 Wie wĳs van hart is, zal verstandig worden genoemd,r en hĳ
die zoet van lippen is, vermeerdert overredingskracht.s
22 Inzicht is voor wie het bezitten een bron van leven; t en het
strenge onderricht van de dwazen is dwaasheid.u
23 Het hart van de wĳze maakt
dat zĳn mond blĳk geeft van inzicht,v en aan zĳn lippen voegt
het overredingskracht toe.w
24 Aangename woorden zĳn
een honingraat,x zoet voor de ziel
en genezing voor de beenderen.y
25 Er bestaat een weg die
recht is voor het aangezicht van
een man,z maar de wegen van de
dood zĳn er naderhand het einde
van.a
26 De ziel van de harde werker
heeft hard voor hem gewerkt,b
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SPREUKEN 16:13–17:4
want zĳn mond heeft hem [ertoe]
geprest.a
27 Een nietswaardig man
graaft op wat kwaad is,b en op
zĳn lippen is als het ware een
verzengend vuur.c
28 Een man van slinkse streken blĳft twist ontketenen,d en
een lasteraar scheidt hen die vertrouwelĳk met elkaar omgaan.e
29 Een man van geweld zal
zĳn naaste verleidenf en doet
hem stellig gaan op een weg die
niet goed is.g 30 Hĳ knĳpt zĳn
ogen toe om op slinkse streken
te zinnen.h Terwĳl hĳ zĳn lippen samenperst, brengt hĳ stellig kwaad tot voltooiing.
31 Grĳsheid is een luisterrĳke
krooni wanneer ze op de weg der
rechtvaardigheid wordt gevonden.j
32 Hĳ die langzaam tot toorn
is, is beter dan een sterke man,k
en hĳ die zĳn geest beheerst dan
wie een stad inneemt.l
33 In de schoot wordt het lot
neergeworpen,m maar elke beslissing daardoor is van Jehovah
afkomstig.n
Beter is een stuk droog
brood en rust daarbĳ, dan
17
een huis vol slachtoffers met ruo

p

zie.
2 Een knecht die inzicht toont,
zal heersen over de zoon die
schandelĳk handelt,q en te midden van de broers zal hĳ in de erfenis delen.r
3 De smeltkroes is voor het zilver en de smeltoven voor het
goud,s maar Jehovah is de onderzoeker van harten.t
4 De boosdoener schenkt aandacht aan de lip van schadelĳkb Sp 6:14; Da 6:4; c Ps 52:4; Jak 3:6; d Sp
6:14; Ga 5:20; Jak 3:16; e Ge 3:1; 1Sa 24:9; Sp
18:8; Ro 16:17; 2Kor 12:20; f Sp 1:10; 2Pe 3:17;
g 1Sa 19:17; Ne 6:13; h Ps 35:19; Sp 6:13; i Le
19:32; Job 32:7; Sp 20:29; j 1Sa 12:2; Ps 71:18;
Ps 92:14; Jes 46:4; k Sp 14:29; Ga 5:22; Jak
1:19; l Sp 25:28; Ro 12:21; m Nu 26:55; Joz
18:10; Sp 18:18; Han 1:26; n 1Sa 14:41; Han
1:24; HFDST. 17 o Ps 37:16; Sp 15:16; Sp
15:17; p Sp 21:9; Sp 21:19; q Sp 10:5; Sp 14:35;
r Ge 15:2; s Sp 27:21; Mal 3:3; t Ps 26:2; Ps
66:10; Sp 21:2; Sp 24:12; Jes 48:10.

SPREUKEN 17:5-28
heid.a Een leugenaar leent het oor
aan de tong die onheilen veroorzaakt.b
5 Hĳ die de onbemiddelde bespot, heeft zĳn Maker gesmaad.c
Hĳ die verheugd is over [een andermans] ongeluk, zal niet ongestraft blĳven.d
6 De kroon der ouden zĳn de
kleinzonen,e en de luister der zonen zĳn hun vaders.f
7 Voor al wie zinneloos is, is
de lip van oprechtheid niet passend.g Hoeveel te minder voor
een edele de leugenlip! h
8 Het geschenk is een steen
die gunst verwerft in de ogen van
de grootse bezitter ervan.i Overal
waarheen hĳ zich wendt, heeft
hĳ succes.j
9 Wie de overtreding bedekt,
zoekt liefde,k en hĳ die over een
zaak blĳft praten, scheidt hen
die vertrouwelĳk met elkaar omgaan.l
10 Een bestraffing maakt een
diepere indruk op wie verstand
heeft,m dan een verstandeloze
honderdmaal te slaan.n
11 Het is enkel weerspannigheid wat de slechtaard blĳft zoeken,o en wreed is de boodschapper die tegen hem gezonden
wordt.p
12 Laat er voor een man liever
een ontmoeting zĳn met een beer
die van zĳn jongen beroofd is,q
dan met een verstandeloze in zĳn
dwaasheid.r
13 Wat een ieder betreft die
kwaad voor goed vergeldt,s het
kwaad zal van zĳn huis niet wĳken.t
14 Het begin van een twist is
als iemand die aan wateren de
u
vrĳe
´ ´ loop laat; verwĳder u dus
voordat de ruzie is uitgebroken.v
15 Al wie de goddeloze rechtvaardig verklaart w en al wie
de rechtvaardige goddeloos verklaartx — ja, deze beiden zĳn iets
verfoeilĳks voor Jehovah.y
16 Waarom toch is er in de
hand van een verstandeloze de
prĳs om wĳsheid te verwerven,z
terwĳl hĳ geen hart heeft? a

Ruzie uit de weg gaan
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17 Een ware metgezel heeft te
allen tĳde lief,a en is een broeder
die geboren wordt voor [de tĳd]
dat er benauwdheid is.b
18 Een mens die het aan hart
ontbreekt, geeft handslag,c terwĳl hĳ zich volkomen borg stelt
voor het aangezicht van zĳn metgezel.d
19 Al wie overtreding liefheeft,
heeft strĳd lief.e Al wie zĳn ingang hoog maakt, zoekt ineenstorting.f
20 Hĳ die verkeerd van hart is,
zal het goede niet vinden,g en hĳ
die draaierig van tong is, zal in
rampspoed vallen.h
21 Al wie vader wordt van een
verstandeloos kind — het is hem
tot droefheid; i en de vader van
een kind zonder verstand verheugt zich niet.j
22 Een hart dat blĳ is, doet
goed als geneesmiddel,k maar
een geest die terneergeslagen is,
droogt de beenderen uit.l
23 Iemand die goddeloos is, zal
zelfs steekpenningen uit de boezem nemenm om de paden van het
recht te buigen.n
24 Wĳsheid staat de verstandige voor ogen,o maar de ogen van
de verstandeloze zĳn aan het uiteinde der aarde.p
25 Een verstandeloze zoon is
een ergernis voor zĳn vader q en
een bitterheid voor haar die hem
gebaard heeft.r
26 Bovendien is het niet goed
de rechtvaardige een boete op te
leggen.s Edelen te slaan, is tegen
dat wat recht is.t
27 Al wie zĳn woorden inhoudt, is in het bezit van kennis,u
en een man van onderscheidingsvermogen is kalm van geest.v
28 Zelfs de dwaas zal, wanneer
hĳ het stilzwĳgen bewaart, als
g Ps 18:26; Sp 3:32; Sp 6:15; h Sp 10:31; Sp 18:6;
Pr 10:12; Jak 3:8; i 1Sa 2:25; 1Sa 8:3; 2Sa 15:14;
Sp 10:1; j Sp 19:13; k Sp 12:25; Sp 15:13; l Ps
22:15; Sp 18:14; 2Kor 7:10; m 1Sa 8:3; n Ex 23:8;
De 16:19; Sp 29:4; Jes 1:23; o Pr 2:14; Pr 8:1;
p Pr 2:14; q Sp 19:13; r Sp 10:1; Sp 15:20; s Sp
18:5; t 2Sa 16:7; Job 34:18; u Sp 10:19; Pr 10:14;
Jak 1:19; v Sp 15:4; Pr 9:17; Jak 3:13.
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Zich niet afzonderen. Sterke toren

wĳs beschouwd worden; a al wie
zĳn eigen lippen toesluit, als verstandig.
Wie zich afzondert, zal [zĳn
eigen] zelfzuchtige verlan18
gen zoeken; tegen alle praktische
b

wĳsheid zal hĳ losbarsten.c
2 Al wie verstandeloos is,
schept geen behagen in onderscheidingsvermogen,d behalve
[hierin] dat zĳn hart zich blootgeeft.e
3 Wanneer een goddeloze binnenkomt, moet ook verachting
binnenkomen; f en te zamen met
oneer g is er smaad.
4 De woorden uit de mond van
een man zĳn diepe wateren.h De
bron van wĳsheid is een opborrelende stroom.i
5 De goddeloze partĳdigheid te
betonen is niet goed,j noch ook de
rechtvaardige opzĳ te dringen in
het gericht.k
6 De lippen van wie verstandeloos is, begeven zich in ruzie,l en
zĳn eigen mond roept zelfs om
slagen.m
7 De mond van de verstandeloze is de ondergang voor hem,n
en zĳn lippen zĳn een strik voor
zĳn ziel.o
8 De woorden van de lasteraar
zĳn als dingen die men gulzig
inslikt,p welke werkelĳk afdalen
naar de binnenste delen van de
buik.q
9 Ook wie zich laks toont in
zĳn werkr — hĳ is een broeder
van degene die verderf veroorzaakt.s
10 De naam van Jehovah is een
sterke toren.t Hier snelt de rechtvaardige binnen en ontvangt bescherming.u
11 De waardevolle dingen van
de rĳke zĳn zĳn sterke stad,v en
in zĳn verbeelding zĳn ze als een
beschermende muur.w
´ ´
12 Voor een ineenstorting is
het hart van een man hovaardig,x
en aan heerlĳkheid gaat ootmoed vooraf.y
13 Wanneer iemand antwoord
geeft op een zaak voordat hĳ [ze]
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SPREUKEN 18:1-24

hoort,a is dat dwaasheid van zĳn
kant en schande.b
14 De geest van een man kan
zĳn kwaal verdragen; c maar wat
een terneergeslagen geest betreft, wie kan die dragen? d
15 Het hart van de verstandige
verwerft kennis,e en het oor der
wĳzen tracht kennis te vinden.f
16 Het geschenk van een mens
zal hem een grote opening verschaffen,g en het zal hem zelfs
voor het aangezicht van groten
leiden.h
17 De eerste in zĳn rechtsgeding is rechtvaardig; i zĳn naaste
komt binnen en doorvorst hem
stellig.j
18 Het lot brengt zelfs twisten
tot rust,k en het scheidt zelfs de
machtigen van elkaar.l
19 Een broeder tegen wie een
overtreding is begaan, is meer
dan een sterke stad; m en er zĳn
twisten die als de grendel van
een woontoren zĳn.n
20 Van de vrucht van de mond
van een man zal zĳn buik verzadigd worden; o hĳ zal zelfs met
de opbrengst van zĳn lippen verzadigd worden.p
21 Dood en leven zĳn in de
macht van de tong,q en hĳ die
haar liefheeft, zal haar vrucht
eten.r
22 Heeft men een [goede]
vrouw gevonden? s Men heeft iets
goeds gevonden,t en men verkrĳgt goede wil van Jehovah.u
23 Smekingen spreekt de onbemiddelde uit,v maar wie rĳk
is, antwoordt op een krachtige
wĳze.w
24 Er bestaan metgezellen die
geneigd zĳn elkaar aan stukken
te breken,x maar er bestaat een
vriend die aanhankelĳker is dan
een broeder.y
n 2Sa 14:28; Han 15:39; o Sp 12:14; Sp 16:20; Sp
16:26; p Sp 22:18; q Sp 10:31; Sp 11:30; Mt
15:18; Ef 4:29; Jak 3:6; r Sp 16:1; Pr 10:12; Jes
57:19; Heb 13:15; s Ge 24:67; Sp 12:4; Sp 31:10;
Pr 9:9; 1Kor 7:2; t Ge 29:20; Sp 19:14; u Ru
4:11; v Ru 2:7; 2Kon 4:1; Jak 5:4; w Ge 42:7;
1Sa 25:10; Am 8:4; x 2Sa 15:31; Mt 26:49; y 1Sa
19:4; 2Sa 1:26; 2Sa 9:1; Sp 17:17; Sp 27:9.

SPREUKEN 19:1-23

Inzicht vertraagt toorn. Tuchtig zoon

Een onbemiddelde die in
zĳn rechtschapenheid wandelt, is betera dan degene die verkeerd van lippen is, en degene die
verstandeloos is.b
2 Ook dat de ziel zonder kennis zou zĳn, is niet goed,c en hĳ
die zich met zĳn voeten haast,
zondigt.d
3 De dwaasheid van de aardse
mens is het die zĳn weg verdraait,e en zo wordt zĳn hart
woedend op Jehovah zelf.f
4 Vermogen voegt vele metgezellen toe,g maar wie gering is,
wordt zelfs van zĳn metgezel gescheiden.h
5 Een valse getuige zal niet ongestraft blĳven,i en hĳ die leugens
opdist, zal niet ontkomen.j
6 Velen zĳn het die het aangezicht van een edele vermurwen,k
en iedereen is een metgezel van
de man die geschenken geeft.l
7 De broeders van een onbemiddelde hebben hem allen gehaat.m
Hoeveel te meer hebben zĳn persoonlĳke vrienden zich verre van
hem vandaan gehouden! n Hĳ achtervolgt [hen] met dingen die hĳ
zeggen wil; zĳ zĳn er niet.o
8 Hĳ die hart verwerft,p heeft
zĳn eigen ziel lief. Hĳ die onderscheidingsvermogen behoedt, zal
het goede vinden.q
9 De valse getuige zal niet ongestraft blĳven,r en hĳ die leugens opdist, zal vergaan.s
10 Weelde is voor geen enkele
verstandeloze passend.t Hoeveel
te minder [past het] een knecht,
te heersen over vorsten! u
11 Het inzicht van een mens
vertraagt stellig zĳn toorn,v en
het is luister van zĳn kant, de
overtreding voorbĳ te gaan.w
12 De woede van een koning
is een gegrom als van een jonge leeuw met manen,x maar zĳn
goede wil is als de dauw op de
plantengroei.y
13 Een verstandeloze zoon betekent onheilen voor zĳn vader,z
en de twisten van een vrouw zĳn

19

HFDST. 19
a Sp 15:16
Sp 16:8
Jak 2:5
b 1Sa 25:17
Sp 28:6
Mt 12:37
c Ho 4:6
Jo 16:3
Ro 10:2
d Sp 1:16
Sp 6:18
e 1Sa 13:13
1Kon 20:42
Sp 5:23
Han 13:45
f Nu 16:30
Opb 16:9
g Sp 14:20
h Job 19:13
i Ex 23:1
De 19:19
Sp 25:18
j 1Kon 2:9
Sp 21:28
k Ge 43:11
Sp 16:15
l Sp 17:8
Sp 18:16
m Job 30:10
Sp 14:20
Jak 2:6
n Ps 38:11
Ps 88:8
Pr 9:15
Jak 2:3
o Sp 18:23
Jak 2:16
1Jo 3:17
p Sp 15:32
q Sp 2:2
Sp 3:21
Sp 11:12
Da 1:4
Mt 24:15
r Sp 19:5
s Ez 13:22
2Pe 2:3
Opb 21:8
t 1Sa 25:36
Sp 30:22
u 2Sa 3:24
2Sa 3:39
Pr 10:7
Jes 3:5
v Sp 14:29
Sp 15:18
Sp 16:32
Jak 1:19
w Ge 50:21
Mt 18:22
Ef 4:32
x Es 7:8
Sp 16:14
Sp 20:2
Da 2:12
Mt 25:41
y Ps 72:6
Ho 14:5
z 2Sa 16:22
Sp 10:1
Sp 17:21

2e kolom
a Sp 21:9
Sp 25:24
Sp 27:15
b De 21:16
2Kor 12:14
c Ge 24:14
Ge 28:2
Sp 18:22
Sp 31:10

856

als een lekkend dak waardoor
men wordt verdreven.a
14 Het erfdeel der vaderen is
een huis en vermogen,b maar een
beleidvolle vrouw is van Jehovah.c
15 Luiheid doet in diepe slaap
vallen,d en een lakse ziel lĳdt
honger.e
16 Hĳ die het gebod onderhoudt, behoudt zĳn ziel; f hĳ die
zĳn wegen veracht, zal ter dood
gebracht worden.g
17 Hĳ die gunst betoont aan de
geringe, leent aan Jehovah,h en
zĳn bejegening zal Hĳ hem vergelden.i
18 Tuchtig uw zoon terwĳl er
nog hoop bestaat; j en hef uw
ziel[sbegeerte] er niet naar op
hem ter dood te brengen.k
19 Hĳ die iemand van grote
woede is, zal de boete moeten
dragen; l want indien gĳ [hem]
zoudt bevrĳden, zult gĳ dit ook
keer op keer blĳven doen.m
20 Luister naar raad en aanvaard streng onderricht,n opdat
gĳ in uw toekomst wĳs moogt
worden.o
21 Vele zĳn de plannen in het
hart van een man,p maar het is
de raad van Jehovah die zal bestaan.q
22 Het begeerlĳke in de aardse
mens is zĳn liefderĳke goedheid; r
en een onbemiddelde is beter dan
een leugenachtig man.s
23 De vrees voor Jehovah leidt
ten leven,t en verzadigd zal men
de nacht doorbrengen; u men zal
niet met kwaad bezocht worden.v
d Sp 6:9; Sp 20:13; Sp 24:33; e Sp 10:4; Sp 23:21;
Sp 27:7; 2Th 3:10; f Sp 16:17; Lu 10:28; g Sp
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21:13; Sp 28:27; Mt 5:7; Mt 10:41; Heb 6:10; Jak
2:13; j 1Sa 3:13; Sp 13:24; Sp 22:6; Sp 22:15; Sp
23:13; Sp 29:15; Heb 12:7; k De 21:20; l 2Sa 16:5;
Es 5:9; m 1Sa 24:17; 1Sa 26:21; n Sp 1:8; Sp 4:13;
Sp 8:10; Ze 3:7; Heb 12:7; o De 8:16; De 32:29;
Ps 90:12; Heb 12:11; p Ge 11:6; Es 9:25; Ps 21:11;
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Wĳn. Aan handelingen kent men knaap

24 De luiaard heeft zĳn hand
in de feestschaal verborgen; a hĳ
kan haar zelfs niet naar zĳn eigen
mond terugbrengen.b
25 De spotter dient gĳ te slaan,c
opdat de onervarene schrander
moge worden; d en de verstandige
dient terechtgewezen te worden,
opdat hĳ kennis moge onderscheiden.e
26 Hĳ die een vader slecht behandelt [en] die een moeder wegjaagt,f is een zoon die schandelĳk
en smadelĳk handelt.g
27 Houd op, mĳn zoon, naar
streng onderricht te luisteren
[en het zal betekenen] van de
woorden van kennis af te dwalen.h
28 Een nietswaardige getuige
bespot gerechtigheid,i en het is
de mond der goddelozen die verzwelgt wat schadelĳk is.j
29 Strafgerichten zĳn stevig
bevestigd voor spotters,k en slagen voor de rug der verstandelozen.l
m

Wĳn is een spotter, bedwelmende drank is on20
stuimig, en iedereen die daarn

door afdwaalt, is niet wĳs.o
2 De verschrikking van een
koning is een gegrom als van
een jonge leeuw met manen.p Al
wie zĳn verbolgenheid tegen zich
richt, zondigt tegen zĳn eigen
ziel.q
3 Het strekt een man tot heerlĳkheid van geredetwist af te laten,r maar iedere dwaas zal [erin]
losbarsten.s
4 Wegens de winter zal de
luiaard niet ploegen; t hĳ zal bedelen in de oogsttĳd, maar er zal
niets zĳn.u
5 Raad in het hart van een
man is als diepe wateren,v maar
de man van onderscheidingsvermogen, die zal hem naar boven
halen.w
6 Van een groot aantal mensen
zal elk zĳn eigen liefderĳke goedheid verkondigen,x maar een getrouw man, wie kan hem vinden? y
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7 De rechtvaardige wandelt in
zĳn rechtschapenheid.a Gelukkig zĳn zĳn zonen na hem.b
8 De koning is op de troon van
het gericht gezeten,c alle kwaad
met zĳn eigen ogen verstrooiend.d
9 Wie kan zeggen: „Ik heb mĳn
hart gereinigd; e ik ben zuiver geworden van mĳn zonde”? f
¨
10 Twee
erlei gewichten en
¨
tweeerlei efa-mateng — ze zĳn
allebei iets verfoeilĳks voor Jehovah.h
11 Zelfs door zĳn handelingen
laat een knaap zich kennen, of
zĳn activiteit zuiver en oprecht
is.i
12 Het horende oor en het
ziende
´ ´ oog — het is Jehovah die
ze beıde heeft gemaakt.j
13 Heb de slaap niet lief, opdat gĳ niet tot armoede vervalt.k
Open uw ogen; word verzadigd
met brood.l
14 „Het is slecht, slecht!”, zegt
de koper, en hĳ gaat zĳns weegs.m
Het is dan pas dat hĳ pocht met
betrekking tot zichzelf.n
15 Er bestaat goud, ook een
overvloed van koralen; maar de
lippen der kennis zĳn kostbare
vaten.o
16 Neem iemands kleed, ingeval hĳ borg geworden is voor een
vreemde; p en in het geval van
een buitenlandse vrouw: neem
van hem een pand.q
17 Brood [verworven door] leugen is aangenaam voor een man,r
maar later zal zĳn mond met kiezel worden gevuld.s
18 Door raad worden de plannen zelf stevig bevestigd,t en voer
met bekwaam beleid uw oorlog.u
19 Hĳ die als een lasteraar
rondgaat, legt vertrouwelĳke
b Ge 12:3; Ps 37:26; Han 2:39; c 2Sa 23:3; 1Kon
2:12; 1Kon 7:7; Mt 19:28; d 1Kon 3:28; Ps 72:4;
Sp 16:12; e Job 14:4; Ro 3:10; f 1Kon 8:46; Ps
51:5; Pr 7:20; Jak 3:2; g Sp 16:11; Am 8:5; Mi
6:11; h Sp 11:1; i Ps 58:3; Sp 22:15; Mt 7:17; Lu
1:15; j Ex 4:11; Ps 94:9; Han 26:18; Ef 1:18;
k Sp 10:4; l Sp 12:11; m Sp 14:31; Sp 21:6; Ho
12:7; n Le 19:13; o Sp 3:15; Sp 8:10; Pr 12:9; Ef
4:29; p Ex 22:26; Sp 11:15; q Ge 38:18; Sp 2:16;
Sp 5:3; r Sp 4:17; Sp 9:17; s Sp 6:31; Pr 11:9;
Klg 3:16; t Sp 15:22; u Re 1:1; 1Sa 18:14; Sp 24:6;
Lu 14:31.
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Overĳlde beloften. Twistzieke vrouw

gesprekken bloot; a en met iemand die zich door zĳn lippen
laat verlokken, moogt gĳ geen
omgang hebben.b
20 Al wie kwaad over zĳn vader en zĳn moeder afsmeekt,c
diens lamp zal uitgeblust worden
bĳ het aanbreken van de duisternis.d
21 Een erfenis wordt aanvankelĳk door hebzucht verkregen,e
maar de toekomst daarvan, die
zal niet gezegend worden.f
22 Zeg niet: „Ik wil kwaad vergelden!”g Hoop op Jehovah,h en
hĳ zal u redden.i
¨
23 Tweeerlei gewichten zĳn
iets verfoeilĳks voor Jehovah,j
en een bedrieglĳke weegschaal is
niet goed.k
24 Van Jehovah zĳn de schreden van een fysiek sterke man.l
Wat de aardse mens betreft, hoe
kan hĳ zĳn weg onderscheiden? m
25 Het is een strik wanneer
de aardse mens overĳld „Heilig!”
heeft geroepenn en na gelofteno
[geneigd is] onderzoek te doen.p
26 Een wĳze koning verstrooit
goddelozen,q en hĳ wentelt een
rad over hen heen.r
27 De adems van de aardse
mens is de lamp van Jehovah, die
zorgvuldig alle binnenste delen
van de buik doorzoekt.t
28 Liefderĳke goedheid en
waarachtigheid — ze beveiligen
de koning; u en door liefderĳke
goedheid heeft hĳ zĳn troon geschraagd.v
29 De luister der jongelingen
is hun kracht,w en de pracht der
ouden is hun grĳsheid.x
30 Kneuswonden zĳn het die
het kwaad wegschuren; y en slagen de binnenste delen van de
buik.z
Het hart van een koning
is als waterstromen in de
21
hand van Jehovah. Overal waara

heen het hem behaagt, wendt hĳ
het.b
2 Elke weg van een man is
recht in zĳn eigen ogen,c maar
Jehovah toetst harten.d
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3 Rechtvaardigheid en recht
betrachten, is Jehovah verkieslĳker dan slachtoffer.a
4 Hoogmoedige ogen en een
arrogant hart,b de lamp der goddelozen, zĳn zonde.c
5 De plannen van de vlĳtige leiden waarlĳk tot voordeel,d maar
ieder die haastig is, stuurt waarlĳk aan op gebrek.e
6 Het verkrĳgen van schatten
door een leugentong is een weggedreven ademtocht,f in het geval van wie de dood zoeken.g
7 De door de goddelozen bewerkte gewelddadige plundering
zelf zal hen meeslepen,h want zĳ
hebben geweigerd gerechtigheid
te oefenen.i
8 Een man, ja een vreemde, is
kronkelig in [zĳn] weg; j maar de
zuivere is oprecht in zĳn activiteit.k
9 Beter is het te wonen op een
hoek van een dakl dan met een
twistzieke vrouw, ofschoon in
een gemeenschappelĳk huis.m
10 Het is de ziel van de goddeloze die hevig heeft verlangd
naar wat slecht is; n zĳn naaste
zal in zĳn ogen geen gunst vinden.o
11 Door de spotter een boete
op te leggen, wordt de onervarene wĳs; p en doordat men een
wĳze inzicht geeft, verkrĳgt hĳ
kennis.q
12 De Rechtvaardige geeft acht
op het huis van de goddeloze,r
de goddelozen omverwerpend tot
[hun] rampspoed.s
13 Wat een ieder betreft die
zĳn oor toesluit voor het klaag´´
geschrei van de geringe,t ook hıj
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18:14; 1Pe 5:5; c Ge 6:5; Ro 6:12; d Sp 13:4;
1Th 4:11; e Sp 14:29; f Sp 10:2; Sp 20:21; g Sp
1:19; Ro 6:23; h Ps 7:16; Ez 18:24; i Jes 1:23;
Ez 18:18; Mi 3:11; j Pr 8:13; Pr 9:3; Ef 2:2; k Ps
37:37; Sp 16:17; Da 12:10; 1Pe 1:22; l Sp 25:24;
m Sp 17:1; Sp 19:13; Sp 27:15; n Ge 6:5; Ps 36:4;
1Kor 10:6; Ga 6:7; Jak 4:5; 1Jo 2:16; o 1Sa 25:8;
Jak 2:13; p Sp 19:25; q Sp 9:9; Pr 7:25; r De
16:20; Job 21:28; Ps 37:10; Ps 91:8; Ps 101:8;
s Ge 19:29; Ps 37:20; Sp 13:6; Sp 14:32; 2Pe 2:4;
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SPREUKEN 21:14–22:8

Overmoed. Goede naam

zal roepen en geen antwoord krĳgen.a
14 Een heimelĳk gegeven geschenk brengt toorn tot bedaren; b
en steekpenningen in de boezem,c
hevige woede.
15 Het is voor de rechtvaardige een verheuging gerechtigheid
te oefenen,d maar er is iets verschrikkelĳks voor hen die beoefenen wat schadelĳk is.e
16 Wat een mens betreft die
van de weg van het inzicht afdwaalt,f in de gemeente van wie
machteloos zĳn in de dood zal hĳ
rusten.g
17 Hĳ die vrolĳkheid liefheeft,
zal iemand zĳn die gebrek lĳdt; h
hĳ die wĳn en olie liefheeft, zal
geen rĳkdom verwerven.i
18 De goddeloze is een losprĳs
voor de rechtvaardige; j en wie
verraderlĳk handelt, neemt de
plaats in van de oprechten.k
19 Beter is het te wonen in een
woest land dan met een twistzieke vrouw en ergernis daarbĳ.l
20 Een begeerlĳke schat en olie
zĳn in de woning van de wĳze,m
maar de mens die verstandeloos
is, zal het verzwelgen.n
21 Hĳ die rechtvaardigheid en
liefderĳke goedheid najaagt,o zal
leven, rechtvaardigheid en heerlĳkheid vinden.p
22 Een wĳze heeft zelfs de
stad van sterke mannen beklommen, opdat hĳ de sterkte van
haar vertrouwen zou kunnen
neerwerpen.q
23 Hĳ die zĳn mond en zĳn
tong behoedt, behoedt zĳn ziel
voor benauwdheden.r
24 Overmoedige, aanmatigende snoever is de naam van degene die in een verbolgen opwelling van overmoed handelt.s
25 Het is de sterke begeerte
van de luiaard die hem ter dood
zal brengen, want zĳn handen
hebben geweigerd te werken. t
26 De gehele dag heeft hĳ zich
zeer heftig begerig betoond, maar
de rechtvaardige geeft en houdt
niets terug.u

HFDST. 21
a Ps 18:41
Sp 1:28
Klg 3:44
b Sp 18:16
c Sp 17:23
d Job 29:13
Ps 106:3
e Sp 10:29
Lu 13:27
Opb 22:15
f Ps 125:5
Heb 6:4
2Pe 2:21
g Sp 2:19
Sp 9:18
Jak 1:15
h Pr 7:4
Lu 15:13
2Ti 3:4
i Sp 23:21
j Sp 11:8
Jes 43:4
k Es 7:10
Sp 13:22
l Sp 17:1
Sp 27:15
m Ps 112:3
Sp 15:6
Pr 5:19
n Lu 15:14
o Sp 15:9
Mt 5:6
Heb 12:14
p Sp 22:4
Ro 2:7
q Pr 7:19
Pr 9:16
2Kor 10:4
r Ps 141:3
Sp 10:19
Sp 12:13
Sp 13:3
Pr 10:20
s Nu 14:44
Es 6:4
Sp 16:18
Jak 4:16
t Sp 6:6
Sp 13:4
Sp 19:24
u Ps 37:26
Ps 112:9
Lu 6:30
2Kor 8:9

2e kolom
a 1Sa 15:22
Sp 15:8
Jes 1:11
Jer 6:20
b Le 18:17
De 23:18
Re 20:6
1Sa 13:12
c Ex 23:1
De 19:18
Sp 6:19
Sp 19:5
d Sp 12:19
Mt 7:24
e Sp 28:14
Sp 29:1
Jer 3:3
f Sp 11:5
1Th 3:11
g Nu 23:8
Sp 19:21
Han 5:39
Ro 8:31
h Ps 20:7
Jes 31:1
Jer 46:4
Opb 19:11

27 Het slachtoffer der goddelozen is iets verfoeilĳks.a Hoeveel
te meer wanneer men het met
losbandig gedrag brengt.b
28 Een leugenachtige getuige
zal vergaan,c maar de man die
luistert, zal zelfs voor altĳd spreken.d
29 Een goddeloze man heeft
een brutaal gezicht gezet,e maar
de oprechte, die zal zĳn wegen
stevig bevestigen.f
30 Er is geen wĳsheid, noch
enig onderscheidingsvermogen,
´
noch enige raad tegen Jehovah.g
31 Het paard is iets dat wordt
gereedgemaakt voor de dag van
strĳd,h maar redding behoort Jehovah toe.i
Een naam is te verkiezen
boven overvloedige rĳk22
dom; gunst is beter dan zelfs zilj

ver en goud.k
2 De rĳke en de onbemiddelde
hebben elkaar ontmoet.l De Maker van hen allen is Jehovah.m
3 Schrander is degene die de
rampspoed heeft gezien en zich
vervolgens verbergt,n maar de onervarenen zĳn doorgelopen en
moeten de straf ondergaan.o
4 Het gevolg van ootmoed [en]
de vrees voor Jehovah is rĳkdom
en heerlĳkheid en leven.p
5 Doorns [en] valstrikken zĳn
op de weg van de verkeerde; q hĳ
die zĳn ziel behoedt, houdt zich
er ver vandaan.r
6 Leid een knaap op overeenkomstig de weg voor hem; s ook
als hĳ oud wordt, zal hĳ er niet
van afwĳken.t
7 De rĳke is het die heerst over
de onbemiddelden,u en wie leent,
is een knecht van de man die uitleent.v
8 Hĳ die onrechtvaardigheid
zaait, zal oogsten wat schadelĳk
i 2Kr 20:17; Ps 3:8; Ps 33:17; Ps 68:20; Opb
7:10; HFDST. 22 j Pr 7:1; k Heb 11:26; l Ps
49:2; Sp 29:13; m Job 31:15; Job 34:19; Han
17:26; n Ex 9:20; Sp 27:12; o Sp 29:1; p Ps 34:9;
Sp 18:12; Jak 4:10; q Joz 23:12; Joz 23:13; Ps
11:6; r Sp 1:15; Sp 4:15; 1Jo 5:18; s Ge 18:19;
De 6:7; Ef 6:4; t 2Ti 3:15; u Jak 2:6; v 2Kon 4:1;
Ne 5:4; Mt 18:25.

SPREUKEN 22:9–23:7
is,a maar de roede van zĳn verbolgenheid, die zal een eind nemen.b
9 Hĳ die vriendelĳk van oog
is, zal gezegend worden, want hĳ
heeft van zĳn voedsel aan de geringe gegeven.c
10 Verdrĳf de spotter, opdat
twist mag heengaan en rechtsstrĳd en oneer mogen ophouden.d
11 Wie zuiverheid van hart liefheefte — wegens de bekoring van
zĳn lippen zal de koning zĳn metgezel zĳn.f
12 De ogen van Jehovah zelf
hebben kennis beveiligd,g maar
hĳ werpt de woorden van de verraderlĳke omver.h
13 De luiaard heeft gezegd: i
„Er is een leeuw buiten! j Midden op de openbare pleinen zal ik
vermoord worden!”
14 De mond der vreemde vrouwen is een diepe kuil.k Wie door
Jehovah openlĳk wordt veroordeeld, zal daarin vallen.l
15 Dwaasheid is aan het hart
van een knaap gebonden; m de
roede van streng onderricht is wat
ze ver van hem zal verwĳderen.n
16 Hĳ die de geringe te kort
doet om zichzelf vele dingen te
verschaffen,o ook hĳ die geeft aan
de rĳke, is waarlĳk bestemd voor
gebrek.p
17 Neig uw oor en hoor de woorq
den
´ van de wĳzen, opdat gĳ uw
hart op mĳn kennis moogt toeleggen.r 18 Want het is aangenaam
dat gĳ ze in uw buik zoudt bewaren,s opdat ze te zamen stevig op
uw lippen bevestigd mogen zĳn.t
19 Opdat gĳ vertrouwen in Jehovah zelf zult krĳgen,u heb ik u
heden kennis gegeven, ja u.
20 Heb ik u niet tevoren geschreven met raadgevingen en
kennis,v 21 om u de waarachtigheid van ware woorden te tonen,
opdat gĳ woorden die de waarheid
zĳn, kunt terugbrengen — aan
wie u uitzendt? w
22 Beroof de geringe niet omdat hĳ gering is,x en verbrĳzel
de ellendige niet in de poort.y
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23 Want Jehovah zelf zal hun
zaak bepleiten,a en stellig zal hĳ
´
van ziel beroven wie hen beroven.b
24 Heb geen omgang met iemand die snel toornig is; c en bĳ
een man die woede-uitbarstingen
heeft, moogt gĳ niet binnengaan,
25 opdat gĳ niet vertrouwd raakt
met zĳn paden en stellig een strik
in ontvangst neemt voor uw ziel.d
26 Kom niet terecht onder hen
die handslag geven,e onder hen
die borg worden voor leningen.f
27 Indien gĳ niets hebt om te betalen, waarom zou hĳ uw bed onder u wegnemen?
28 Verleg niet een grens van
lang geleden, die uw voorvaders
hebben gemaakt.g
29 Hebt gĳ een man aanschouwd, vaardig in zĳn werk?
Voor het aangezicht van koningen zal hĳ zich stellen; h hĳ zal
zich niet stellen voor het aangezicht van gewone mensen.
Ingeval gĳ zoudt neerzitten
om voedsel te nuttigen bĳ
23
een koning, dient gĳ nauwgezet

´ ´
te letten op wat voor u is,i 2 en
gĳ moet een mes op uw keel zetten indien gĳ een ziel[sbegeerte]
bezit.j 3 Betoon u niet hevig begerig naar zĳn smakelĳke gerechten, want het is leugenvoedsel.k
4 Tob u niet af om rĳkdom te
verwerven.l Ga niet af op uw eigen
verstand.m 5 Hebt gĳ uw ogen
erover laten gaan, terwĳl het
niets is? n Want zonder mankeren
maakt hĳ zich vleugels als van
een arend en vliegt weg naar de
hemel.o
6 Voed u niet met het voedsel
van wie onvrĳgevig van oog is,p
en betoon u niet hevig begerig
naar zĳn smakelĳke gerechten.q
7 Want als iemand die binnen in
zĳn ziel berekeningen gemaakt
heeft, zo is hĳ.r „Eet en drink”,
´
zegt hĳ tot u, maar zĳn hart is
HFDST. 23 i Ge 43:32; j Ga 5:23; k Ps 141:4;
l Sp 28:20; Jo 6:27; 1Ti 6:10; m Sp 3:5; Sp 26:12;
Jes 5:21; n Fil 3:8; 1Jo 2:17; o Sp 27:24; Pr 12:8;
p De 15:9; q Ps 141:4; r Lu 6:45.
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Dronkaards. Benĳd slechte mensen niet

niet met u.a 8 Wat uw bete betreft die gĳ gegeten hebt, gĳ zult
ze uitbraken, en gĳ zult uw aangename woorden verspild hebben.b
9 Spreek ten aanhoren van een
verstandeloze niet,c want hĳ zal
uw verstandige woorden verachten.d
10 Verleg niet de grens van
lang geleden,e en betreed het
veld van vaderloze jongens niet.f
11 Want hun Verlosser is sterk;
hĳzelf zal hun zaak tegen u bepleiten.g
12 Breng uw hart toch tot
streng onderricht en uw oor tot
de woorden van kennis.h
13 Onthoud geen streng onderricht aan wie nog maar een
knaap is.i Ingeval gĳ hem met de
roede slaat, zal hĳ niet sterven.
14 Met de roede dient gĳzelf
´ ´ hem
te slaan, opdat gĳ zĳn zıel van
Sjeo_ ol
_ zelf moogt bevrĳden.j
15 Mĳn zoon, indien uw hart
wĳs geworden is,k zal mĳn hart
zich verheugen, ja het mĳne.l
16 En mĳn nieren zullen uitgelaten van vreugde zĳn wanneer
uw lippen oprechtheid spreken.m
17 Laat uw hart niet afgunstig
zĳn op zondaars,n maar wees in
de vrees voor Jehovah, de gehele
dag.o 18 Want in dat geval zal
er een toekomst bestaan,p en uw
eigen hoop zal niet afgesneden
worden.q
19 Gĳ, o mĳn zoon, hoor en
word wĳs, en leid uw hart voort
op de weg.r
20 Kom niet terecht onder hen
die zich bedrinken aan wĳn,s onder hen die vraatzuchtige vleeseters zĳn.t 21 Want een dronkaard en een veelvraat zullen tot
armoede vervallen,u en slaperigheid zal iemand met louter lompen bekleden.v
22 Luister naar uw vader, die
uw geboorte veroorzaakt heeft,w
en veracht uw moeder niet enx
kel omdat zĳ
´ ´ oud geworden is.
23 Koop waarheidy en verkoop
ze niet — wĳsheid en streng on-
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SPREUKEN 23:8–24:2

derricht en verstand.a 24 De
vader van een rechtvaardige zal
zonder mankeren blĳ zĳn; b wie
vader wordt van een wĳze, zal
zich ook over hem verheugen.c
25 Uw vader en uw moeder zullen zich verheugen, en zĳ die u
gebaard heeft, zal blĳ zĳn.d
26 Mĳn zoon, geef mĳ toch uw
hart, en mogen die ogen van´ ´ u
een welgevallen hebben aan mıjn
wegen.e 27 Want een prostituee
is een diepe kuilf en een buitenlandse vrouw is een nauwe put.
28 Waarlĳk, zĳ ligt, net als een
rover, op de loer; g en onder de
mensen vermeerdert zĳ de trouwelozen.h
29 Wie heeft wee? Wie heeft
ongemak? Wie heeft twisten? i
Wie heeft bezorgdheid? Wie heeft
wonden zonder reden? Wie heeft
dofheid van ogen? 30 Zĳ die
lange tĳd bĳ de wĳn verblĳven,j
zĳ die binnenkomen om gemengde
wĳn uit te zoeken.k 31 Kĳk niet
naar wĳn wanneer hĳ een rode
kleur vertoont, wanneer hĳ in de
beker fonkelt, [wanneer] hĳ vlot
[naar binnen] glĳdt. 32 Op het
laatst bĳt hĳ net als een slang,l en
hĳ scheidt gif af net als een adder.m 33 Uw eigen ogen zullen
vreemde dingen zien, en uw eigen
hart zal verkeerde dingen spreken.n 34 En gĳ zult stellig worden als iemand die in het hart van
de zee neerligt, ja, als iemand die
in de top van een mast neerligt.o
35 „Zĳ hebben mĳ geslagen, maar
ik werd niet ziek; zĳ hebben mĳ
gebeukt, maar ik wist het niet.
Wanneer zal ik wakker worden? p
Ik zal nog meer daarvan zoeken.”q
Wees niet afgunstig op
slechte mensen, en betoon
24
u niet hevig begerig om u met
r

s

hen in te laten. 2 Want over gewelddadige plundering blĳft hun
hart mediteren, en louter moeite
blĳven hun eigen lippen spreken.t
j Jes 5:11; k Jes 65:11; l Nu 21:9; Jer 8:17; m Ps
140:3; Han 28:6; n Ho 4:11; Ho 7:5; o 1Kon 16:9;
p Ge 19:33; q Sp 26:11; 1Kor 15:32; HFDST. 24
r Sp 23:17; s Ps 26:5; Ps 28:3; Sp 1:10; t 1Sa
23:9; Ps 38:12; Sp 1:11; Sp 15:28; Mt 26:4.

SPREUKEN 24:3-29
3 Door wĳsheid zal een huisgezin worden opgebouwd,a en door
onderscheidingsvermogen zal het
stevig bevestigd blĳken te zĳn.b
4 En door kennis zullen de binnenkamers gevuld worden met
allerlei kostbare en aangename
dingen van waarde.c
5 Wie wĳs is in sterkte, is een
fysiek sterke man,d en een man
van kennis versterkt kracht.e
6 Want door bekwaam beleid zult
gĳ uw oorlog voeren,f en in de
veelheid van raadgevers is er redding.g
7 Voor een dwaas is ware wĳsheid te hoog; h in de poort zal hĳ
zĳn mond niet opendoen.
8 Wat een ieder betreft die
erop zint kwaad te doen, hĳ zal
niets anders dan een meester
in boze denkbeelden worden genoemd.i
9 Het losbandige gedrag der
dwaasheid is zonde,j en een spotter is iets verfoeilĳks voor de
mensheid.k
10 Hebt gĳ u ontmoedigd betoond op de dag van benauwdheid? l Uw kracht zal gering zĳn.
11 Bevrĳd hen die worden
weggevoerd naar de dood; en zĳ
die wankelen naar de slachting
— o moogt gĳ [hen] tegenhouden.m 12 Ingeval gĳ zoudt zeggen: „Zie! Wĳ wisten dit niet”n
— zal juist hĳ die de harten
toetst, het niet onderscheiden,o
en juist hĳ die uw ziel gadeslaat,
het niet wetenp en de aardse
mens niet stellig naar zĳn activiteit vergelden? q
13 Mĳn zoon, eet honing, want
hĳ is goed; en laat zoete raathoning op uw gehemelte zĳn.r
14 Ken toch evenzo wĳsheid voor
uw ziel.s Indien gĳ [haar] gevonden hebt, dan bestaat er een toekomst, en uw eigen hoop zal niet
afgesneden worden.t
15 Loer niet, als een goddeloze,
op de verblĳfplaats van de rechtvaardige; u plunder zĳn rustplaats
niet met geweld.v 16 Want de
rechtvaardige kan wel zevenmaal
vallen, en hĳ zal stellig opstaan; w

Veelheid van raadgevers
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maar de goddelozen zullen door
rampspoed tot struikelen worden
gebracht.a
17 Wanneer uw vĳand valt, verheug u dan niet; en wanneer hĳ
tot struikelen wordt gebracht,
moge uw hart dan niet blĳ zĳn,b
18 opdat Jehovah het niet ziet
en het kwaad is in zĳn ogen en
hĳ stellig zĳn toorn van hem afwendt.c
19 Betoon u niet verhit over
boosdoeners. Word niet afgunstig op goddelozen.d 20 Want
er zal geen toekomst blĳken te
zĳn voor al wie slecht is; e de lamp
der goddelozen, die zal uitgeblust
worden.f
21 Mĳn zoon, vrees Jehovah en
de koning.g Laat u met hen die
voor een verandering zĳn, niet
in.h 22 Want hun ongeluk zal
zich zo plotseling verheffen,i dat
wie is zich bewust van de ondergang van hen die voor een verandering zĳn? j
23 Ook deze [woorden] zĳn voor
de wĳzen: k Het betonen van partĳdigheid in het gericht is niet
goed.l
24 Wie tot de goddeloze zegt:
„Gĳ zĳt rechtvaardig”m — de volken zullen hem verwensen, nationale groepen zullen hem openlĳk veroordelen. 25 Maar voor
wie [hem] terechtwĳzen, zal het
aangenaam zĳn,n en over hen
zal de zegen van het goede komen.o 26 Lippen zal hĳ kussen
die op een rechtstreekse wĳze
antwoordt.p
27 Maak uw werk buitenshuis
gereed, en maak het voor u klaar
op het veld.q Daarna moet gĳ ook
uw huisgezin opbouwen.
28 Word geen getuige tegen uw
naaste zonder enige grond.r Gĳ
zoudt dan wel dwaas moeten zĳn
met uw lippen. s 29 Zeg niet:
„Net als hĳ mĳ gedaan heeft, zo
h Nu 16:2; 2Sa 15:12; i Nu 16:31; Han 5:36; j Ps
90:11; Sp 20:2; 1Th 5:2; k 1Kon 3:28; Ezr 7:25;
Ps 107:43; l Le 19:15; De 1:17; De 16:19; 2Kr
19:7; 1Ti 5:21; Jak 2:4; 1Pe 1:17; m Ex 23:6; Sp
17:15; n Le 19:17; 1Ti 5:20; o Sp 28:23; p Sp 27:5;
Sp 27:6; q 1Kon 6:7; Lu 14:28; r Ex 20:16; Mt
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Wreek u niet. Betrouwbaarheid

SPREUKEN 24:30–25:21

HFDST. 24

doen, wanneer uw naaste u dan
te schande maakt.a 9 Bepleit
uw eigen zaak met uw naaste,b
en openbaar het vertrouwelĳke gesprek van een ander niet; c
10 opdat wie luistert u niet beschaamd doet staan en het door
u [gegeven] slechte bericht niet
herroepen kan worden.
11 Als gouden appels in zilver
beeldsnĳwerk is een woord, gesproken op de juiste tĳd ervoor.d
12 Een oorring van goud, en
een sieraad van speciaal goud,
is een wĳze terechtwĳzer bĳ het
horende oor.e
13 Net als de koelte der sneeuwf
ten dage van de oogst, is de getrouwe afgezant voor wie hem
zenden, want hĳ herstelt zelfs de
ziel van zĳn meesters.g
14 Als dampwolken en een wind
zonder enige stortregen is een
man die zich beroemt op een leugenachtig geschenk.h
15 Door geduld laat een aanvoerder zich overreden, en een
zachte tong — die kan het gebeente breken.i
16 Is het honing wat gĳ gevonden hebt? j Eet wat voor u genoeg
is, opdat gĳ er niet te veel van
neemt en het moet uitbraken.k
17 Maak uw voet zeldzaam in
het huis van uw naaste, opdat
hĳ niet genoeg van u krĳgt en u
stellig haat.
18 Als een strĳdknots en een
zwaard en een gescherpte pĳl is
een man die als een valse getuige
tegen zĳn naaste getuigt.l
19 Als een gebroken tand en
een wankelende voet is het vertrouwen op wie verraderlĳk blĳkt
te zĳn op de dag van benauwdheid.m
20 Hĳ die een kleed uittrekt op
een koude dag, is als azĳn op alkali en als een zanger met liederen bĳ een somber hart.n
21 Indien wie u haat, honger
heeft, geef hem brood te eten; en
indien hĳ dorst heeft, geef hem

zal ik hem doen.a Ik zal ieder vergelden naar de wĳze waarop hĳ te
werk gaat.”b
30 Ik kwam voorbĳ het veld
van de luie persoonc en voorbĳ de
wĳngaard van de mens die het
aan hart ontbrak.d 31 En zie! hĳ
bracht een en al onkruid voort.e
Netels bedekten zĳn gehele oppervlakte, en zelfs zĳn stenen muur
was omvergehaald.f
32 Ik nu aanschouwde [het], ja
ik; ik nam [het] voorts ter harte; g
ik zag toe, ik nam het strenge
onderricht aan: h 33 Een weinig
slapen, een weinig sluimeren, een
weinig vouwen van de handen om
neer te liggen,i 34 en als een
struikrover zal uw armoede stellig komen en uw gebrek als een
gewapend man.j
Ook dit zĳn de spreuken
van Salomo,
die de man25
_
nen van Hizk _ia, de koning van
k

l

hebben overgeschreven:
Juda,
_
2 De glorie van God is het, een
zaak geheim te houden,m en de
glorie der koningen is het, een
zaak uit te vorsen.n
3 De hemel in hoogte o en de
aarde in diepte,p en het hart van
koningen, dat is ondoorgrondelĳk.q
4 Laten de schuimslakken van
het zilver verwĳderd worden, en
het zal er in zĳn geheel gelouterd uit te voorschĳn komen.r
5 Laat de goddeloze voor het
aangezicht van de koning verwĳderd worden,s en zĳn troon zal
stevig bevestigd worden door
louter rechtvaardigheid.t
6 Bewĳs uzelf geen eer voor
het aangezicht van de koning,u
en ga op de plaats der groten niet
staan.v 7 Want het is beter dat
[hĳ] tot u zegt: „Kom hierheen,
hogerop”,w dan dat [hĳ] u vernedert voor het aangezicht van
een edele die uw ogen gezien hebben.x
8 Trek niet uit om haastig een
rechtsgeding te voeren, opdat het
geen kwestie zal zĳn van wat
gĳ op het hoogtepunt ervan zult
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SPREUKEN 25:22–26:22
water te drinken.a 22 Want
gloeiende kolen stapelt gĳ op zĳn
hoofd,b en Jehovah zelf zal u belonen.c
23 De wind uit het noorden
¨
brengt als met barensweeen een
stortregen voort; d en een tong
[die] een geheim [prĳsgeeft], een
als door een openlĳke veroordeling getroffen gezicht.e
24 Beter is het te wonen op een
hoek van een dak dan met een
twistzieke vrouw, ofschoon in
een gemeenschappelĳk huis.f
25 Als koud water voor een vermoeide ziel,g zo is een goed bericht
uit een ver land.h
26 Een vuilgemaakte bron en
een bedorven put is de rechtvaardige wanneer hĳ wankelt voor
het aangezicht van de goddeloze.i
27 Het eten van te veel honing
is niet goed; j en wanneer mensen
hun eigen heerlĳkheid uitvorsen,
is dat heerlĳkheid? k
28 Als een opengebroken stad,
zonder muur, is de man die zĳn
geest niet in bedwang heeft.l
Gelĳk sneeuw in de zomer
en gelĳk regen in de oogst26
tĳd, zo is heerlĳkheid niet pasm

send voor een verstandeloze.n
2 Net als een vogel reden heeft
om te vluchten [en] een zwaluw
om te vliegen, zo komt ook een
vervloeking niet zonder werkelĳke reden.o
3 Een zweep is voor het paard,p
een toomq is voor de ezel, en de
roede is voor de rug van verstandelozen.r
4 Antwoord een verstandeloze
niet naar zĳn dwaasheid, opdat
gĳ ook zelf hem niet gelĳk wordt.s
5 Antwoord een verstandeloze
naar zĳn dwaasheid, opdat hĳ
niet als een wĳze wordt in zĳn
eigen ogen.t
6 Als een die [zĳn] voeten verminkt, als een die louter geweld
drinkt, is hĳ die zaken in de hand
van een verstandeloze legt.u
7 Hebben de benen van de kreupele water naar boven gehaald?
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Dan is er een spreuk in de mond
der verstandelozen.a
8 Als wie een steen in een steenhoop wegstopt, zo is wie heerlĳkheid geeft aan louter een verstandeloze.b
9 Zoals een doornig onkruid in
de hand van een dronkaard is opgekomen, zo ook een spreuk in de
mond van verstandelozen.c
10 Als een boogschutter die alles doorboort, is wie een verstandeloze huurtd of wie voorbĳgangers huurt.
11 Net als een hond die tot zĳn
uitbraaksel terugkeert, herhaalt
de verstandeloze zĳn dwaasheid.e
12 Hebt gĳ een man gezien, wĳs
in zĳn eigen ogen? f Er is meer
hoop voor de verstandeloze g dan
voor hem.
13 De luiaard heeft gezegd:
„Er is een jonge leeuw op de weg,
een leeuw midden op de openbare pleinen.”h
14 Een deur draait al maar op
haar pengat, en de luiaard op zĳn
rustbed.i
15 De luiaard heeft zĳn hand
in de feestschaal verborgen; hĳ is
te moe geworden om ze naar zĳn
mond terug te brengen.j
16 De luiaard is wĳzer in zĳn
eigen ogenk dan zeven die een
verstandig antwoord geven.
17 Als wie een hond bĳ de oren
grĳpt, is elke voorbĳganger die
verbolgen wordt bĳ de ruzie die
niet de zĳne is.l
18 Net als een waanzinnige die
vurige projectielen,m pĳlen en
dood afschiet, 19 zo is de man
die zĳn naaste heeft bedrogen en
heeft gezegd: „Had ik geen plezier?”n
20 Waar geen hout is, gaat het
vuur uit, en waar geen lasteraar
is, komt twist tot bedaren.o
21 Als houtskool voor de
gloeiende kolen en hout voor het
vuur, zo is een twistzieke man om
een ruzie p te doen opvlammen.
22 De woorden van een lasteraar zĳn als dingen die men gul-
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zig inslikt, welke werkelĳk afdalen naar de binnenste delen van
de buik.a
23 Als zilverglazuur waarmee
een scherf van aardewerk overtrokken is, zĳn vurige lippen te
zamen met een slecht hart.b
24 Met zĳn lippen maakt de hater zich onherkenbaar, maar in
zĳn binnenste bergt hĳ bedrog.c
25 Al maakt hĳ zĳn stem minzaam,d geloof niet in hem,e want
er zĳn zeven verfoeilĳkhedenf in
zĳn hart. 26 Haat wordt bedekt
door bedrog. Zĳn slechtheid zal
onthuld worden in de gemeente.g
27 Hĳ die een kuil delft, zal
juist daarin vallen,h en hĳ die een
steen wegrolt — tot hem zal hĳ
terugkeren.i
28 Een leugenachtige tong haat
wie erdoor wordt verbrĳzeld,j en
een vleiende mond bewerkt een
omverstoting.k
Beroem u niet op de volgende dag, want gĳ weet
27
niet wat een dag zal baren.
l

m

2 Moge een vreemde, en niet
uw eigen mond, u roemen; moge
een vreemdeling, en niet uw eigen
lippen, dat doen.n
3 De zwaarte van een steen
en een vracht zando — maar de
ergernis veroorzaakt door een
dwaas, is zwaarder dan die beide.p
4 De wreedheid van woede is
er, ook de vloed van toorn,q maar
wie kan standhouden voor jaloezie? r
5 Beter is een onthulde terechtwĳzing s dan een verborgen
liefde.
6 De wonden toegebracht door
iemand die liefheeft, zĳn getrouw,t
maar de kussen van een hater
moeten worden afgesmeekt.u
7 Een ziel die verzadigd is, zal
raathoning vertreden, maar voor
een hongerige ziel is al het bittere zoet.v
8 Net als een vogel die van zĳn
nest wegvlucht,w zo is een man
die wegvlucht van zĳn plaats.x
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SPREUKEN 26:23–27:20
9 Olie en reukwerka zĳn [dingen] die het hart verheugen, ook
de zoetheid van iemands metgezel wegens de raad van de ziel.b
10 Verlaat niet uw eigen metgezel noch de metgezel van uw vader, en betreed niet het huis van
uw eigen broeder op de dag van
uw ongeluk. Beter is een buurman die nabĳ is, dan een broeder
die ver weg is.c
11 Wees wĳs, mĳn zoon, en
verheug mĳn hart,d opdat ik een
antwoord kan geven aan hem die
mĳ hoont.e
12 De schrandere die de rampspoed heeft gezien, heeft zich
verborgen; f de onervarenen die
zĳn doorgelopen, hebben de straf
ondergaan.g
13 Neem iemands kleed, ingeval hĳ borg geworden is voor een
vreemde; h en in het geval van
een buitenlandse vrouw: neem
van hem een pand.i
14 Hĳ die zĳn naaste ’s morgens vroeg met luider stem zegent — als een vervloeking zal
het van zĳn zĳde worden gerekend.j
15 Een lekkend dak waardoor
men op de dag van een gestadige
regen wordt verdreven en een
twistzieke vrouw zĳn [met elkaar] te vergelĳken.k 16 Al wie
haar bergt, heeft de wind geborgen, en olie is hetgeen zĳn rechterhand ontmoet.
17 Door ĳzer wordt ĳzer zelf gescherpt. Zo scherpt de ene man
het aangezicht van de ander.l
18 Hĳ die de vĳgenboom beveiligt, zal zelf de vrucht ervan eten,m
en hĳ
¨ die zĳn meester behoedt, zal
geeerd worden.n
19 Zoals in water aangezicht
met aangezicht overeenkomt, zo
het hart van een mens met [dat
van] een mens.
20 Ja, Sje o_ ol
_ en [de plaats
van de] vernietiging o raken niet
h Sp 20:16; i Ge 38:18; Pr 7:26; j 1Th 2:5; k Sp
19:13; Sp 21:9; l 1Sa 23:16; Sp 5:1; Heb 10:24; Heb
12:12; m Sp 13:4; 1Kor 9:7; n Ge 39:2; 2Sa 23:23;
Sp 17:2; o Ps 88:11.

SPREUKEN 27:21–28:17
verzadigd; a evenmin raken de
ogen van een mens verzadigd.b
21 De smeltkroes is voor het
zilver,c en de smeltoven is voor
het goud; d en een persoon is overeenkomstig zĳn lof.e
22 Zelfs al zoudt gĳ de dwaas
met een stamper in een vĳzel
fĳnstampen, tussen gestoten koren, zĳn dwaasheid zal niet van
hem wĳken.f
23 Gĳ behoort beslist te weten
hoe uw kleinvee eruitziet. Zet uw
hart op uw kudden; g 24 want
een schat zal niet tot onbepaalde
tĳd zĳn,h noch een diadeem voor
alle geslachten.
25 Het groene gras is geweken,
en het nieuwe gras is verschenen, en de plantengroei van de
bergen is vergaard.i 26 De jonge rammen zĳn voor uw kleding,j
en de bokken zĳn de prĳs van het
veld. 27 En er is volop geitenmelk voor uw voedsel, voor het
voedsel van uw huisgezin, en de
levensmiddelenk voor uw meisjes.
De goddelozen vluchten
werkelĳk al wanneer er
28
geen vervolger is, maar de rechtl

vaardigen zĳn als een jonge leeuw
die vol vertrouwen is.m
2 Wegens de overtreding van
een land zĳn zĳn [opeenvolgende] vorsten vele,n maar door een
mens met onderscheidingsvermogen, die kennis heeft van het
recht, zal [de vorst] lang blĳven.o
3 Een fysiek sterke man die
over weinig middelen beschikt
en die de geringen te kort doet,p
is als een wegspoelende regen,
zodat er geen voedsel is.
4 Zĳ die de wet verlaten, roemen de goddeloze,q maar zĳ die de
wet onderhouden, winden zich tegen hen op.r
5 Mannen die zich aan slechtheid overgeven, kunnen het recht
niet begrĳpen, maar zĳ die Jehovah zoeken, kunnen alles begrĳpen.s
6 Beter is de onbemiddelde die
in zĳn rechtschapenheid wan-
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delt, dan al wie krom is in [zĳn]
wegen, ook al is hĳ rĳk.a
7 Een verstandige zoon neemt
de wet in acht,b maar wie omgang
heeft met veelvraten, maakt zĳn
vader te schande.c
8 Hĳ die zĳn waardevolle dingen vermeerdert door rente d en
woeker, brengt ze louter bĳeen
voor wie gunst betoont aan de geringen.e
9 Hĳ die zĳn oor afwendt van
het horen der wetf — zelfs zĳn
gebed is iets verfoeilĳks.g
10 Hĳ die de oprechten doet
afdwalenh naar de slechte weg,
zal zelf in zĳn eigen kuil vallen,i
maar de onberispelĳken, die zullen in het bezit van het goede komen.j
11 Een rĳk man is wĳs in zĳn
eigen ogen,k maar de geringe die
onderscheidingsvermogen heeft,
doorzoekt hem.l
12 Wanneer de rechtvaardigen
uitbundige vreugde hebben,m is
er overvloedige schoonheid; maar
wanneer de goddelozen opkomen,
vermomt een mens zich.n
13 Wie zĳn overtredingen bedekt, zal geen succes hebben,o
maar wie [ze] belĳdt en laat, zal
barmhartigheid worden betoond.p
14 Gelukkig is de mens die
voortdurend angst gevoelt,q maar
hĳ die zĳn hart verhardt, zal in
rampspoed vallen.r
15 Als een grommende leeuw
en een aanstormende beer is een
goddeloze heerser over een gering volk.s
16 Een leider die het aan waarachtig onderscheidingsvermogen
ontbreekt, is ook overvloedig in
bedrieglĳke praktĳken,t maar hĳ
die onrechtvaardige winst haat,u
zal [zĳn] dagen verlengen.
17 Een mens beladen met de
bloedschuld wegens een ziel, zal
l Mr 10:21; m 1Kr 15:25; Sp 11:10; n 1Kon 17:3;
Sp 29:2; o Ge 3:8; 1Sa 15:15; Ps 32:3; p 2Sa
12:13; 2Kr 33:12; Ps 32:5; Ps 51:1; q Ps 2:11; Sp
8:13; Sp 23:17; Jer 32:40; Fil 2:12; r Ex 7:22;
Ne 9:29; Job 9:4; Sp 29:1; Jes 30:1; Jer 16:12;
s 1Sa 22:17; Sp 29:2; Ze 3:3; Mt 2:16; t Ne 5:15;
Pr 4:1; Am 4:1; u Ex 18:21; Jes 33:15.
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zelf vluchten, ja, naar de kuil.a
Laten zĳ hem niet vastgrĳpen.
18 Hĳ die onberispelĳk wandelt, zal gered worden,b maar hĳ
die krom is gemaakt in [zĳn] wegen, zal opeens vallen.c
19 Hĳ die zĳn eigen land bebouwt, zal zĳn genoegen aan
brood hebben,d en hĳ die dingen
najaagt welke niets waard zĳn,
zal zĳn genoegen aan armoede
hebben.e
20 Een man van getrouwe daden zal vele zegeningen verkrĳgen,f maar hĳ die zich haast om
rĳkdom te verwerven, zal niet
onschuldig blĳven.g
21 Het betonen van partĳdigheid is niet goed; h evenmin dat
een fysiek sterke man louter om
een stuk brood een overtreding
zou begaan.
22 Een man met een afgunstig
oog jaagt naar waardevolle dingen,i maar hĳ weet niet dat het
gebrek zelf hem overkomen zal.
23 Hĳ die een mens terechtwĳst,j zal later meer gunst vinden
dan hĳ die met zĳn tong vleit.
24 Hĳ die zĳn vader en zĳn
moeder berooftk en zegt: „Het
is geen overtreding”,l is een metgezel van een man die verderf
sticht.
25 Hĳ die arrogant van ziel is,
verwekt twist,m maar hĳ die zich
op Jehovah verlaat, zal vet gemaakt worden.n
26 Hĳ die op zĳn eigen hart vertrouwt, is verstandeloos,o maar hĳ
die in wĳsheid wandelt, die zal
ontkomen.p
27 Hĳ die aan de onbemiddelde
geeft, zal geen gebrek hebben,q
maar hĳ die zĳn ogen verbergt, zal
vele vervloekingen krĳgen.r
28 Wanneer de goddelozen opkomen, verbergt een mens zich; s
maar wanneer zĳ omkomen, worden de rechtvaardigen vele.t
Een man die herhaaldelĳk
is terechtgewezen maar
29
zĳn nek verhardt, zal plotseling
u

v

gebroken worden, en dat zonder
genezing.w
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SPREUKEN 28:18–29:13
2 Wanneer de rechtvaardigen
vele worden, verheugt zich het
volk; a maar wanneer een goddeloze heerst, zucht het volk.b
3 Een man die wĳsheid liefheeft, verheugt zĳn vader,c maar
hĳ die omgang heeft met prostituees, vernietigt waardevolle dingen.d
4 Door gerechtigheid doet een
koning een land standhouden,e
maar een man die op steekpenningen uit is, haalt het omver.f
5 Een fysiek sterke man die
zĳn metgezel vleit,g spreidt niets
dan een net uit voor zĳn schreden.h
6 In de overtreding van een
slechte man ligt een strik,i maar
hĳ die rechtvaardig is, heft een
vreugdegeroep aan en is vrolĳk.j
7 De rechtvaardige kent de wettelĳke aanspraak van de geringen.k Hĳ die goddeloos is, geeft
geen acht op zulke kennis.l
8 Mannen van pochend gepraat
doen een stad ontvlammen,m maar
zĳ die wĳs zĳn, wenden toorn af.n
9 Een wĳs man die in het gericht is getreden met een dwaas
man — hĳ heeft zich opgewonden en heeft ook gelachen, en er
is geen rust.o
10 Bloeddorstige mannen haten al wie onberispelĳk is; p en
wat de oprechten betreft, zĳ blĳven de ziel van iedereen zoeken.q
11 Heel zĳn geest laat een verstandeloze de vrĳe loop, maar wie
wĳs is, houdt die tot het laatst toe
kalm.r
12 Waar een heerser aandacht
schenkt aan leugentaal, zullen
allen die hem bedienen, goddeloos zĳn.s
13 De onbemiddelde en de man
van onderdrukkingen hebben elkaar ontmoet; t [maar] Jehovah
verlicht hun beider ogen.u
h Sp 26:28; Ro 16:18; i Sp 5:22; 2Ti 2:26; j Ps
97:11; 1Pe 1:8; k Ps 41:1; l Jer 5:28; m Sp 11:11;
Han 19:29; Jak 3:6; n Ex 32:11; Han 19:35; o Sp
26:4; p Ge 27:41; 1Sa 20:31; 1Jo 3:12; q Jer
38:12; Mr 10:45; r Sp 14:29; Sp 25:28; Am 5:13;
s 1Kon 21:11; Jer 38:5; t Sp 22:2; u Mt 5:45.

SPREUKEN 29:14–30:10

Mensenvrees. Armoede noch rĳkdom

14 Waar een koning in waarachtigheid rechtspreekt over de
geringen,a zal zĳn troon voor altĳd stevig bevestigd worden.b
15 De roede en terechtwĳzing,
die geven wĳsheid; c maar een
aan zichzelf overgelaten knaap
zal zĳn moeder beschaamd maken.d
16 Wanneer de goddelozen vele
worden, is de overtreding overvloedig; maar zĳ die rechtvaardig
´
zĳn, zullen hun val zien.e
17 Tuchtig uw zoon en hĳ zal u
rust verschaffen en uw ziel veel
genot schenken.f
18 Waar geen visioen is, wordt
het volk bandeloos,g maar gelukkig zĳn zĳ die de wet onderhouden.h
19 Een knecht zal zich niet
door louter woorden laten corrigeren,i want hĳ begrĳpt [ze] maar
hĳ stoort zich er niet aan.j
20 Hebt gĳ een man aanschouwd die haastig is met zĳn
woorden? k Er is meer hoop voor
een verstandeloze dan voor hem.l
21 Indien men zĳn knecht van
jongs af verwent, zal hĳ in zĳn latere leven zelfs een ondankbare
worden.
22 Een man die snel toornig
is, verwekt twist,m en al wie tot
woede geneigd is, [begaat] menige overtreding.n
23 Juist de hoogmoed van de
aardse mens zal hem vernederen,o
maar hĳ die nederig van geest is,
zal heerlĳkheid vastgrĳpen.p
24 Hĳ die deelgenoot is met
een dief, haat zĳn eigen ziel.q
Een eed waarbĳ een vervloeking
betrokken is, hoort hĳ wellicht,
maar hĳ geeft niets aan.r
25 Het beven voor mensen, dat
spant een strik,s maar hĳ die
op Jehovah vertrouwt, zal beschermd worden.t
26 Velen zĳn het die het aangezicht van een heerser zoeken,u
maar het recht van een man
[komt] van Jehovah.v
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27 Een man van onrecht is iets
verfoeilĳks voor de rechtvaardigen,a en wie oprecht is in zĳn
weg, is iets verfoeilĳks voor een
goddeloze.b
De woorden van Agur,
de
_
zoon van Jake,
de gewich30
_
tige boodschap. De uitspraak van
c

¨
de fysiek
sterke man tot Ithi
el, tot
_
¨
Ithi
el en Uchal.
_
_
2 Want ik ben redelozer dan
ieder ander,d en ik heb niet het
verstand van de mensheid; e 3 en
ik heb geen wĳsheid geleerd; f en
de kennis van de Allerheiligste
ken ik niet.g
4 Wie is ten hemel opgestegen
opdat hĳ kan neerdalen? h Wie
heeft de windi in de holte van beide handen vergaderd? Wie heeft
de wateren in een mantel gewikkeld? j Wie heeft al de einden
der aarde opgericht? k Hoe is zĳn
naaml en hoe de naam van zĳn
zoon, ingeval gĳ het weet? m
5 Elk woord van God is gelouterd.n Hĳ is een schild voor wie
hun toevlucht tot hem nemen.o
6 Voeg niets aan zĳn woorden
toe,p opdat hĳ u niet terechtwĳst
en opdat gĳ geen leugenaar behoeft te blĳken.q
7 Twee dingen heb ik van u gevraagd.r Onthoud ze mĳ niet voordat ik sterf.s 8 Onwaarheid en
het leugenachtige woord, doe ze
ver van mĳ.t Geef mĳ noch armoede noch rĳkdom.u Laat mĳ het mĳ
toebedeelde voedsel verorberen,v
9 opdat ik niet verzadigd word en
ik [u] werkelĳk verloochenw en
zeg: „Wie is Jehovah?”,x en opdat
ik niet tot armoede geraak en ik
werkelĳk steel en mĳ vergrĳp aan
de naam van mĳn God.y
10 Belaster een knecht niet
bĳ zĳn meester,z opdat hĳ geen
kwaad over u afsmeekt en opdat
l Ex 3:15; Ex 6:3; Ps 83:18; m Ps 2:7; Mt 1:21;
Jo 5:22; Han 4:12; Fil 2:6; 1Ti 2:5; Heb 6:20;
Opb 19:16; n 2Sa 22:31; Ps 12:6; Ps 18:30; Ps
119:140; o Ge 15:1; Ps 84:11; p De 4:2; Opb 22:18;
q Ro 3:4; r Ps 27:4; Lu 10:42; 1Jo 3:22; 1Jo 5:14;
s Ps 21:2; t Sp 12:22; Sp 21:6; u Sp 23:5; v Mt
6:11; 1Ti 6:8; w De 6:12; De 8:11; x Ex 5:2; y Ex
20:7; De 5:11; Sp 6:30; z De 23:15.
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Verborgen daad. Overspelige vrouw

gĳ niet schuldig geacht behoeft
te worden.a
11 Er is een geslacht dat zelfs
over zĳn vader kwaad afsmeekt
en dat zelfs zĳn moeder niet zegent.b
12 Er is een geslacht dat zuiver is in zĳn eigen ogenc maar dat
van zĳn eigen uitwerpselen niet
gewassen is.d
13 Er is een geslacht welks
ogen — o hoe hovaardig zĳn geworden, en welks stralende ogen
verheven zĳn.e
14 Er is een geslacht welks tanden zwaarden en welks kaken
slachtmessen zĳn,f om de ellendigen weg te eten van de aarde
en de armen van onder de mensheid.g
15 De bloedzuigers hebben twee
dochters [die roepen]: „Geef!
Geef!” Er zĳn drie dingen die
niet verzadigd raken, vier die
niet hebben gezegd: „Genoeg!”
16 Sje o_ ol
_ h en een toegesloten
moederschoot,i een land dat niet
verzadigd is van water,j en vuur k
dat niet heeft gezegd: „Genoeg!”l
17 Het oog dat een vader bespot en dat gehoorzaamheid aan
een moeder verachtm — de raven
van het stroomdal zullen het uitpikken en de zonen van de arend
zullen het opeten.
18 Er zĳn drie dingen die voor
mĳ te wonderlĳk zĳn gebleken,
en vier die ik niet te weten ben
gekomen: 19 de weg van een
arend in de hemel, de weg van
een slang op een rots, de weg
van een schip in het hart der zee n
en de weg van een fysiek sterke
man bĳ een meisje.o
20 Ziehier de weg van een
overspelige vrouw: zĳ heeft gegeten en heeft haar mond afgeveegd en zĳ heeft gezegd: „Ik heb
niets verkeerds gedaan.”p
21 Onder drie dingen is de aarde in beroering geraakt, en onder
vier kan ze het niet uithouden:
22 onder een slaaf wanneer hĳ
als koning regeert,q en een persoon zonder verstand wanneer hĳ
zĳn genoegen aan voedsel heeft; r
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SPREUKEN 30:11–31:3

23 onder een gehate vrouw wanneer zĳ als echtgenote in bezit
wordt genomen,a en een dienstmaagd wanneer zĳ haar meesteres uit haar bezit verdringt.b
24 Er zĳn vier dingen die de
kleinste der aarde zĳn, maar ze
zĳn instinctief wĳs: c 25 de mieren zĳn een volk dat niet sterk
is,d en toch bereiden ze in de zomer hun voedsel; e 26 de klipdassenf zĳn een volk dat niet
machtig is, en toch zetten ze hun
huis zowaar op een steile rots; g
27 de sprinkhanenh hebben geen
koning, en toch trekken ze er
alle in groepen verdeeld op uit; i
28 de [muur]gekko j houdt zich
met zĳn eigen handen vast en hĳ
is in het prachtige paleis van een
koning.
29 Drie zĳn er die [hun] schreden goed zetten, en vier die
[zich] goed voortbewegen: 30 de
leeuw, die de sterkste is onder
de dieren en die voor niemand
rechtsomkeert maakt; k 31 de
hazewind of de geitenbok, en een
koning van een troep soldaten
van zĳn eigen volk.l
32 Indien gĳ onverstandig hebt
gehandeld door u te verheffen,m
en indien gĳ uw gedachte [daarop] hebt gevestigd, [leg] de hand
op de mond.n 33 Want het karnen van melk, dat brengt boter
voort, en het drukken van de
neus, dat brengt bloed voort, en
het pressen tot toorn, dat brengt
ruzie voort.o
¨
De woorden van Lemu
el,
_
de koning, de gewichtige
boodschap p die zĳn moeder hem
bĳ wĳze van correctie gaf: q
2 Wat, o mĳn zoon [zal ik zeggen], en wat, o zoon van mĳn
buik,r en wat, o zoon van mĳn geloften? s
3 Geef uw vitale kracht niet
aan vrouwen,t noch uw wegen
aan [wat leidt tot] het wegvagen
van koningen.u

31

HFDST. 31 p Sp 30:1; 2Ti 3:16; q Sp 1:8; Sp
6:20; 2Ti 1:5; 2Ti 3:15; r Ps 71:6; Jes 49:15;
s 1Sa 1:11; 1Sa 1:28; t Ho 4:11; u De 17:17;
1Kon 11:3; Ne 13:26.

SPREUKEN 31:4-26

Vlĳtige, edelmoedige, wĳze vrouw

4 Het komt¨ niet toe aan koningen, o Lemu
el, het komt niet toe
_
aan koningen om wĳn te drinken, noch aan hoogwaardigheidsbekleders [om te zeggen:] „Waar is
bedwelmende drank?”,a 5 opdat
men niet drinkt en het verordende vergeet en de rechtszaak van
wie ook van de zonen der ellende
verdraait.b 6 Geeft bedwelmende drank aan degene die dreigt om
te komenc en wĳn aan wie bitter
van ziel zĳn.d 7 Laat men drinken en zĳn armoede vergeten, en
laat men aan zĳn moeite niet meer
denken.
8 Open uw mond voor de stomme,e in de rechtszaak van allen die bezig zĳn te verdwĳnen.f
9 Open uw mond, oordeel rechtvaardig en bepleit de zaak van de
ellendige en de arme.g

1 [’Alef ]
10 Een bekwame vrouw, wie
kan [haar] vinden? h Haar waarde
gaat die van koralen ver te boven.
¯
2 [Beth]

11 In haar heeft het hart van
haar eigenaar vertrouwen gesteld, en winst ontbreekt er niet.i

3 [Gimel ]
12 Zĳ heeft hem beloond met
het goede, en niet met het kwade,
al de dagen van haar leven.j

4 [Daleth]
13 Zĳ heeft wol en linnen gezocht, en zĳ werkt aan al wat de
lust van haar handen is.k

5 [He’]
14 Zĳ is als de schepen van
een koopman gebleken.l Van verre brengt zĳ haar voedsel aan.

6 [Waw]
15 Ook staat zĳ op terwĳl het
nog nacht is,m en geeft haar huisgezin voedsel en haar jonge vrouwen het [hun] voorgeschreven
deel.n

7 [Zajin]
16 Zĳ heeft haar zinnen gezet
op een veld en het vervolgens
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verworven; a van de vrucht van
haar handen heeft zĳ een wĳngaard geplant.b
¯
8 [Cheth]

17 Zĳ heeft haar heupen met
sterkte omgord, en zĳ geeft haar
armen kracht.c
¯
9 [Teth]

18 Zĳ heeft bemerkt dat haar
koophandel goed is; haar lamp
gaat ’s nachts niet uit.d
¯
[Jodh]

19 Haar handen heeft zĳ uitgestoken naar het spinrokken, en
haar eigen handen grĳpen de spil
vast.e
[Kaf ]

20 Haar handpalm heeft zĳ
naar de ellendige uitgestrekt, en
haar handen heeft zĳ naar de
arme uitgestoken.f
[Lamedh]

21 Zĳ vreest niet voor haar
huisgezin vanwege de sneeuw,
want heel haar huisgezin is met
dubbele kleren gekleed.g

 [Mem]
22 Spreienh heeft zĳ zich gemaakt. Haar kleding is van linnen en roodpurpergeverfde wol.i

 [Noen]
23 Haar eigenaar j is iemand die
bekend is in de poorten,k wanneer
hĳ neerzit met de oudere mannen
van het land.

 [Samekh]
24 Zĳ heeft zelfs onderklederen gemaaktl en [ze] vervolgens
verkocht, en gordels heeft zĳ geleverd aan de handelaars.

 [Ajin]
25 Sterkte en pracht zĳn haar
kleding,m en zĳ lacht een toekomstige dag toe.n

 [Pe’]
26 Haar mond heeft zĳ geopend in wĳsheid,o en de wet der
liefderĳke goedheid is op haar
tong.p
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SPREUKEN 31:27—PREDIKER 1:15
HFDST. 31
 [Sjin]

Charme
¯
 [Tsa·dhe]

27 Zĳ waakt over de gang van
zaken in haar huisgezin, en het
brood der luiheid eet zĳ niet.a

 [Qof¯ ]
28 Haar zonen zĳn opgestaan
en hebben haar vervolgens gelukkig geprezen; b haar eigenaar
[staat op], en hĳ roemt haar.c
¯
 [Resj
]

29 Er zĳn vele dochters d die
zich bekwaam hebben betoond,
maar gĳ — gĳ zĳt boven hen allen uitgestegen.e

a Sp 14:1
1Ti 5:10
Tit 2:5
b Ru 4:11
1Kon 2:19
2Ti 1:5
c Jes 62:4
d Ge 30:13
e Hgl 6:9
Lu 1:42
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30 Charme kan bedrieglĳk
zĳna en schoonheid ĳdel; b [maar]
de vrouw die Jehovah vreest, die
verwerft zich lof.c

 [Taw]
31 Geeft haar van de vrucht
van haar handen,d en laten haar
werken haar zelfs in de poorten
roemen.e
b 2Kon 9:30; Es 1:11; Sp 6:25; 1Pe 1:24; c Ge 24:60;
Re 5:7; Ro 2:29; 1Pe 3:4; d Ru 3:11; Ps 128:2;
e Mr 14:9; Han 9:39; Ro 16:2.
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PREDIKER
De woorden van de bĳeenbrenger,a de zoon van David,
_
b
2 „De
de koning te Jeruzalem.
_
grootste ĳdelheid!”,c heeft de bĳeenbrenger gezegd, „de grootste ĳdelheid! Alles is ĳdelheid!”d
3 Welk voordeel is er voor een
mens gelegen in al zĳn harde
werk waaraan hĳ hard werkte
onder de zon? f 4 Een geslacht
gaat,g en een geslacht komt; h
maar de aarde staat zelfs tot onbepaalde tĳd.i 5 En ook de zon
is stralend opgegaan, en de zon is
ondergegaan,j en hĳgend gaat ze
naar haar plaats waar ze stralend
zal opgaan.k
6 De wind gaat naar het zuiden, en hĳ draait rond naar het
noorden.l Al maar door draait hĳ
onophoudelĳk rond,m en op zĳn
ronddraaiingenn keert de wind
ook weer terug.
7 Alle winterstromeno gaan uit
naar de zee; p toch is de zee zelf
niet vol.q Naar de plaats waar de
winterstromen uitgaan, daarheen
keren ze terug om uit te gaan.r
8 Alle dingen zĳn afmattend; s niemand kan erover spreken. Het
oog wordt niet verzadigd van het
zien,t noch raakt het oor vervuld
van het horen.u 9 Dat wat geschied is, dat is wat geschieden
zal; v en dat wat gedaan is, dat

1
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is wat gedaan zal worden; er is
dus niets nieuws onder de zon.a
10 Bestaat er ook maar iets waarvan men kan zeggen: „Zie dit eens;
het is nieuw”? Het heeft reeds
onbepaalde tĳd bestaan; b wat tot
bestaan
´ ´ is gekomen, is uit de tĳd
die voor ons geweest is.c 11 Er
is geen gedachtenis aan mensen
uit vroeger tĳden, noch zal [die]
er ook zĳn aan hen die later zullen komen.d Er zal zelfs geen gedachtenis aan hen blĳken te zĳn
onder degenen die nog weer later
zullen komen.e
12 Ik, de bĳeenbrenger,
¨ was koning geworden over Isra
el te Jeru_
_
zalem.f 13 En ik zette mĳn hart
erop wĳsheid te zoeken en na te
vorseng in verband met alles wat
er onder de hemel is gedaan — de
rampspoedige bezigheid die God
aan de mensenzonen gegeven
heeft om zich daarmee bezig te
houden.h 14 Ik zag alle werken
die onder de zon werden gedaan,i
en zie! alles was ĳdelheid en een
najagen van wind.j
15 Dat wat krom is gemaakt,
kan niet recht worden gemaakt,k
d Pr 2:16; Jes 40:6; e Pr 9:5; f 1Kon 11:31; 1Kon
11:42; Pr 1:1; g 1Kon 4:30; Sp 2:2; Pr 7:25; Pr
8:16; h Pr 3:10; Pr 4:4; i Ps 39:6; Pr 2:18;
Pr 8:9; Pr 9:3; j Ps 39:5; Pr 2:11; Pr 2:26; Pr 6:9;
Lu 12:15; k Ge 8:21; 1Kon 22:43; Pr 4:1; Da 2:44;
Ro 8:20.

PREDIKER 1:16–2:16

Salomo’s bezigheden en de waarde ervan

en dat wat ontbreekt, kan onmogelĳk worden geteld. 16 Ik, ja
ik, sprak met mĳn harta en zei:
„Zie! Ikzelf ben zeer toegenomen
in´ wĳsheid,
meer dan al wie zich
´
voor mĳ in Jeruzalem
bevond,b
_
en mĳn eigen hart heeft heel
veel wĳsheid en kennis gezien.”c
17 Ik gaf voorts mĳn hart om
wĳsheid te kennen en om waanzin
te kennen,d en ik heb dwaasheid
leren kennen,e dat ook dit een najagen van wind is.f 18 Want in
de overvloed van wĳsheid is een
overvloed van ergernis,g zodat hĳ
die kennis vermeerdert, smart
vermeerdert.h
i

Ik, ja ik, zei in mĳn hart:
„Kom nu toch, laat ik u op de
2
proef stellen met verheuging. Zie
j

ook het goede.”k En zie! ook dat
was ĳdelheid. 2 Ik zei tot het
lachen: „Waanzin!”,l en tot de verheuging: m „Wat doet deze?”
3 Ik vorste na met mĳn hart
door mĳn vlees zelfs met wĳn
op te vrolĳken,n terwĳl ik mĳn
hart met wĳsheid leidde,o ja, om
dwaasheid te grĳpen, totdat ik
kon zien wat voor goeds er voor de
mensenzonen was in hetgeen zĳ
onder de hemel deden gedurende
het getal van hun levensdagen.p
4 Ik hield mĳ bezig met grotere werken.q Ik bouwde mĳ huizen; r ik plantte mĳ wĳngaarden.s
5 Ik legde mĳ tuinen en parken
aan,t en ik plantte daarin allerlei vruchtbomen. 6 Ik legde mĳ
watervĳvers aan,u om daarmee
het woud, waarin bomen opschoten, te bevloeien.v 7 Ik verwierf
dienstknechten en dienstmaagden,w en ik kreeg zonen van het
huisgezin.x Ook kwam ik in het
bezit van vee, runderen en kleinveekudden in grote hoeveelheid,
´ ´
meer dan allen die zich voor mĳ in
Jeruzalem
bevonden.y 8 Ik sta_
pelde ook zilver en goud voor mĳ
op,z en het bezit dat eigen is aan
koningen en de rechtsgebieden.a
Ik verschafte mĳ zangers en zangeressenb en de heerlĳke verrukkingenc der mensenzonen, een
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dame, ja, dames.a 9 En ik werd
groter en ´ nam
meer toe dan al
´
wie zich voor mĳ in Jeruzalem
be_
b Bovendien bleef mĳn eigen
vond.
c
wĳsheid bĳ mĳ.
10 En alles waar mĳn ogen om
vroegen, onthield ik ze niet.d Ik
hield mĳn hart van geen enkele soort van verheuging terug,
want mĳn hart was verheugd wegens al mĳn harde werk,e en dit
werd mĳn deel van al mĳn harde
werk.f 11 En ik, ja ik, wendde
mĳ tot al mĳn werken die mĳn
handen hadden verricht en tot
het harde werk waaraan ik hard
had gewerkt om [het] tot stand
te brengen,g en zie! alles was ĳdelheid en een najagen van wind,h
en er was niets dat voordeel afwierp onder de zon.i
12 En ik, ja ik, wendde mĳ om
wĳsheidj en waanzin en dwaasheid te zien; k want wat kan de
aardse mens doen die na de koning komt? Dat wat men reeds gedaan heeft. 13 En ik zag, ja ik,
dat er meer voordeel bestaat voor
de wĳsheid dan voor de dwaasheid,l net zoals er meer voordeel
is voor het licht dan voor de duisternis.m
14 Wat de wĳze betreft, zĳn
ogen zĳn in zĳn hoofd; n maar de
verstandeloze loopt voort in volslagen duisternis.o En ik ben te
weten
gekomen, ook ik, dat er
´ ´
een afloop is die hen allen treft.p
15 En ikzelf zei in mĳn hart: q
„Een afloop zoals die van de verstandeloze r zal ook mĳ treffen.”s
Waarom was ik dan, ja ik, destĳds
zo uitermate wĳs geworden? t En
ik sprak in mĳn hart: „Ook dit is
ĳdelheid.” 16 Want er
´ ´ is tot onbepaalde tĳd niet meer gedachtenis aan de wĳze dan aan de verstandeloze.u In de dagen die reeds
e Ps 128:2; Pr 5:18; f Pr 3:22; Pr 9:9; g 1Kon
7:1; Pr 1:14; h Ps 49:10; Pr 2:16; i Pr 1:3; Pr 2:17;
Mt 16:26; 1Ti 6:7; j 1Kor 3:19; k Pr 1:17; Pr
7:25; l Sp 4:7; Pr 7:12; m Jes 5:20; n Sp 4:25;
Sp 14:8; Sp 23:26; o Sp 17:24; Jo 3:19; 1Jo 2:11;
p Pr 3:19; Pr 9:2; Pr 9:11; q Ps 15:2; Pr 1:16; Pr
3:17; r Sp 10:23; Sp 23:9; s 1Kon 11:43; Ps 49:10;
t 1Kon 3:12; Pr 1:18; Lu 11:31; u Ex 1:8; Ps
103:16; Pr 1:11.
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Voor alles bestemde tĳd. Hard werken goed

aanbreken, wordt iedereen stellig
vergeten;
´ en hoe zal de wĳze sterven? Met de verstandeloze.a
17 En ik haatte het leven,b omdat het werk dat onder de zon
is gedaan, rampspoedig was van
mĳn standpunt uit beschouwd,c
want alles was ĳdelheid en een
najagen van wind.d 18 En ik,
ja ik, haatte al mĳn harde werk
waaraan ik hard werkte onder de
zon,e dat ik zou achterlaten voor
de mens die na mĳ zou komen.f
19 En wie weet of hĳ wĳs zal blĳken te zĳn of dwaas? g Toch zal hĳ
gaan heersen over al mĳn harde
werk waaraan ik hard heb gewerkt en waarin ik wĳsheid heb
getoond onder de zon.h Ook dit
is ĳdelheid. 20 En ik voor mĳ
wendde mĳ om mĳn hart te doen
wanhopeni over al het harde werk
waaraan ik hard had gewerkt onder de zon. 21 Want er bestaat
een mens wiens harde werk met
wĳsheid en met kennis en met bedrevenheid is geweest,j maar aan
een mens die niet hard heeft gewerkt aan zo iets, zal diens deel
worden gegeven.k Ook dit is ĳdelheid en een grote rampspoed.l
22 Want wat krĳgt een mens
voor al zĳn harde werk en voor
het streven van zĳn hart waarmee hĳ hard werkt onder de zon? m
23 Want al zĳn dagen betekent
zĳn bezigheid smarten en ergernis; n ook ’s nachts legt zĳn hart
zich nog niet neer.o Ook dit is louter ĳdelheid.
24 In het geval van een mens
is er niets beters [dan] dat hĳ eet
en inderdaad drinkt en zĳn ziel
het goede doet zien wegens zĳn
harde werk.p Ook dit heb ik gezien, ja ik, dat dit uit de hand
van de [ware] God is.q 25 Want
wie eetr en wie drinkt er beter
dan ik? s
26 Want aan de mens die goed
is voor zĳn aangezichtt heeft hĳ
wĳsheid en kennis en verheuging
gegeven,u maar aan de zondaar
heeft hĳ de bezigheid gegeven
om slechts te vergaren en bĳeen
te brengen ten einde het aan de-
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PREDIKER 2:17–3:11

gene te geven die goed is voor het
aangezicht van de [ware] God.a
Ook dit is ĳdelheid en een najagen van wind.b
Voor alles is er een vastgestelde tĳd, ja, een tĳd voor elke
3
aangelegenheid onder de hemel:
c

2 een tĳd voor geboorte d en een
tĳd om te sterven,e een tĳd om
te planten en een tĳd om het
geplante te ontwortelen,f 3 een
tĳd om te dodeng en een tĳd om
te genezen,h een tĳd om neer te
halen en een tĳd om te bouwen,i
4 een tĳd om te wenenj en een
tĳd om te lachen,k een tĳd om te
weeklagenl en een tĳd om rond
te huppelen,m 5 een tĳd om stenen weg te werpenn en een tĳd
om stenen bĳeen te brengen,o een
tĳd om te omhelzenp en een tĳd
om zich verre te houden van omhelzen,q 6 een tĳd om te zoekenr en een tĳd om [iets] als verloren op te geven, een tĳd om
te bewaren en een tĳd om weg
te werpen,s 7 een tĳd om vaneen te scheurent en een tĳd om
aan elkaar te naaien,u een tĳd
om zich stil te houdenv en een
tĳd om te spreken,w 8 een tĳd
om te beminnen en een tĳd om
te haten,x een tĳd voor oorlog y
en een tĳd voor vrede.z 9 Welk
voordeel is er voor de werker gelegen in datgene waaraan hĳ hard
werkt? a
10 Ik heb de bezigheid gezien
die God aan de mensenzonen
heeft gegeven om daarmee bezig
te zĳn.b 11 Alles heeft hĳ fraai
gemaakt op zĳn tĳd.c Zelfs onbepaalde tĳd heeft hĳ in hun hart
gelegd,d opdat de mensheid het
werk dat de [ware] God heeft
i Jes 44:28; Jes 65:21; Jer 31:28; Da 9:25; j Jo
16:20; Ro 12:15; 2Kor 7:11; Jak 4:9; k Ps 126:2;
l Ge 23:2; Jer 25:34; m Ex 15:20; 2Sa 6:16; n 2Kon
3:25; Mt 24:2; o Joz 10:27; 1Kon 6:7; p Ge 29:13;
Ge 33:4; Ge 48:10; 2Kon 4:16; q Ex 19:15; Sp 5:20;
Lu 10:4; r Ex 12:35; Lu 15:8; s Jes 2:20; Jon 1:5;
t 2Sa 3:31; 2Sa 13:19; u Ex 26:1; Ex 35:35; v Ps
39:1; Sp 9:8; Jes 53:7; w 1Sa 19:4; 1Sa 25:24; Es
¨
4:14; Ps 145:11; x Ps 139:21; Ro 12:9; y Joe 3:9;
z 1Kon 4:24; Ps 37:11; Jes 2:4; a Pr 1:3; Pr 5:16;
b Pr 2:26; c Ge 1:31; Pr 7:29; Mr 7:37; Ro 1:20;
d 2Pe 3:18; Ju 25.

PREDIKER 3:12–4:10

Mens en dier dezelfde afloop. Wedĳver

gemaakt, nooit van het begin
tot het eind kan doorgronden.a
12 Ik ben te weten gekomen dat
er voor hen niets beters is dan
zich te verheugen en goed te
doen tĳdens zĳn leven; b 13 en
ook dat ieder mens eet en inderdaad drinkt en het goede ziet
voor al zĳn harde werk.c Het is de
gave Gods.d
14 Ik ben te weten gekomen dat
alles wat de [ware] God maakt, tot
onbepaalde tĳd zal blĳken te zĳn.e
Daar is niets aan toe te voegen en
daar is niets van af te doen; f maar
de [ware] God zelf heeft het gemaakt,g opdat men bevreesd moge
zĳn wegens hem.h
15 Wat geworden is, dat was er
al geweest, en wat zal worden,
heeft zich al voorgedaan; i en de
[ware] Godj zelf blĳft zoeken wat
wordt nagejaagd.k
16 En dan heb ik nog onder
de zon de plaats van gerechtigheid gezien waar goddeloosheid
was en de plaats van rechtvaardigheid waar goddeloosheid was.l
17 Ikzelf heb in mĳn hart gezegd: m „De [ware] God zal zowel
de rechtvaardige als de goddeloze oordelen,n want er is een tĳd
voor elke aangelegenheid en betreffende elk werk daar.”o
18 Ik, ja ik, heb in mĳn hart
gezegd met betrekking tot de
mensenzonen, dat de [ware] God
hen zal selecteren, opdat zĳ mogen zien dat zĳ op zichzelf genomen dieren zĳn.p 19 Want er
is een afloop met betrekking tot
de mensenzonen en een afloop
met betrekking tot de dieren, en
zĳ hebben dezelfde afloop.q Zoals
´ ´
r
de een sterft, zo sterft de ander,
´ ´
en zĳ allen hebben slechts een
s
geest, zodat er geen superioriteit is van de mens over het dier,
want alles is´ ´ ĳdelheid. 20 Allen
gaan naar een plaats.t Zĳ zĳn allen uit het stof ontstaan,u en zĳ
keren allen tot het stof terug.v
21 Wie weet of de geest van de
mensenzonen opstĳgt naar boven en of de geest van de dieren
neerwaarts daalt naar de aarde? w
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22 En ik heb gezien dat er niets
beters is dan dat de mens zich
verheugt in zĳn werken,a want
dat is zĳn deel; want wie zal hem
erbĳ halen om datgene te zien
wat na hem zal zĳn? b
En ik voor mĳ wendde mĳ
om alle daden van onderdruk4
king te kunnen zien die onder de
c

zon worden bedreven, en zie! de
tranen der onderdrukten,d maar
zĳ hadden geen trooster; e en aan
de zĳde van hun onderdrukkers
was macht, zodat zĳ geen trooster hadden. 2 En ik prees de
doden, die reeds gestorven waren, gelukkig boven de levenden,
die nog in leven waren.f 3 Dus
beter af dan die beiden [is] degene die nog niet tot bestaan is
gekomen,g die het rampspoedige
werk dat onder de zon wordt gedaan, niet heeft gezien.h
4 En ikzelf heb al het harde
werk en al de bedrevenheid in
het werk gezien,i dat het de wedĳver betekent van de een tegenover de ander; j ook dit is ĳdelheid en een najagen van de wind.
5 De verstandeloze vouwt zĳn
handenk en eet zĳn eigen vlees.l
6 Beter is een handvol rust dan
twee handen vol hard werk en najagen van de wind.m
7 Ik voor mĳ wendde mĳ om de
ĳdelheid onder de zon te´ ´ kunnen
zien: 8 Er bestaat er een, maar
geen tweede; n ook heeft hĳ geen
zoon of broeder,o maar er is geen
eind aan al zĳn harde werk. Ook
worden zĳn ogen zelf niet verzadigd van rĳkdom: p „En voor wie
werk ik hard en laat ik het mĳn
ziel ontbreken aan goede dingen?”q Ook dit is ĳdelheid, en het
is een rampspoedige bezigheid.r
´ ´
9 Twee zĳn beter dan een,s omdat zĳ een goede beloning hebben
voor hun harde werk.t 10 Want
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Laten woorden weinig zĳn. Geloften betalen

indien een van hen zou vallen,
kan de ander zĳn metgezel oprichten.a Maar hoe zal het zĳn
met slechts de ene die valt, wanneer er geen ander is om hem op
te richten? b
11 Indien er bovendien twee te
zamen neerliggen, dan zullen zĳ
stellig warm ´ worden;
maar hoe
´
kan slechts een warm´ ´ blĳven? c
12 En indien iemand een die alleen is zou kunnen overweldigen, zouden twee te zamen tegen hem kunnen standhouden.d
En een drievoudig
snoer kan niet
¨
zo snel in tweeen getrokken worden.
13 Beter is een behoeftig maar
wĳs kinde dan een oude maar verstandeloze koning,f die niet genoeg te weten is gekomen om zich
nog langer te laten waarschuwen.g 14 Want hĳ is zowaar uit
het gevangenhuis gekomen om
koning te worden,h alhoewel hĳ
onder diens koningschap als een
onbemiddeld persoon was geboren.i 15 Ik heb alle levenden
gezien die er onder de zon rondlopen, [hoe het gaat] met het kind,
dat tweede is, dat opstaat in de
plaats van de ander.j 16 Er is
geen eind aan al het volk, aan allen voor wier aangezicht hĳ zich
bevond; k ook zullen de mensen
later zich niet over hem verheugen,l want ook dit is ĳdelheid en
een najagen van de wind.m
n

Behoed uw voeten telkens
als gĳ naar het huis van de
5
[ware] God gaat; en laat er veeleer worden genaderd om te horeno dan om een slachtoffer te
geven, zoals de verstandelozen
doen,p want zĳ zĳn zich er niet
van bewust dat zĳ kwaad doen.q
2 Haast u niet met betrekking
tot uw mond; en wat uw hartr betreft, laat het niet haastig zĳn om
een woord uit te brengen voor het
aangezicht van de [ware] God.s
Want de [ware] God is in de hemel,t maar gĳ zĳt op de aarde.
Daarom dienen uw woorden werkelĳk weinig te zĳn.u 3 Want
een droom komt stellig vanwege
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PREDIKER 4:11–5:12

een overvloed aan bezigheid,a en
de stem van een verstandeloze
vanwege de overvloed van woorden.b 4 Telkens wanneer gĳ een
gelofte aan God doet, aarzel niet
die te betalen,c want er is geen behagen in de verstandelozen.d Wat
gĳ plechtig belooft, betaal dat.e
5 Het is beter dat gĳ niet plechtig belooft,f dan dat gĳ plechtig
belooft en niet betaalt.g 6 Laat
niet toe dat uw mond uw vlees
doet zondigen,h en zeg niet voor
het aangezicht van de engeli dat
het een vergissing was.j Waarom
zou de [ware] God verontwaardigd worden wegens uw stem en
het werk van uw handen teniet
moeten doen? k 7 Want wegens
een overvloed [aan bezigheid] zĳn
er dromen,l en er zĳn ĳdelheden
en woorden in overvloed. Maar
vrees de [ware] God zelf.m
8 Indien gĳ enige onderdrukking van de onbemiddelde en
het gewelddadig wegnemen van
rechtn en van rechtvaardigheid
ziet in een rechtsgebied, verbaas
u niet over de aangelegenheid,o
want iemand die hoger is dan de
hogep waakt,q en er zĳn er die
hoog boven hen zĳn.
9 Ook is het voordeel van de
aarde onder hen allen; r de koning
zelf is gediend voor een veld.s
10 Iemand die enkel het zilver
liefheeft, zal van zilver niet verzadigd worden, noch wie maar ook
die rĳkdom liefheeft, van inkomsten.t Ook dit is ĳdelheid.u
11 Wanneer goede dingen vele
worden, worden degenen die ervan eten stellig vele.v En welk
voordeel is er voor de voortreffelĳke bezitter ervan, dan [er] met
zĳn ogen [naar] te kĳken? w
12 Zoet is de slaap x van degene
die dient, of hĳ nu weinig of veel
eet; maar de overvloed die de
rĳke toebehoort, staat hem niet
toe te slapen.
o 1Kon 21:19; Mal 3:5; p Ex 18:25; 1Sa 22:7; Da
3:2; q Ge 41:40; Es 5:11; Da 5:16; r Ge 1:29; Ps
104:14; Sp 28:19; s 1Sa 8:12; 1Kon 4:7; 1Kon 21:2;
2Kr 26:10; Hgl 8:12; t Pr 4:8; Mt 6:24; Lu 12:15;
1Ti 6:10; u Pr 2:11; v 1Kon 4:22; Ne 5:17;
Ne 5:18; Es 1:5; w Joz 7:21; Es 5:11; Sp 23:5; 1Jo
2:16; x Ps 4:8; Sp 3:24; Jer 31:26; Mt 6:25.

PREDIKER 5:13–6:12

Goede zien. Allen gaan naar dezelfde plaats

13 Er bestaat een ernstige
rampspoed die ik onder de zon
heb gezien: rĳkdom die wordt bewaard voor de voortreffelĳke bezitter ervan tot zĳn rampspoed.a
14 En die rĳkdom is vergaanb wegens een rampspoedige bezigheid,
en hĳ is vader geworden van een
zoon terwĳl er volstrekt niets in
zĳn hand is.c
15 Juist zoals men uit zĳn moeders buik is voortgekomen, zal
men naakt weer heengaan,d juist
zoals men gekomen is; en men
kan volstrekt niets wegdragene
voor zĳn harde werk, dat hĳ met
zĳn hand kan meenemen.
16 En ook dit is een ernstige
rampspoed: precies zoals men gekomen is, zo zal men heengaan;
en welk voordeel is er voor degene die hard blĳft werken voor de
wind? f 17 Ook eet hĳ al zĳn dagen in de duisternis zelf, met heel
veel ergernis,g met ziekte zĳnerzĳds en [reden tot] verontwaardiging.
18 Zie! Het beste dat ik voor
mĳ heb gezien, dat uitstekend
is, is dat men eet en drinkt en
het goede ziet voor al zĳn harde
werkh waarmee hĳ hard werkt
onder de zon gedurende het getal van zĳn levensdagen die de
[ware] God hem gegeven heeft,
want dat is zĳn deel. 19 Ja, ieder mens aan wie de [ware] God
rĳkdom en stoffelĳke bezittingen
heeft gegeven,i die heeft hĳ zelfs
gemachtigd ervan te etenj en zĳn
deel weg te dragen en zich in
zĳn harde werk te verheugen.k
Dit is de gave Gods.l 20 Want
niet vaak zal hĳ aan zĳn levensdagen denken, omdat de [ware]
God [hem] bezighoudt met dat
wat zĳn hart verheugt.m
Er bestaat een rampspoed die
ik heb gezien onder de zon, en
6
die komt veelvuldig voor onder
de mensheid: 2 een man aan wie
de [ware] God rĳkdom en stoffelĳke bezittingen en heerlĳkheid
geeftn en die, voor zĳn ziel, geen
gebrek heeft aan ook maar iets
waarnaar zĳn verlangen uitgaat,o
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en toch stelt de [ware] God hem
niet in staat ervan te eten,a hoewel het kan zĳn dat louter een
buitenlander b ervan eet. Dit is
ĳdelheid en het is een kwade ziekte. 3 Indien een man honderdmaal vader zou worden,c en hĳ
vele jaren zou leven, zodat de dagen van zĳn jaren talrĳk zouden
worden,d maar zĳn eigen ziel niet
wordt verzadigd van goede dingene en zelfs het graf hem niet ten
deel is gevallen,f moet ik zeggen
dat een te vroeg geborene beter af
is dan hĳ.g 4 Want tevergeefs is
die gekomen en in duisternis gaat
hĳ heen, en met duisternis zal
zĳn eigen naam worden bedekt.h
5 Ook de zon heeft hĳ niet gezien,
noch gekend.i Deze heeft meer
rust dan de eerste.j 6 Veronderstel zelfs eens dat hĳ al tweemaal
duizend jaar heeft geleefd en hĳ
toch het goede niet heeft gezienk
—
´ ´ gaat niet iedereen naar slechts
een plaats? l
7 Al het harde werk van de
mensheid is voor hun mond,m
maar zelfs hun eigen ziel wordt
niet gevuld. 8 Want wat heeft
de wĳze voor op de verstandeloze? n Wat heeft de ellendige eraan, dat hĳ weet hoe hĳ in tegenwoordigheid van de levenden
moet wandelen? 9 Beter is het
zien van de ogen dan het rondwandelen van de ziel.o Ook dit is
ĳdelheid en een najagen van de
wind.p
10 Wat er ook geworden is,
daarvan is de naam reeds uitgesproken, en het is bekend geworden wat de mens is; q en hĳ kan
zĳn zaak niet bepleiten tegenover iemand die sterker is dan
hĳ.r
11 Omdat er veel dingen bestaan die veel ĳdelheid veroorzaken,s wat voor voordeel heeft een
mens? 12 Want wie weet wat
voor goeds een mens in het leven
heeftt gedurende het getal der dagen van zĳn ĳdele leven, wanneer
hĳ ze doorbrengt als een schaduw? u Want wie kan de mens vers Pr 2:11; Pr 4:4; t Ps 4:6; u 1Kr 29:15; Job 8:9;
Job 14:2; Ps 102:11; Ps 144:4.
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Dag des doods. Wees niet al te rechtvaardig

tellen wat er na hem zal gebeuren
onder de zon? a
Een naam is beter dan goede olie,b en de dag des doods
dan de dag dat iemand geboren
wordt.c 2 Het is beter te gaan
naar het huis van rouw dan te
gaan naar het huis van feestgelag,d want dat is het einde van
de gehele mensheid; en de levende dient [het] ter harte te nemen.
3 Wrevel is beter dan lachen,e
want door de verstoordheid van
het aangezicht wordt het hart beter.f 4 Het hart van de wĳzen is
in het huis van rouw,g maar het
hart van de verstandelozen is in
het huis van verheuging.h
5 Het is beter de bestraffing
van een wĳze te horeni dan de
man te zĳn die het lied van de verstandelozen hoort.j 6 Want als
het geluid van doorns onder de
pot, zo is het gelach van de verstandeloze; k en ook dit is ĳdelheid. 7 Want louter onderdrukking kan een wĳze waanzinnig
doen handelen,l en een geschenkm
kan het hart te gronde richten.n
8 Beter is het einde naderhand
van een zaak dan het begin ervan.o Beter iemand die geduldig
is dan iemand die hoogmoedig
van geest is.p 9¨ Haast u niet in
uw geest om geergerd te raken,q
want ergernis rust in de boezem
der verstandelozen.r
10 Zeg niet: „Waarom is het
geschied dat de vroegere dagen
beter zĳn gebleken dan deze?”,s
want het is niet uit wĳsheidt dat
gĳ hiernaar hebt gevraagd.
11 Wĳsheid samen met een
erfdeel is goed en werpt voordeel af voor hen die de zon zien.u
12 Want wĳsheid is tot bescherming v [evenals] geld tot beschervoordeel van
ming is; w maar het
´´
kennis is, dat de wıjsheid haar bezitters in het leven houdt.x
13 Zie het werky van de [ware]
God, want wie kan recht maken
wat hĳ krom heeft gemaakt? z
14 Betoon u op een goede dag
welgemoed,a en zie op een ramp-
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PREDIKER 7:1-24

spoedige dag dat de [ware] God
ook deze evenzeer heeft gemaakt
als die,a met de bedoeling dat de
mensheid volstrekt niets na zich
kan ontdekken.b
15 Alles heb ik gezien gedurende mĳn ĳdele dagen.c Er bestaat
de rechtvaardige die omkomt in
zĳn rechtvaardigheid,d en er bestaat de goddeloze die lang blĳft
in zĳn slechtheid.e
16 Word niet al te rechtvaardig, f en betoon u niet bovenmate wĳs.g Waarom zoudt gĳ
verwoesting over uzelf brengen? h
17 Wees niet al te goddeloos,i en
word niet dwaas.j Waarom zoudt
gĳ sterven als het uw tĳd niet
is? k 18 Het is beter dat gĳ het
ene zoudt vastgrĳpen, maar trek
ook van het andere uw hand niet
af; l want hĳ die God vreest, zal
met dat alles vrĳuit gaan.m
19 De wĳsheid zelf is voor de
wĳze sterker dan tien machthebbers die zich in een stad hebben
bevonden.n 20 Want er is geen
mens rechtvaardig op de aarde,
die voortdurend doet wat goed is
en niet zondigt.o
21 Geef ook uw hart niet aan
alle woorden die de mensen zoal
spreken,p opdat gĳ uw knecht
geen kwaad over u hoort afsmeken.q 22 Want uw eigen hart
weet maar al te goed de vele malen zelfs dat gĳ, ja gĳ, kwaad over
anderen hebt afgesmeekt.r
23 Dit alles heb ik met wĳsheid beproefd. Ik zei: „Ik wil wĳs
worden.” Maar ze was verre van
mĳ.s 24 Wat geworden is, is ver
weg en buitengewoon diep. Wie
b Sp 27:1; Pr 9:11; Jak 4:14; c Ps 39:5; Pr 4:4;
d Ge 4:8; 1Sa 22:18; Mt 23:34; Jo 16:2; 1Pe 4:12;
1Pe 5:10; e Job 21:7; Ps 73:12; Jer 12:1; f Jes
65:5; Mt 6:1; Mt 12:2; Mt 23:23; Lu 18:9; Ro 10:3;
Ro 14:10; Kol 2:23; g Sp 3:7; Jo 12:5; Ro 12:3;
1Kor 3:18; h 2Sa 6:7; Sp 16:18; i Joz 7:21; Ez 8:17;
Ez 16:20; 2Ti 4:14; Jak 1:21; 2Pe 2:14; j Ps 14:1;
Ps 75:4; Sp 14:9; k 1Sa 25:38; Ps 55:23; Sp 10:27;
l Mt 11:19; Mt 12:1; Fil 4:5; m Lu 16:9; n 2Sa
20:16; Sp 21:22; Sp 24:5; Pr 9:16; o 2Kr 6:36; Ps
51:5; Ps 130:3; Ps 143:2; Sp 20:9; Ro 3:23; Jak
3:2; 1Jo 1:8; p 1Sa 24:9; q 2Sa 16:10; r Lu 9:54;
Jak 3:2; Jak 3:9; s De 29:29; Job 28:12; Ps
119:114.

PREDIKER 7:25–8:14
kan het doorgronden? a 25 Ik
voor mĳ wendde mĳ, ja, mĳn
hart deed dit,b om wĳsheid en de
grond der dingen te weten te komen en na te vorsen en te zoeken,c en om de goddeloosheid
van onverstand en de dwaasheid
van waanzin te leren kennen; d
26 en ik ontdekte: Bitterder dan
de doode [vond ik] de vrouw die
zelf vangnetten is en wier hart
sleepnetten is [en] wier handen
boeien zĳn.f Men is goed voor
het aangezicht van de [ware] God
indien men aan haar ontkomt,
maar men zondigt indien men
door haar wordt gevangen.g
27 „Zie! Dit heb ik gevonden,”
zei de bĳeenbrenger,h „het een bĳ
het ander [genomen], om de slotsom te vinden,i 28 die mĳn ziel
voortdurend heeft gezocht, maar
´
ik niet heb gevonden. Een man
uit duizend heb ik gevonden,j
maar een vrouw onder al dezen
heb ik niet gevonden.k 29 Zie!
Slechts dit heb ik gevonden, dat
de [ware] God de mensheid oprecht heeft gemaakt,l maar zĳzelf
hebben veel plannen bedacht.”m
Wie is als de wĳze? n En wie
kent de uitlegging van een
zaak? o Het is ’s mensen wĳsheid
die zĳn aangezicht doet stralen,
en zelfs de strengheid van zĳn
aangezicht wordt veranderd [ten
goede].p
2 Ik [zeg]: „Houd u aan het be´
vel van de koning,q en dat uit
eerbied voor de eed van God.r
3 Haast u niet, opdat gĳ van voor
zĳn aangezicht kunt weggaan.s
Neem geen stelling in een slechte zaak.t Want al wat hem behaagt [te doen], zal hĳ doen,u
4 want het woord van de koning
is de heersende macht; v en wie
kan tot hem zeggen: ’Wat doet
gĳ?’ ”
5 Hĳ die het gebod onderhoudt,
zal geen rampspoed ervaren,w en
het wĳze hart zal zowel tĳd als
oordeel kennen.x 6 Want voor
elke aangelegenheid bestaat er
een tĳd en oordeel,y omdat de
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rampspoed van de mensheid overvloedig is over hen. a 7 Want
niemand weet wat er komen zal,b
want wie kan hem vertellen hoe
het precies komen zal?
8 Geen mens heeft macht over
de geest, om de geest tegen te
houden; c noch is er enige heersende macht op de dag van de
dood; d noch is er enig verlof tĳdens de oorlog.e En goddeloosheid
zal geen ontkoming verschaffen
aan hen die zich eraan overgeven.f
9 Dit alles heb ik gezien, en
mĳn hart legde zich toe op ieder
werk dat onder de zon is gedaan, [gedurende] de tĳd dat de
ene mens over de andere mens
heeft geheerst tot diens nadeel.g
10 Doch hoewel dit zo is, heb
ik de goddelozen begraven zien
worden,h hoe zĳ binnenkwamen
en hoe zĳ uit de heilige plaats i
zelf plachten weg te gaan en dan
vergeten werden in de stad waar
zĳ zo gehandeld hadden.j Ook dit
is ĳdelheid.
11 Omdat het vonnis over een
slecht werk niet spoedig is voltrokken,k daarom is het hart der
mensenzonen in hen er volkomen op gericht kwaad te doen.l
12 Hoewel een zondaar misschien
honderdmaal kwaad doetm en lange tĳd blĳft zoals hĳ verkiest,
ben ik mĳ er toch ook van bewust dat het goed zal aflopen met
hen die de [ware] God vrezen,n
omdat zĳ hem hebben gevreesd.o
13 Maar het zal volstrekt niet
goed aflopen met de goddeloze,p
noch zal hĳ zĳn dagen verlengen,
die als een schaduw zĳn,q omdat
hĳ God niet vreest.r
14 Er bestaat een ĳdelheid die
d Ps 89:48; Ps 104:29; Ps 146:4; e Ro 5:12; Ro
5:14; f Ps 9:17; Ps 52:5; Sp 14:32; Jes 28:18; g Ge
3:16; Ex 1:14; 2Kon 25:7; Mi 7:3; h 2Kon 9:34;
2Kr 28:27; i Mt 24:15; j Sp 10:7; Pr 9:5; Heb
10:38; k Ex 8:15; 1Sa 2:23; Ps 10:6; Jes 26:10; Mt
24:48; l Ex 9:16; Jer 44:17; 2Pe 3:9; m 1Kon 21:25;
Sp 13:21; Ro 9:22; n Ps 37:11; Ps 37:18; Ps
112:1; Ps 115:13; Jes 3:10; Jes 65:13; Mt 25:34;
2Pe 2:9; o Ps 25:14; Ps 34:9; Ps 103:13; Sp 23:17;
p Nu 32:23; Job 18:5; Ps 11:5; Ps 37:10; Jes 57:21;
Mt 25:46; 2Pe 2:12; q Job 24:24; Pr 6:12; Lu
12:20; Jak 1:11; 2Pe 2:3; r Ps 14:1; Ps 36:1.
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Doden weten niets

zich op de aarde voltrekt, dat er
rechtvaardigen bestaan die het
gaat als betrof het het werk van
de goddelozen,a en er bestaan
goddelozen die het gaat als betrof
het het werk van de rechtvaardigen.b Ik zei dat ook dit ĳdelheid is.
15 En ik voor mĳ liet mĳ prĳzend uit over de verheuging,c omdat de mens niets beters onder
de zon heeft dan te eten en te
drinken en zich te verheugen,
en dat dit hem dient te vergezellen bĳ zĳn harde werk gedurende de dagen van zĳn levend die
de [ware] God hem onder de zon
heeft gegeven.e 16 In overeenstemming hiermee legde ik mĳn
hart erop toe f wĳsheid te kennen
en de bezigheid te zien die op
de aarde wordt verricht,g omdat
er iemand is die geen slaap ziet
met zĳn ogen, noch overdag noch
’s nachts.h
17 En ik zag al het werk van de
[ware] God,i hoe de mensen niet
in staat zĳn het werk dat onder de
zon is gedaan, te doorgronden; j
hoezeer de mensen ook hard blĳven werken om te zoeken, toch
doorgronden zĳ het niet.k En ook
al zouden zĳ zeggen dat zĳ wĳs
genoeg zĳn om het te weten,l zĳ
zouden niet in staat zĳn het te
doorgronden.m
Want ik nam dit alles ter harte, ja, om dit alles uit te vorsen,n dat de rechtvaardigen en de
wĳzen en hun werken in de hand
van de [ware] God zĳn.o De mensen zĳn zich niet bewust van hetzĳ´ ´ al de liefde of de haat die er
voor hen was.p 2 Allen zĳn het´
zelfde in wat allen hebben.q Een
afloop r is er voor de rechtvaardige s en de goddeloze,t de goede en
de reine en de onreine, en degene
die slachtoffers brengt en degene die geen slachtoffers brengt.
De goede is hetzelfde als de zondaar; u degene die zweert is hetzelfde als al wie bevreesd is geweest voor een gezworen eed.v
3 Dit is hetgeen rampspoedig is
in alles wat er onder de zon is
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PREDIKER 8:15–9:11
´ ´
gedaan, dat, omdat er een afloop voor allen is,a het hart van
de mensenzonen ook vol slechtheid is; b en er is waanzinc in hun
hart tĳdens hun leven, en daarna
— naar de doden! d
4 Want met betrekking tot een
ieder die met alle levenden verenigd is, bestaat er vertrouwen,
omdat een levende honde beter af
is dan een dode leeuw.f 5 Want
de levenden zĳn zich ervan bewust dat zĳ zullen sterven; g maar
wat de doden betreft, zĳ zĳn zich
van helemaal niets bewust,h ook
hebben zĳ geen loon meer, want
de gedachtenis aan hen is vergeten.i 6 Ook hun liefde en hun
haat en hun jaloezie zĳn reeds
vergaan,j en zĳ hebben tot onbepaalde tĳd geen deel meer aan iets
wat onder de zon moet worden gedaan.k
7 Ga, eet uw voedsel met verheuging en drink uw wĳn met
een vrolĳk hart,l want de [ware]
God heeft reeds een welgevallen gevonden aan uw werken.m
8 Laten uw kleren bĳ iedere gelegenheid wit blĳken te zĳn,n en
laat olie niet ontbreken op uw
hoofd.o 9 Zie het leven met de
vrouw die gĳ liefhebt,p al de dagen van uw ĳdele leven die Hĳ u
gegeven heeft onder de zon, alle
dagen van uw ĳdelheid, want dat
is uw deel in het levenq en in
uw harde werk waarmee gĳ hard
werkt onder de zon. 10 Alles
wat uw hand te´ doen vindt, doe
dat met uw kracht,r want er is
geen werk noch overleg noch
kennis s noch wĳsheidt in Sjeo_ ol,
_ u
de plaats waarheen gĳ gaat.v
11 Ik wendde mĳ om te zien
onder de zon dat niet de snellen de wedloop hebben,w noch de
sterken de strĳd,x noch ook de
wĳzen het voedsel hebben,y noch
ook de verstandigen de rĳkdom
hebben,z noch zelfs zĳ die kennis
n Opb 3:5; Opb 7:14; Opb 19:8; o Da 10:3; Mt 6:17;
Lu 7:46; p Sp 5:18; q Pr 5:18; r 2Kr 31:21; s Jes
38:18; t Ps 146:4; u Ge 37:35; 1Kon 2:6; Jes 5:14;
v Ps 115:17; w Jer 46:6; Am 2:14; x 1Sa 17:50; Ps
33:16; y Pr 9:15; z Pr 2:15.

PREDIKER 9:12–10:16

Tĳd en toeval. Wĳsheid aanwenden

bezitten de gunst hebben; a want
tĳd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen.b 12 Want
de mens c weet ook zĳn tĳd niet.d
Net als vissen die worden gevangen in een boos net,e en als vogels die worden gevangen in een
klapnet,f zo worden ook de mensenzonen verstrikt op een rampspoedige tĳd,g wanneer die hen
plotseling overvalt.h
13 Ook dit zag ik met betrekking tot wĳsheid onder de zon
— en het was groots voor mĳ:
14 Er was een kleine stad, en
de mannen daarin waren weinige; en er kwam een groot koning naar toe, en hĳ omsingelde
haar en bouwde grote vestingen tegen haar.i 15 En daarin
werd een man gevonden, behoeftig [maar] wĳs, en die verschafte
de stad ontkoming door zĳn wĳsheid.j Maar geen mens dacht nog
aan die behoeftige man.k 16 En
ik voor mĳ zei: „Wĳsheid is beter
dan kracht; l toch wordt de wĳsheid van de behoeftige veracht,
en naar zĳn woorden wordt niet
geluisterd.”m
17 De woorden van de wĳzen
in rust [gesproken], vinden meer
gehoor n dan het geschreeuw van
iemand die heerst onder verstandelozen.o
18 Wĳsheid is beter dan
´ ´ strĳdwerktuigen, en slechts een zondaar kan veel goeds tenietdoen.p
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weinig dwaasheid bĳ iemand die
kostbaar is wegens wĳsheid en
heerlĳkheid.r
2 Het hart van de wĳze is aan
zĳn rechterzĳde,s maar het hart
van de verstandeloze aan zĳn
linkerzĳde.t 3 En welke weg de
dwaas ook bewandelt,u zĳn eigen
hart ontbreekt, en hĳ zegt stellig
tot iedereen dat hĳ dwaas is.v
4 Indien de geest van een heerser tegen u zou oprĳzen, verlaat
uw eigen plaats niet,w want de
kalmte zelf verzacht grote zonden.x
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5 Er bestaat iets rampspoedigs
dat ik onder de zon heb gezien,
zoals wanneer er een fouta uitgaat vanwege de machthebber: b
6 Dwaasheid is in veel hoge posities gezet,c maar de rĳken zelf
blĳven slechts in een lage staat
verkeren.
7 Ik heb knechten te paard
gezien maar vorsten die net als
knechten op de aarde liepen.d
8 Hĳ die een kuil graaft, zal er
zelf regelrecht in vallen; e en hĳ
die door een stenen muur heen
breekt, een slang zal hem bĳten.f
9 Hĳ die stenen uit de groeve
haalt, zal zich eraan bezeren. Hĳ
die houtblokken klooft, zal daarbĳ voorzichtigheid moeten betrachten.g
10 Indien een ĳzeren werktuig
stomp is geworden en iemand de
snede ervan niet heeft gewet,h
dan zal hĳ zĳn eigen vitale krachten aanwenden. Zo betekent het
aanwenden van wĳsheid met het
oog op succes, voordeel.i
11 Indien de slang bĳt zonder
dat er een bezwering volgt,j dan
is er geen voordeel voor degene
die de tong laat gaan.
12 De woorden uit de mond van
de wĳze betekenen gunst,k maar
de lippen van de verstandeloze
verzwelgen hem.l 13 Het begin
van de woorden uit zĳn mond is
dwaasheid,m en het einde naderhand uit zĳn mond is rampspoedige waanzin. 14 En de dwaas
spreekt veel woorden.n
De mens weet niet wat er zal
komen; en dat wat na hem zal
komen, wie kan het hem vertellen? o
15 Het harde werk van de verstandelozen
mat hen af,p want
´ ´
niet een is te weten gekomen hoe
naar de stad te gaan.q
16 Hoe zal het met u zĳn,
o land, wanneer uw koning een
h 1Sa 13:20; i Ex 31:3; 2Kr 2:14; Pr 9:10; j Ps
58:5; Jer 8:17; k 1Kon 10:8; Job 4:4; Ps 37:30;
Sp 10:21; Lu 4:22; Ef 4:29; l Ps 64:8; Sp 10:14;
Sp 14:3; m 1Sa 20:31; 1Sa 25:10; 2Kon 6:31; Lu
6:11; n Sp 10:19; Sp 15:2; o Sp 27:1; Pr 6:12; Pr
8:7; Jak 4:14; p Hab 2:13; q Ps 107:4.
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Gedenk Schepper in jeugd. Ouderdom

knaap is a en uw eigen vorsten
zelfs ’s morgens blĳven eten?
17 Gelukkig zĳt gĳ, o land, wanneer uw koning de zoon van edelen is en uw eigen vorsten te rechter tĳd eten om zich te sterken,
niet louter om te drinken.b
18 Door grote luiheid zakt het
balkwerk door, en door het laten
hangen van de handen lekt het
huis.c
19 Brood is voor het lachen van
de werkers, en de wĳn zelf verblĳdt het leven; d maar geld is datgene wat weerklank vindt in alles.e
20 Smeek zelfs in uw slaapkamer geen kwaad af over de koning
zelf,f en smeek in de binnenkamers waar gĳ neerligt geen kwaad
af over een rĳke; g want een vliegend schepsel van de hemel zal
het geluid overbrengen, en iets
dat vleugels bezit, zal de zaak
vertellen.h
i

Zend uw brood uit op de
oppervlakte van de wate11
ren, want na verloop van vele
j

dagen zult gĳ het terugvinden.k
2 Geef een deel aan zeven, of zelfs
aan acht,l want gĳ weet niet welke rampspoed op de aarde zal geschieden.m
3 Indien de wolken gevuld zĳn
[met water], gieten ze louter stortregen uit op de aarde; n en indien een boom naar het zuiden
valt of indien [hĳ] naar het noorden [valt], op de plaats waar de
boomo valt, daar zal hĳ blĳken te
zĳn.
4 Hĳ die op de wind let, zal niet
zaaien; en hĳ die naar de wolken
ziet, zal niet oogsten.p
5 Evenmin als gĳ u ervan bewust zĳt wat de weg van de geest
is in de beenderen in de buik van
haar die zwanger is,q zo ook kent
gĳ het werk van de [ware] God
niet, die alle dingen doet.r
6 Zaai in de morgen uw zaad
en laat tot de avond uw hand niet
rusten; s want gĳ weet niet waar
dit succes zal hebben,t hetzĳ hier
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PREDIKER 10:17–12:5

of daar, of dat beide even goed
zullen zĳn.
7 Het licht is ook zoet, en het
is goed voor de ogen de zon te
zien; a 8 want al leeft een mens
zelfs vele jaren, laat hĳ zich in
die alle verheugen.b En laat hĳ
denken aan de dagen van duisternis,c hoewel die vele zouden
kunnen zĳn; elke [dag] die is gekomen, is ĳdelheid.d
9 Verheug u,e jonge man, in uw
jeugd, en laat uw hart u goed
doen in uw jongelingsdagen, en
wandel in de wegen van uw hart
en naar de dingen die uw ogen
zien.f Maar weet dat de [ware]
God u wegens dit alles in het gericht zal brengen.g 10 Verwĳder
daarom kommer uit uw hart, en
weer rampspoed van uw vlees; h
want jeugd en de bloei des levens
zĳn ĳdelheid.i
Gedenk nu uw Grootse
Schepper in uw jongelings12
dagen, voordat de rampspoedij

k

ge dagen gaan komen,l of de jaren zĳn aangebroken waarin gĳ
zult zeggen: „Ik heb er geen behagen in”; m 2 voordat de zon en
het licht en de maan en de sterren duister worden,n en de wolken zĳn teruggekeerd, daarna de
stortregen; 3 op de dag dat de
bewakers van het huis o beven, en
de mannen van vitale kracht zich
hebben gekromd,p en de maalsters q zĳn opgehouden met werken omdat zĳ weinige zĳn geworden, en de vrouwen die door de
vensters zienr het duister hebben
gevonden; 4 en de deuren naar
de straat zĳn gesloten,s wanneer
het geluid van de molen zwak
wordt,t en men opstaat op het geluid van een vogel, en alle dochters van het lied gedempt klinken.u 5 Ook zĳn zĳ alleen al
voor wat hoog is bevreesd geworden, en er zĳn verschrikkingen
HFDST. 12 j Ge 1:1; Ge 1:27; k Ps 71:17; Ps 110:3;
Ps 148:12; Lu 2:49; 2Ti 3:15; l Ps 90:10; m 2Sa
19:35; n Ge 27:1; 1Sa 4:15; o Job 4:19; Mt 12:44;
2Kor 5:1; 2Pe 1:13; p 2Sa 21:15; Ps 22:15; Ps 90:9;
Ps 102:23; q Job 31:10; Jes 47:2; Mt 24:41; r Ge
48:10; Jes 59:10; Mt 9:29; s Job 41:14; t Ps 58:6;
u 2Sa 19:35.

PREDIKER 12:6—HOOGLIED 1:7
op de weg. En de amandelboom
draagt bloesems,a en de sprinkhaan sleept zich voort, en de kapperbes springt open, omdat de
mens op weg is naar zĳn huis
dat van lange duur zal zĳnb en
de weeklagers zĳn rondgegaan op
de straat; c 6 voordat het zilveren koord wordt verwĳderd, en de
gouden schaal wordt verbrĳzeld,d
en de kruik bĳ de bron wordt gebroken, en het scheprad voor de
regenput verbrĳzeld is. 7 Dan
keert het stof terug tot de aarde,e net zoals het geweest is, en
de geestf zelf keert terug tot de
[ware] God,g die hem gegeven
heeft.h
8 „De grootste ĳdelheid!”, zei
de bĳeenbrenger,i „Alles is ĳdelheid.”j
9 En behalve dat de bĳeenbrenger wĳs was geworden,k onderwees hĳ ook het volk voortdurend
in kennis,l en hĳ dacht diep na
en stelde een grondig onderzoek
in,m om veel spreuken welgeordend samen te stellen.n 10 De
bĳeenbrenger zocht de verrukkelĳke woorden te vindeno en het
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Vrees de ware God
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schrĳven van juiste woorden van
waarheid.a
11 De woorden van de wĳzen
zĳn als ossenprikkels,b en net als
ingeslagen spĳkers c zĳn zĳ die
zich wĳden aan verzamelingen
[van zinspreuken]; ze zĳn gege´ ´
ven door een herder.d 12 Aangaande al wat hierbuiten ligt,
mĳn zoon, laat u waarschuwen:
Aan het maken van veel boeken
komt geen eind, en veel toewĳding [eraan] is afmattend voor
het vlees.e
13 Het slot van de zaak, nu alles is gehoord, is: Vrees de [ware]
Godf en onderhoud zĳn geboden.g
Want dit is de gehele [verplichting] van de mens. 14 Want de
[ware] God zelf zal elk soort van
werk in het gericht brengen met
betrekking tot alles wat verborgen is, [om te zien] of het goed is
of slecht.h
b Han 2:37; 2Kor 10:4; Tit 2:4; Heb 4:12; c Ps
112:8; 1Kor 15:58; Ef 6:14; d Ps 23:1; Ps 80:1;
1Pe 5:4; e Pr 1:18; Han 19:19; Kol 2:8; f De
10:12; Job 28:28; Ps 111:10; Sp 1:7; Sp 8:13; Sp
9:10; g De 6:2; Ps 119:35; 1Pe 2:17; 1Jo 5:3;
h Ps 62:12; Pr 11:9; Mt 12:36; Lu 12:2; Han 17:31;
1Kor 4:5; 2Kor 5:10; 1Ti 5:24.
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HET HOOGLIED
Het subliemste lied,a dat van
Salomo
is: b 2 „Hĳ kusse mĳ
_
met de kussen van zĳn mond,c
want uw liefkozingen zĳn beter
d
3 Goed van geur zĳn
dan wĳn.
¨
uw olien.e Als een olie die wordt
uitgegoten is uw naam.f Daarom hebben meisjes, ja zĳ, u liefgehad. 4 Trek mĳ met u mee; g
laten wĳ hard lopen. De koning
heeft mĳ in zĳn binnenkamers
gebracht! h Laten wĳ toch blĳ zĳn
en ons in u verheugen. Laten wĳ
toch meer van uw liefkozingen
gewagen dan van wĳn.i Terecht
hebben zĳ u liefgehad.j
5 Een zwart meisje ben ik, maar
lieflĳk, o GIJ dochters van Jeruza_
l [en
lem,k als de tenten van Kedar,
_

1

HFDST. 1
a Ex 15:1
De 31:19
Re 5:1
2Sa 22:1
Ps 18, Ops.
Jes 5:1
Opb 15:3
b 1Kon 4:32
c Hgl 8:1
d Hgl 4:10
e Sp 27:9
Pr 9:8
Hgl 5:5
Lu 23:56
f Pr 7:1
g Jo 6:44
h 1Kon 7:1
i Jo 15:13
j Mt 10:37
k Ps 45:9
l Ps 120:5
Ez 27:21

2e kolom
a Ex 36:14
b Hgl 8:12

toch] als de tentkledena van Salo_
mo. 6 Kĳkt niet naar mĳ omdat
ik zwartachtig ben, want de zon
heeft mĳ in het oog gekregen. De
zonen van mĳn eigen moeder werden toornig op mĳ; zĳ stelden mĳ
aan tot bewaakster van de wĳngaarden, [hoewel] ik mĳn wĳngaard,b een die van mĳ was, niet
heb bewaakt.
7 Zeg mĳ toch, o gĳ die mĳn ziel
heeft liefgehad,c waar gĳ weidt,d
waar gĳ op de middag de kudde
doet neerliggen. Waarom toch zou
ik als een in rouwgewaad gehulde
vrouw worden bĳ de kudden van
uw metgezellen?”
c 1Sa 18:20; Jes 5:1; d Hgl 6:3; Jo 10:11; Opb 7:17.
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Bescheidenheid van de Sulammitische

8 „Indien gĳ het zelf niet weet,
o gĳ schoonste onder de vrouwen,a ga er dan zelf op uit in de
sporen van de kudde en weid uw
geitjes naast de verblĳven van de
herders.”
9 „Met een merrie van mĳ voor
de wagens van Farao heb ik u
vergeleken,b o mĳn metgezellin.c
10 Uw wangen zĳn lieflĳk tussen
de haarvlechten, uw hals in een
kralensnoer.d 11 Gouden ringetjes zullen wĳ voor u maken,e met
zilveren knopjes.”
12 „Zolang de koning aan zĳn
ronde tafel is, heeft mĳn eigen
nardus f zĳn geur afgegeven. g
13 Als een zakje mirre h is mĳ mĳn
beminde; tussen mĳn borsteni zal
hĳ overnachten. 14 Als een tros
hennaj is mĳ mĳn beminde, tussen
k
de wĳngaarden van En-Gedi.”
_
15 „Zie! Gĳ zĳt schoon, o mĳn
metgezellin.l Zie! Gĳ zĳt schoon.
Uw ogen zĳn [als die der] duiven.”m
16 „Zie! Gĳ zĳt schoon,n mĳn
beminde, ook aangenaam. Ook
is onze divano er een van lover.
17 De balken van ons prachtige
huis zĳn ceders,p onze daksparren jeneverbomen.
q

Niets dan een saffraan van
de kustvlakte ben ik, een le2
lie van de laagvlakten.”
r
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2 „Als een lelie tussen doornig
onkruid, zo is mĳn metgezellin
onder de dochters.”t
3 „Als een appelboomu onder
de bomen van het woud, zo is
mĳn beminde onder de zonen.v
Zĳn schaduw heb ik hartstochtelĳk begeerd, en daar heb ik mĳ
neergezet, en zĳn vrucht is zoet
geweest voor mĳn gehemelte.
4 Hĳ heeft mĳ in het wĳnhuis
gebracht,w en zĳn banierx over
mĳ was liefde.y 5 Verkwikt mĳ
met rozĳnenkoeken,z sterkt mĳ
met appels; want ik ben ziek van
liefde.a 6 Zĳn linkerhand is onder mĳn hoofd; en zĳn rechterhand — die omhelst mĳ.b 7 Ik
heb U onder een eed gesteld,c
o dochters van Jeruzalem,
bĳ de
_
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HOOGLIED 1:8–2:17

vrouwtjesgazellena of bĳ de hindenb van het veld, dat GIJ niet
tracht liefde [in mĳ] op te wekken of wakker te roepen totdat
ze zich [daartoe] geneigd voelt.c
8 Het geluid van mĳn beminde! d Zie! Deze komt,e klimmend
over de bergen, springend over de
heuvels. 9 Mĳn beminde gelĳkt
een gazelle f of het hertenjong.
Zie! Deze staat achter onze muur,
kĳkt met gespannen aandacht
door de vensters, blikt door de
tralies.g 10 Mĳn beminde heeft
het woord genomen en tot mĳ
gezegd: ’Sta op, gĳ metgezellin
van mĳ, mĳn schone,h en kom
mee.i 11 Want zie! de regentĳdj
is al verstreken, de stortregen
is al voorbĳ, die is heengegaan.
12 De bloesems zĳn al in het land
verschenen,k ja, de tĳd voor het
snoeien van de wĳnstokkenl is
aangebroken, en de stem van de
tortelduif m is al in ons land gehoord. 13 Wat de vĳgenboomn
betreft, die heeft een rĳpe kleur
voor zĳn vroege vĳgeno gekregen; en de wĳnstokken staan in
bloei, ze hebben [hun] geur gegeven. Sta op, kom, o mĳn metgezellin,p mĳn schone, en kom mee.
14 O mĳn duif q in de schuilhoeken van de steile rots, in de schuilplaats van de steile weg, toon mĳ
uw gedaante,r laat mĳ uw stem
horen, want uw stem is aangenaam en uw gedaante is lieflĳk.’ ”s
15 „Grĳpt voor ons de vossen,t
de kleine vossen die schade aan
de wĳngaarden toebrengen, daar
onze wĳngaarden immers in bloei
staan.”u
16 „Mĳn beminde is van mĳ en
ik ben van hem.v Hĳ weidtw tussen de lelies.x 17 Totdat de dag
ademt en de schaduwen zĳn gevloden, keer om, o mĳn beminde;
wees als de gazelle y of als het hertenjong op de bergen der scheiding.
q Hgl 5:2; Jer 48:28; Mt 10:16; r Ps 45:11; s Hgl
1:5; Hgl 6:10; t Re 15:4; Klg 5:18; u Hgl 7:12;
v Hgl 6:3; Hgl 7:10; w Hgl 1:7; x Hgl 2:1; y 2Sa
2:18; Hgl 2:9; Hgl 8:14.

HOOGLIED 3:1–4:11

Salomo’s plechtige optocht

Op mĳn bed in de nachten heb
ik degene gezocht die mĳn ziel
heeft liefgehad.a Ik zocht hem,
maar ik vond hem niet. 2 Laat
ik toch opstaan en rondgaan in de
stad; b laat ik op de straten en op
de openbare pleinenc degene zoeken die mĳn ziel heeft liefgehad.
Ik zocht hem, maar ik vond hem
niet. 3 De wachters d die in de
stad de ronde deden, troffen mĳ
aan: ’Hebt gĳlieden soms degene
gezien die mĳn ziel heeft liefgehad?’ 4 Nauwelĳks was ik van
hen verder gegaan of ik vond degene die mĳn ziel heeft liefgehad.
Ik greep hem vast, en ik wilde
hem niet laten gaan, totdat ik
hem in het huis van mĳn moeder
had gebracht en in de binnenkamer van haar die zwanger van mĳ
was geweest. 5 Ik heb U onder
een eed gesteld,e o dochters van
Jeruzalem,
bĳ de vrouwtjesgazel_
len of bĳ de hinden van het veld,f
dat GIJ niet tracht liefde [in mĳ]
op te wekken of wakker te roepen
totdat ze zich [daartoe] geneigd
voelt.”g
6 „Wat komt daar op uit de wildernis als rookzuilen, doorgeurd
van mirre en geurige hars,h ja,
van allerlei reukpoeder van een
handelaar?”i
7 „Zie! Het is zĳn rustbed, dat
wat Salomo
toebehoort. Zestig
_
sterke mannen zĳn eromheen,
uit¨ de sterke mannen van Is_
rael,j 8 allen in het bezit van
een zwaard, onderwezen in oorlogvoering, ieder met zĳn zwaard
aan zĳn dĳ vanwege de angst in
de nachten.”k
9 „Het is de draagstoel die koning Salomo
zich heeft gemaakt
_
van de bomen van de L _ibanon.l
10 De zuilen ervan heeft hĳ gemaakt van zilver, zĳn steunsels
van goud. De zitting ervan is van
roodpurpergeverfde wol, het interieur ervan liefdevol ingelegd
door de dochters van Jeruzalem.”
_
11 „Gaat uit en kĳkt, o GIJ dochters van S _ion, naar koning Salomo
_
met de krans m die zĳn moeder n
voor hem gevlochten heeft op de
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dag van zĳn huwelĳk en op de dag
van de verheuging van zĳn hart.”a
„Zie! Gĳ zĳt schoon, o mĳn
4
metgezellin. Zie! Gĳ zĳt
schoon. Uw ogen zĳn [als die der]
b

duiven,c achter uw sluier.d Uw
haar is als een kudde geitene die
uit het bergland van G _ileadf naar
beneden zĳn komen springen.
2 Uw tanden zĳn als een kudde
pasgeschoren [ooien] g die van de
wassing zĳn opgekomen, die alle
tweelingen voortbrengen, terwĳl
geen ervan haar jongen heeft verloren. 3 Uw lippen zĳn net als
een scharlaken draad, en uw spreken is innemend.h Als een granaatappelschĳfje zĳn uw slapen
achter uw sluier.i 4 Uw hals j is
als de torenk van David,
gebouwd
_
in lagen van steen, waaraan duizend schilden zĳn gehangen, al
de ronde schildenl van de sterke
mannen. 5 Uw twee borstenm
zĳn als twee jongen, de tweeling
van een vrouwtjesgazelle, die weiden tussen de lelies.”n
6 „Totdat de dag ademto en de
schaduwen zĳn gevloden, zal ik
naar de berg van mirre en naar de
heuvel van geurige hars gaan.”p
7 „Gĳ zĳt in alle opzichten
schoon,q o mĳn metgezellin, en
er is geen enkel gebrek aan u.r
8 Dat gĳ met mĳ van de L _ibanon, o bruid,s dat gĳ met mĳ van
de L _ibanont moogt komen. Dat gĳ
moogt afdalen van de top van de
Anti
L _ibanon, van de top van de
_
u
v
Senir,
ja, de Hermon,
van de ho_
_
len der leeuwen, van de bergen
der luipaarden. 9 Gĳ hebt mĳn
hart doen kloppen, o mĳn zuster,w
[mĳn] bruid,x gĳ hebt mĳn hart
doen kloppen´ ´ door een van uw
ogen,y door een hanger van uw
halsketting. 10 Hoe schoon zĳn
uw liefkozingen,z o mĳn zuster,
[mĳn] bruid! Hoeveel beter zĳn
uw liefkozingen¨ dan wĳn, en de
geur van uw olien dan allerlei parfums! a 11 Van raathoning blĳven uw lippen druipen,b o [mĳn]
bruid. Honing c en melk zĳn onder
uw tong, en de geur van uw kleren
is als de geur d van de L _ibanon.
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Schoonheid van de Sulammitische

12 Een gegrendelde tuin is mĳn
zuster,a [mĳn] bruid, een gegrendelde tuin, een verzegelde bron.
13 Uw huid is een paradĳs van
granaatappels, met de meest uitgelezen vruchten,b hennaplanten
met nardusplanten; c 14 nardus d
en saffraan,e [specerĳ]rietf en kaneel,g met allerlei bomen¨ van geurige hars, mirre en aloe,h met al
de fĳnste parfums; i 15 [en] een
bron der tuinen, een put met
fris water,j en druppelende stromen van de L _ibanon.k 16 Ontwaak, o noordenwind, en kom binnen, o zuidenwind.l Adem op mĳn
tuin.m Laat zĳn parfums druppelen.”
„Laat mĳn beminde in zĳn tuin
komen en de meest uitgelezen
vruchten ervan eten.”
„Ik ben in mĳn tuin gekomen, o mĳn zuster, [mĳn]
5
bruid. Ik heb mĳn mirre met
n

p

o

q

mĳn specerĳ geplukt. Ik heb mĳn
honingraat met mĳn honing gegeten; r ik heb mĳn wĳn met mĳn
melk gedronken.”
„Eet, o metgezellen! Drinkt
en wordt dronken van liefkozingen!”s
2 „Ik slaap, maar mĳn hart is
wakker.t Daar is het geluid van
mĳn beminde die klopt!”u
„Doe mĳ open,v o mĳn zuster,
mĳn metgezellin, mĳn duif, mĳn
onberispelĳke! w Want mĳn hoofd
is vol van dauw, mĳn haarlokken
van de druppels van de nacht.”x
3 „’Ik heb mĳn lange gewaad
uitgetrokken. Hoe kan ik het weer
aandoen? Ik heb mĳn voeten gewassen. Hoe kan ik ze vuilmaken?’ 4 Mĳn beminde zelf trok
zĳn hand terug uit het gat [van
de deur], en mĳn inwendige deleny zelf werden onstuimig in mĳ.
5 Ik stond op, ja ik, om mĳn beminde open te doen, en mĳn eigen
handen dropen van mirre en mĳn
vingers van vloeibare mirre, op de
holten van het slot. 6 Ik deed
open, ja ik, voor mĳn beminde,
maar mĳn beminde zelf had zich
afgewend, hĳ was verder gegaan.
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Mĳn ziel zelf was uit [mĳ] gegaan
toen hĳ sprak. Ik zocht hem, maar
ik vond hem niet.a Ik riep hem,
maar hĳ antwoordde mĳ niet.
7 De wachters b die in de stad de
ronde deden, troffen mĳ aan. Zĳ
sloegen mĳ, zĳ verwondden mĳ.
De wachters van de murenc lichtten mĳn wĳde omslagdoek van
mĳ af.
8 Ik heb U onder een eed gee
steld,d o dochters van Jeruzalem,
_
dat GIJ, indien GIJ mĳn beminde f
vindt, hem dient te vertellen dat
ik ziek ben van liefde.”g
9 „In welk opzicht is uw beminde meer dan enige andere beminde,h o gĳ schoonste onder de
vrouwen? i In welk opzicht is uw
beminde meer dan enige andere
beminde, dat gĳ ons onder zo’n
eed hebt gesteld?”j
10 „Mĳn beminde is verblindend en blozend, de meest in het
oog vallende onder tienduizend.k
11 Zĳn hoofd is goud, gelouterd
goud. Zĳn haarlokken zĳn dadeltrossen. Zĳn zwarte [haar] is als
de raaf. 12 Zĳn ogen zĳn als duiven bĳ de waterkanalen, die zich
baden in melk, zittend binnen de
randen. 13 Zĳn wangen zĳn als
een tuinbed met specerĳen,l torens van geurige kruiden. Zĳn
lippen zĳn lelies, druipend van
vloeibare mirre.m 14 Zĳn handen zĳn gouden cilinders, gevuld
met chrysoliet. Zĳn onderlĳf is
een ivoren plaat bedekt met saffieren. 15 Zĳn benen zĳn marmeren zuilen, rustend op voetstukken met inzinking van gelouterd
goud. Zĳn uiterlĳke verschĳning
is als de L _ibanon, uitgelezen als
de ceders.n 16 Zĳn gehemelte is
louter zoetheid, en alles aan hem
is in alle opzichten begeerlĳk.o Dit
is mĳn beminde, en dit is mĳn
metgezel, o dochters van Jeruza_
lem.”
„Waarheen is uw beminde gegaan, o schoonste onder de
6
vrouwen? Waarheen heeft uw
p

beminde zich gewend, dat wĳ hem
met u kunnen zoeken?”

HOOGLIED 6:2–7:13

Loyaliteit van de Sulammitische

2 „Mĳn eigen beminde is afgedaald naar zĳn tuin,a naar de tuinbedden met specerĳplanten,b om
te weidenc tussen de tuinen, en
om lelies te plukken. 3 Ik ben
van mĳn beminde, en mĳn beminde is van mĳ.d Hĳ weidte tussen de
lelies.”
4 „Gĳ zĳt schoon, o mĳn metgezellin,f als de Aangename Stad,g
h geducht als
lieflĳk als Jeruzalem,
_
troepeni geschaard rondom banieren.j 5 Wend uw ogenk van mĳ
af, want juist die hebben mĳ in
verwarring gebracht. Uw haar is
als een kudde geiten die uit G _ilead
naar beneden zĳn komen springen.l 6 Uw tanden zĳn als een
kudde ooien die van de wassing
zĳn opgekomen, die alle tweelingen voortbrengen, terwĳl geen ervan haar jongen heeft verloren.m
7 Als een granaatappelschĳfje
zĳn uw slapen achter uw sluier.n
8 Er mogen zestig koninginnen
zĳn en tachtig bĳvrouwen en
´
meisjes zonder tal.o 9 Een is er
die mĳn duif is,p mĳn onberispe´
lĳke.q Een is er die haar moeder
toebehoort. Zĳ is de zuivere van
degene die haar baarde. De dochters hebben haar gezien, en zĳ
prezen haar vervolgens gelukkig;
koninginnen en bĳvrouwen, en zĳ
roemden haar voorts: r 10 ’Wie
is deze vrouws die neerblikt als
de dageraad,t schoon als de volle maan,u zuiver als de gloeiende zon,v geducht als troepen geschaard rondom banieren?’ ”w
11 „Naar de tuinx van de notenbomen was ik afgedaald, om de
knoppen in het stroomdaly te zien,
om te zien of de wĳnstok was
uitgesproten, of de granaatappelbomen tot bloei waren gekomen.z
12 Voordat ik het wist, had mĳn
eigen ziel mĳ op de wagens van
mĳn gewillige volk geplaatst.”
13 „Kom terug, kom terug,
o Sulammitische! Kom terug,
kom terug, opdat wĳ u mogen
aanschouwen!”a
„Wat aanschouwt gĳlieden in
de Sulammitische?”b
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„Iets als de dans van twee kampen!”
„Hoe schoon zĳn uw schreden
7
in [uw] sandalen geworden,
o gewillige dochter! De welvina

b

gen van uw heupen zĳn als sieraden,c het werk van kunstenaarshanden. 2 Uw navelrol is een
ronde schaal. Laat de gemengde
wĳnd [daarin] niet ontbreken. Uw
buik is een tarwehoop, omgeven
met lelies.e 3 Uw twee borsten
zĳn als twee jongen, de tweeling van een vrouwtjesgazelle.f
4 Uw hals g is als een ivoren toren. Uw ogenh zĳn als de vĳvers
i bĳ de poort van Bathin Hesbon,
_
Rabbim.
Uw neus is als de Liba_
nontoren, die uitziet op Damas_
kus. 5 Uw hoofd op u is als de
j en het los naar beneden
Karmel,
_
vallende haar k van uw hoofd is als
roodpurpergeverfde wol.l De koning is geboeid door de golven.m
6 Hoe schoon zĳt gĳ, en hoe aangenaam zĳt gĳ, o geliefd meisje,
onder heerlĳke verrukkingen! n
7 Die gestalte van u gelĳkt waarlĳk een palmboom,o en uw borstenp dadeltrossen. 8 Ik heb gezegd: ’Ik zal in de palmboom
klimmen, opdat ik zĳn dadelristen kan grĳpen.’q En mogen uw
borsten toch worden als trossen
van de wĳnstok, en de geur van
uw neus als appels, 9 en uw gehemelte als de beste wĳnr die vlot
naar binnen glĳdts voor mĳn beminde, zachtjes vloeiend over de
lippen van slapenden.”
10 „Ik ben van mĳn beminde,t
en naar mĳ gaat zĳn sterke begeerte uit.u 11 Kom toch, o mĳn
beminde, laten wĳ uitgaan naar
het veld; v laten wĳ toch overnachten tussen de hennaplanten.w 12 Laten wĳ toch vroeg
opstaan en naar de wĳngaarden
gaan, opdat wĳ kunnen zien of
de wĳnstok is uitgesproten,x de
bloesem is opengesprongen,y de
granaatappelbomen in bloei zĳn
geraakt.z Daar zal ik u mĳn liefkozingen geven.a 13 Ja, de alz De 8:8; Hgl 6:11; a Hgl 1:4; Hgl 4:10.
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HOOGLIED 8:1—JESAJA 1:3

Vlam van Jah

ruinena hebben [hun] geur gegeven, en bĳ onze ingangen zĳn alle
soorten van de meest uitgelezen
vruchten.b Zowel de nieuwe als
de oude, o mĳn beminde, heb ik
voor u opgespaard.
O dat gĳ als een broer van
mĳ waart, zuigende de bor8
sten van mĳn moeder! Trof ik
c

d

u buiten aan, ik zou u kussen.e
Men zou mĳ zelfs niet eens verachten. 2 Ik zou u leiden, ik
zou u brengen in het huis van
mĳn moeder,f die mĳ placht te
onderwĳzen. Ik zou u gekruide
wĳn te drinken geven,g het verse
sap van granaatappels. 3 Zĳn
linkerhand zou onder mĳn hoofd
zĳn; en zĳn rechterhand — die
zou mĳ omhelzen.h
4 Ik heb U onder een eed gesteld, o dochters van Jeruzalem,
_
dat GIJ niet tracht liefde [in mĳ]
op te wekken of wakker te roepen totdat ze zich [daartoe] geneigd voelt.”i
5 „Wie is de vrouwj die daar opkomt uit de wildernis,k leunend
op haar beminde?”l
„Onder de appelboom heb ik u
gewekt. Daar
was uw moeder in
¨
barensweeen van u. Daar¨ onderging zĳ die u baarde, weeen.m
6 Plaats mĳ als een zegel op
uw hart,n als een zegel op uw
arm; want liefde is even sterk als
de dood,o het staan op exclusieve
toewĳding p is even onverzettelĳk
als Sjeo_ ol.
_ Haar gloed is de gloed
van een vuur, de vlam van Jah.q
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7 Zelfs vele wateren kunnen de
liefde niet uitblussen,a ook rivieren kunnen haar niet wegspoelen.b Indien een man alle waardevolle dingen van zĳn huis voor
liefde zou geven, zouden personen ze beslist verachten.”
8 „Wĳ hebben een kleine zusterc die geen borsten heeft. Wat
zullen wĳ voor onze zuster doen
op de dag dat zĳ zal worden gevraagd?”
9 „Indien zĳ een muur is,d zullen wĳ zilveren kantelen op haar
bouwen; maar indien zĳ een deur
is,e zullen wĳ haar afsluiten met
een cederen plank.”
10 „Ik ben een muur, en mĳn
borsten zĳn als torens.f In dit geval ben ik in zĳn ogen geworden
als zĳ die vrede vindt.
g die
11 Er was een wĳngaard
¨
Salomo
eens in Ba_ al-Hamon
had.
_
_
Hĳ gaf de wĳngaard aan de bewakers over.h Ieder placht voor
de vrucht ervan duizend zilverstukken op te brengen.
12 Mĳn wĳngaard, die aan mĳ
behoort, staat tot mĳn beschikking. De duizend behoren aan u,
o Salomo,
en tweehonderd aan
_
hen die zĳn vrucht bewaken.”
13 „O gĳ die in de tuinen woont,i
de metgezellen schenken aandacht aan uw stem. Laat mĳ die
horen.”j
14 „Snel weg, mĳn beminde, en
maak u als een gazelle of als
een hertenjong op de bergen met
specerĳen.”k
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JESAJA
a

b

Het visioen van Jesaja,
de
_
zoon van Amoz,
dat hĳ ge_
1
schouwd heeft betreffende Juda
_
en Jeruzalem
in de dagen van
_
d Achaze
[en] HizUzz _ia,c Jotham,
_
_
f
g
k _ia, koningen van Juda:
_
h
2 Hoort, o hemelen, en leen
het oor, o aarde, want Jehovah
zelf heeft gesproken: „Zonen heb
ik grootgebracht en opgevoed,i

HFDST. 1
a Nu 12:6
Job 33:15
Am 3:7
b 2Kr 32:32
c 2Kr 26:22
Jes 6:1
d 2Kr 27:1
e 2Kr 28:1
f 2Kon 19:2
2Kr 29:1
2Kr 32:20
g Mt 1:9
h Ps 50:4

maar zĳ, zĳ zĳn tegen mĳ in
opstand gekomen.a 3 Een stier
kent heel goed zĳn koper, en de
ezel ¨ de krib van zĳn eigenaar;
Isra
el van zĳn kant heeft niet
_
gekend,b mĳn eigen volk heeft
zich niet verstandig gedragen.”c
i De 1:31; Ez 16:13; 2e kolom a De 4:25; Jes
30:9; Ez 20:8; b Ho 4:6; c De 32:28; Ps 32:9; Ro
1:28.

JESAJA 1:4-21

¨
Verfoeilĳke offers, feesten. Israel onrein

4 Wee de zondige natie,a het
volk zwaarbeladen met dwaling,
een zaad van boosdoeners,b verderfelĳke zonen! c Zĳ hebben Jehovah verlaten,d zĳ hebben de
¨
Heilige Isra
els met minachting be_
jegend,e zĳ hebben zich achterwaarts gekeerd.f 5 Waar elders
wilt GIJ nog meer geslagen worden,g daar GIJ er verdere opstandigheid aan toevoegt? h Het gehele hoofd is in een zieke toestand,
en het gehele hart is krachteloos.i 6 Van de voetzool zelfs
tot het hoofd is er geen gave
plek aan.j Wonden en builen en
verse striemen — ze zĳn niet
uitgedrukt of verbonden, noch is
er een verzachten met olie geweest.k 7 UW land is een woestenĳ,l UW steden zĳn met vuur
verbrand; m UW grond — vlak voor
UW ogen wordt die door vreemdenn verteerd,o en de woestenĳ
is als een omkering door vreemden.p 8 En de dochter van S _ionq
is overgebleven als een hut in
een wĳngaard, als een uitkĳkhut
in een komkommerveld, als een
ingesloten stad.r 9 Indien niet
Jehovah der legerscharen zelf ons
slechts weinige overlevenden had
overgelaten,s zouden wĳ net als
Sodom
zĳn geworden, wĳ zouden
_
aan Gomorra
zelf gelĳk zĳn ge_
t
weest.
10 Hoort het woord van Jehow
vah,u GIJ dictators v van Sodom.
_
Leent het oor aan de wet van
onze God, GIJ volk van Gomorra.
_
11 „Wat baat mĳ de veelheid van
UW slachtoffers?”, zegt Jehovah.
„Ik heb genoeg gehad van volledige brandoffers x van rammeny
en het vet van weldoorvoede dieren; z en in het bloeda van jonge
stieren en mannetjeslammeren en
bokkenb heb ik geen behagen geschept.c 12 Wanneer GIJ steeds
maar weer komt om mĳn aanged
wie heeft dit van UW
zicht te zien,
¨
hand geeist, om mĳn voorhoven te
e
13 Houdt ermee op
vertreden?
nog langer graanoffers te brengen
die geen enkele waarde hebben.f
Reukwerk — het is mĳ iets ver-
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foeilĳks.a Nieuwe maanb en sabbat,c het bĳeenroepen van een
samenkomstd — ik kan [het gebruik van] magische krachte te
zamen met de plechtige vergadering niet verdragen. 14 UW
nieuwe manen en UW feesttĳden
heeft mĳn ziel gehaat.f Ze zĳn
mĳ tot een last geworden; g ik
ben het moe geworden [ze] te
dragen.h 15 En wanneer GIJ UW
handpalmen uitbreidt,i verberg ik
mĳn ogen voor U.j Ook al zendt
GIJ veel gebeden op,k ik luister
niet; l met bloedvergieten zĳn UW
eigen handen vervuld geworden.m
16 Wast U,n reinigt U,o doet de
slechtheid van UW handelingen
van voor mĳn ogen weg,p houdt op
kwaad te doen.q 17 Leert goed
te doen,r zoekt gerechtigheid,s
wĳst de verdrukker terecht,t verschaft de vaderloze jongen recht,u
bepleit de zaak van de weduwe.”v
18 „Komt nu, en laten wĳ de zaken rechtzetten tussen ons”, zegt
Jehovah.w „Al zouden UW zonden als scharlaken blĳken te zĳn,
ze zullen zo wit worden gemaakt
als sneeuw; x al zouden ze rood
zĳn als karmozĳnen stof, ze zullen zelfs als wol worden. 19 Indien GIJ U gewillig betoont en werkelĳk luistert, zult GIJ het goede
van het land eten.y 20 Maar indien GIJ weigertz en inderdaad
weerspannig zĳt, zult GIJ door het
zwaard verteerd worden; want Jehovah’s eigen mond heeft [het]
gesproken.”a
21 O hoe is de getrouwe stadb
tot een prostituee geworden! c
Ze was vol gerechtigheid; d louter rechtvaardigheid overnachth Mal 2:17; i 1Kon 8:22; Ezr 9:5; j Sp 15:29;
k Mt 6:7; l Sp 28:9; Jes 59:2; Klg 3:44; Mi 3:4;
m Jes 59:3; Jer 7:9; Mi 3:2; n Ps 26:6; Jer 4:14;
Han 22:16; Opb 7:14; o 1Kor 5:8; 2Kor 7:1; p Jes
55:7; Ez 18:30; 1Pe 2:1; q Ps 34:14; 1Pe 3:11;
r Am 5:15; Mi 6:8; s Ps 82:3; Ps 112:5; t Sp 31:9;
u Jer 22:3; v De 10:18; w Jer 2:5; Ho 14:1; Mi
6:2; Jak 4:8; x Ps 51:7; Jes 44:22; Klg 4:7; Mi
¨
7:19; y De 28:2; Joe 2:26; z 1Sa 12:25; Sp 29:1;
Da 9:5; Ho 13:16; a Le 26:33; De 28:15; De
30:19; 1Sa 15:29; 2Pe 3:9; b Ps 48:2; Za 8:3;
c Jer 2:20; Jer 3:6; Ez 16:22; d 2Sa 8:15; 1Kon
3:28.
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¨
Zwaarden tot ploegscharen. Israels afgoderĳ

te altĳd in haar,a maar nu moordenaars.b 22 Ja, uw zilver is
tot schuimslakken geworden.c
Uw tarwebier is versneden met
water.d 23 Uw vorsten zĳn onhandelbaar en deelgenoten met
dieven.e Ieder van hen heeft
steekpenningen lieff en jaagt geschenken na.g Een vaderloze jongen verschaffen zĳ geen recht,
en zelfs het rechtsgeding van
een weduwe vindt geen toegang
bĳ hen.h
24 Daarom is de uitspraak van
de [ware] Heer, Jehovah der leger¨
scharen, de Machtige van Isra
el: i
_
„Aha! Ik zal mĳ ontlasten van mĳn
tegenstanders, en ik wil mĳ wrekenj op mĳn vĳanden.k 25 En ik
wil mĳn hand doen terugkeren
op u, en ik zal uw schuimslakken door smelting uitzuiveren als
met loog, en ik wil al uw afvalproducten verwĳderen.l 26 En
ik wil weer rechters voor u terugbrengen zoals eerst, en raadslieden voor u zoals in het begin.m
Hierna zult gĳ worden genoemd:
Stad der Rechtvaardigheid, Getrouwe Stad.n 27 S _ion zal door
gerechtigheid verlost worden,o en
wie van haar terugkeren, door
rechtvaardigheid.p 28 En de ineenstorting van opstandigen en
die van zondaars zal tegelĳkertĳd zĳn,q en zĳ die Jehovah verlaten, zullen aan hun eind komen.r
29 Want zĳ zullen beschaamd
worden over de machtige bomen
die GIJ hebt begeerd,s en GIJ zult
schaamrood worden wegens de
tuinen die GIJ hebt verkozen.t
30 Want GIJ zult worden als een
grote boom waarvan het loof verwelkt,u en als een tuin die geen
water heeft. 31 En de krachtige man zal stellig tot vlasafval
worden,v en het product van zĳn
activiteit tot een vonk; en beide zullen stellig tegelĳkertĳd in
vlammen opgaan, zonder dat er
iemand blust.”w
Datgene wat Jesaja,
de zoon
_
van Amoz,
geschouwd heeft
2
_
betreffende Juda
en Jeruzalem:
_
_
x

2 En het moet geschieden in het
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JESAJA 1:22–2:8

laatst der dagena [dat] de berg van
het huis b van Jehovah stevig bevestigd zal worden boven de top
der bergen,c en hĳ zal stellig verheven worden boven de heuvels; d
¨
en daarheen moeten alle natien
stromen.e 3 En vele volken zullen stellig heengaan en zeggen:
„Komt,f en laten wĳ opgaan naar
de berg van Jehovah, naar het
huis van de God van Jakob;
en hĳ
_
zal ons onderrichten omtrent zĳn
wegen, en wĳ willen zĳn paden bewandelen.”g Want uit S _ion zal [de]
wet uitgaan, en het woord van Jeh
hovah uit Jeruzalem.
4 En hĳ
_
zal stellig rechtspreken onder de
¨ i
natien en de zaken rechtzettenj
met betrekking tot vele volken.k
En zĳ zullen hun zwaarden tot
ploegscharen moeten smeden en
hun speren tot snoeimessen.l Natie zal tegen natie geen zwaard
opheffen, ook zullen zĳ de oorlog
niet meer leren.m
5 O huis van Jakob,
komt en la_
ten wĳ in het licht van Jehovah
n
wandelen.
6 Want gĳ hebt uw volk, het
huis van Jakob,
verstoten.o Want
_
zĳ zĳn vol geworden van wat uit
het Oosten is,p en zĳ zĳn magiebeoefenaars q gelĳk de Filistĳnen, en het wemelt bĳ hen van
de kinderen van buitenlanders.r
7 En hun land is gevuld met zilver en goud, en er is geen eind
aan hun schatten.s En hun land
is gevuld met paarden, en er
is geen eind aan hun wagens.t
8 En hun land is gevuld met goden die niets waard zĳn.u Voor
het werk van hun handen buigen
zĳ zich neer, voor datgene wat
e Ps 2:8; Ps 72:8; Ps 86:9; Hag 2:7; Mal 3:12;
Opb 11:15; f Jer 31:6; Za 8:23; Opb 22:17; g Ps
25:8; Jes 54:13; Mi 4:2; Jo 7:16; Han 10:33; 1Th
4:9; h Ps 110:2; Jes 51:4; Ro 10:18; Opb 21:24;
i 1Sa 2:10; Ps 82:8; Ps 96:13; Ps 110:6; Han
17:31; j Sp 11:5; Mt 3:3; Lu 3:5; Jo 1:23; 2Ti
3:16; Heb 9:10; k Jes 1:18; Ef 2:1; Kol 2:13; l Ps
46:9; Ho 2:18; Za 9:10; m Ps 72:7; Jes 60:18; Mi
4:3; Mt 5:44; Mt 26:52; n Ps 89:15; Jes 60:19;
1Jo 1:7; Opb 21:23; o De 31:17; 2Kr 24:20; p Opb
17:5; q Le 19:31; De 18:10; Ps 106:35; r Ezr 9:2;
Ne 13:24; s 1Kon 10:21; t De 17:16; 1Kon 4:26;
u 2Kr 28:2; 2Kr 33:7; Jer 2:28.
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Afvalligen vernederd. Jehovah’s dag

hun vingers hebben gemaakt.a
9 En de aardse mens buigt zich
neer, en de man verlaagt zich, en
gĳ kunt hun onmogelĳk vergiffenis schenken.b
10 Ga de rots binnen en verberg u in het stof wegens de
angstwekkendheid van Jehovah,
en voor zĳn luisterrĳke superioriteit.c 11 De hoogmoedige ogen
van de aardse mens moeten neergeslagen worden, en de hovaardigheid der mannen moet neergebogen worden; d en Jehovah alleen
moet hoog verheven worden op
die dag.e 12 Want het is de dag
die Jehovah der legerscharen toebehoort.f Die [dag] is over al wie
zichzelf verhoogt en hovaardig is
en over al wie verheven of laag is; g
13 en over alle ceders van de L _ibanonh die hoog oprĳzen en verheven zĳn en over alle statige boi
14 en over alle
men van Basan;
_
hoog oprĳzende bergen en over
alle verheven heuvels; j 15 en
over elke hoge toren en over elke
versterkte muur; k 16 en over
l en over
alle schepen van Tarsis
_
alle begeerlĳke boten. 17 En de
hoogmoed van de aardse mens
moet neergebogen worden, en de
hovaardigheid der mannen moet
omlaaggehaald worden; m en Jehovah alleen moet hoog verheven
worden op die dag.n
18 En de goden zelf die niets
waard zĳn, zullen volkomen verdwĳnen.o 19 En men zal in de
grotten der rotsen en in de holen van het stof gaan wegens de
angstwekkendheid van Jehovah
en voor zĳn luisterrĳke superioriteit,p wanneer hĳ opstaat om de
aarde te doen beven.q 20 Op die
dag zal de aardse mens zĳn goden
van zilver, die waardeloos zĳn,
en zĳn goden van goud, die niets
waard zĳn, die men voor hem had
gemaakt om zich daarvoor neer
te buigen, voor de spitsmuizen
en voor de vleermuizen werpen,r
21 om in de holen in de rotsen en
in de kloven van de steile rotsen te
gaan, wegens de angstwekkend-
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heid van Jehovah en voor zĳn luisterrĳke superioriteit,a wanneer
hĳ opstaat om de aarde te doen
beven. 22 LAAT om uwentwil af
van de aardse mens, wiens adem
in zĳn neusgaten is,b want op basis waarvan dient hĳzelf in aanmerking genomen te worden? c
d

Want zie! de [ware] Heer,
Jehovah der legerscharen,
3
neemt uit Jeruzalem
en uit Juda
_
_
e

steun en stut weg, de gehele steun
van brood en de gehele steun van
water,f 2 sterke man en krĳgsman, rechter en profeet,g en beoefenaar van waarzeggerĳ en
oudere man,h 3 overste van vĳftig i en hĳ die hoog in aanzien staat
en raadsman en expert in magische kunsten, en de kundige
bezweerder.j 4 En ik zal stellig
knapen tot hun vorsten maken,
en louter willekeur zal over hen
heersen.k 5 En het volk zal werkelĳk de een de ander, ja, elk zĳn
naaste, tiranniseren.l Zĳ zullen
losstormen, de knaap op de grĳsaard,m en de geringgeachte op de¨
gene die geeerd dient te worden.n
6 Want ieder zal zĳn broeder aangrĳpen in het huis van zĳn vader
[en zeggen:] „Gĳ hebt een mantel.
Een dictator o dient gĳ voor ons
te worden, en deze omvergeworpen massa dient onder uw hand
te zĳn.” 7 Hĳ zal op die dag [zĳn
stem] verheffen en zeggen: „Ik
zal geen wondenverbinder worden; en in mĳn huis is brood noch
mantel. Gĳlieden moet mĳ niet tot
dictator over het volk aanstellen.”
8 Want Jeruzalem
is gestrui_
keld, en Juda
zelf is gevallen,p
_
omdat hun tong en hun handelingen tegen Jehovah zĳn,q doordat
zĳ zich in de ogen van zĳn heerlĳkheid weerspannig gedragen.r
9 De uitdrukking van hun gezicht alleen al getuigt in feite tel Jes 9:19; Jer 9:5; Mi 3:3; Mal 3:5; m Job 30:1;
n Le 19:32; 2Sa 16:5; Sp 16:31; Pr 10:7; Mr 14:65;
o Jes 1:10; Jes 22:3; Jo 6:15; p 2Kr 28:5; 2Kr
28:18; 2Kr 33:11; Jer 26:18; Mi 3:12; q Ps 73:8; Ez
9:9; Mal 3:13; Mt 12:36; Ju 15; r 2Kr 33:6; Hab
1:13; Mal 2:2; 1Kor 10:22.
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JESAJA 3:10–4:4

Juda’s heersers. Overblĳfsel

gen hen,a en over hun zonde als
die van Sodom
vertellen zĳ zo_
waar.b Zĳ hebben [ze] niet verheeld. Wee hun ziel! Want zĳ
hebben zichzelf rampspoed aangedaan.c
10 Zegt dat het goed [zal zĳn]
met de rechtvaardige,d want de
vrucht van hun handelingen zullen zĳ eten.e 11 Wee de goddeloze! — Rampspoed; want de door
zĳn eigen handen [gegeven] behandeling zal hem worden gegeven! f 12 Wat mĳn volk betreft,
zĳn taaktoewĳzers handelen met
gestrengheid, en louter vrouwen
heersen er in werkelĳkheid over.g
O mĳn volk, degenen die u voortleiden, doen [u] dolen,h en de weg
van uw paden hebben zĳ verward.i
13 Jehovah stelt zich op om een
rechtsstrĳd te voeren en staat op
om vonnis te vellen over volken.j
14 Jehovah zelf zal in het gericht
treden met de ouderen van zĳn
volk en diens vorsten.k
„En GIJ zĳt het die de wĳngaard
hebt platgebrand. Wat door roof
aan de ellendige werd ontnomen,
is in UW huizen.l 15 Wat hebt
GIJ ermee voor dat GIJ mĳn volk
verbrĳzelt, en dat GIJ zelfs het
aangezicht van de ellendigen vermaalt?”,m is de uitspraak van de
Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen.
16 En Jehovah zegt: „Omdat
de dochters van S _ion hoogmoedig
zĳn geworden en zĳ rondlopen
met gerekte hals en met hun ogen
lonken, zĳ rondlopen met trippelende pasjes en met hun voeten een rinkelend geluid maken,n
17 zal Jehovah de schedel van de
dochters van S _ion ook werkelĳk
schurftig maken,o en hun voorhoofd zal Jehovah zelf ontbloten.p
18 Op die dag zal Jehovah wegnemen de luister van de voetringen en de hoofdbanden en de
maanvormige sieraden,q 19 de
oorbellen en de armbanden en de
sluiers,r 20 de hoofdtooisels en
de voetkettinkjes en de borstbandens en de ’huizen van de ziel’ en
de tot sieraad dienende zoemende
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schelpen,a 21 de vingerringen
en de neusringen,b 22 de lange
staatsiegewaden en de opperklederen en de omslagdoeken en
de geldbeurzen, 23 en de handspiegels c en de onderklederen en
de tulbandend en de grote sluiers.e
24 En het moet geschieden dat
er voor balsemolie f louter een
duffe lucht in de plaats zal komen;
en voor een gordel een touw; en
voor een artistieke haaropmaak
kaalheid; g en voor een rĳk kleed
omgording met een zak; h een
brandmerki in plaats van schoonheid. 25 Door het zwaard zullen
uw eigen mannen vallen, en uw
sterkte door oorlog.j 26 En haar
ingangen zullen moeten treurenk
en droefheid tot uitdrukking moeten brengen, en ze zal stellig worden uitgeschud. Ter aarde zal ze
neerzitten.”l
En zeven vrouwen zullen op
´ ´
4
die dag werkelĳk een man
aangrĳpen en zeggen: „Wĳ zulm

len ons eigen brood eten en onze
eigen mantels dragen; mogen wĳ
slechts naar uw naam genoemd
worden, om onze smaad weg te
nemen.”n
2 Op die dag zal wat Jehovah
doet uitspruiten,o tot sieraad en
tot heerlĳkheid worden,p en de
vrucht van het land zal iets zĳn
om trots op te zĳnq en iets luister¨
rĳks voor degenen van Isra
el die
_
zĳn ontkomen.r 3 En het moet
geschieden dat er van degenen
die overblĳven in S _ion en van degenen die worden overgelaten in
Jeruzalem,
gezegd zal worden dat
_
zĳ heilig voor hem zĳn,s een ieder
die ten leven is opgeschreven in
t
Jeruzalem.
_
4 Wanneer Jehovah de uitwerpselen van de dochters van
S _ion zal hebben weggewassenu en
hĳ zelfs het bloedvergietenv van
l Job 2:13; Jes 47:1; Klg 2:10; HFDST. 4 m Jes
3:25; n Ge 30:23; Jes 54:4; Lu 1:25; o Jes 27:6;
¨
¨
Jes 60:21; Joe 2:18; p Za 9:17; q Jes 30:23; Joe
3:18; r Jes 10:20; Jes 66:19; Jer 44:14; Ez 7:16;
s Jes 60:21; Za 14:5; Mt 23:35; t Ex 32:32; Opb
3:5; Opb 20:15; u Ez 22:15; Ez 36:25; v Ez 24:7.

JESAJA 4:5–5:15

¨
Wilde druiven in Jehovah’s wĳngaard. Weeen

Jeruzalem
uit haar midden zal
_
wegspoelena door de geest van gericht en door de geest van verbranding,b 5 dan zal Jehovah
stellig over elke vaste plaats van
de berg S _ionc en over haar plaats
van samenkomst een wolk bĳ
dag en een rook scheppen, en
het schĳnsel van een vlammend
vuur d bĳ nacht; e want over alle
heerlĳkheid zal een beschutting
zĳn.f 6 En er zal een hut komen
tot schaduw des daags tegen de
droge hitte,g en tot een toevlucht
en tot een schuilplaats tegen de
slagregen en tegen de neerslag.h
Laat mĳ alstublieft voor mĳn
geliefde zingen een lied van
5
mĳn beminde over zĳn wĳngaard.

i

Er was een wĳngaard die mĳn geliefde in bezit kreeg op een vruchtbare heuvelhelling. 2 Hĳ dan
spitte hem om en maakte hem
vrĳ van stenen en beplantte hem
met een uitgelezen rode wĳnstok
en bouwde er een toren middenin.j En er was ook een wĳnpers
die hĳ erin uithieuw.k En hĳ bleef
hopen dat hĳ druivenl zou voortbrengen, maar geleidelĳk bracht
hĳ wilde druiven voort.m
3 „En nu, o GIJ inwoners van
Jeruzalem
en GIJ mannen van
_
Juda,
oordeelt alstublieft tussen
_
mĳ en mĳn wĳngaard.n 4 Wat
valt er nog meer te doen voor mĳn
wĳngaard dat ik er niet reeds aan
heb gedaan? o Waarom hoopte ik
dat hĳ druiven zou voortbrengen,
maar bracht hĳ geleidelĳk wilde
druiven voort? 5 Nu dan, mag
ik ulieden alstublieft bekendmaken wat ik met mĳn wĳngaard
doe: Zĳn heg p zal worden weggenomen, en hĳ moet bestemd zĳn
voor verbranding.q Zĳn stenen
muur moet worden neergehaald,
en hĳ moet bestemd zĳn tot een
plaats van vertreding.r 6 En ik
zal hem stellen tot iets wat verwoest is.s Hĳ zal niet gesnoeid
noch met de hak bewerkt worden.t En hĳ moet opkomen met
het doornbos en het onkruid; u en
de wolken zal ik gebieden geen
regen op hem te laten vallen.v
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7 Want de wĳngaarda van Jehovah der legerscharen
is het huis
¨
van Isra
el, en de mannen van
_
Juda
zĳn de planting waar zĳn
_
lust naar uitging.b En hĳ bleef hopen op recht,c maar ziet! wetsverkrachting; op rechtvaardigheid,
maar ziet! geschreeuw.”d
8 Wee hun die huis aan huis
voegen,e [en] hun die veld aan
veld trekken, tot er geen plaats
meer overblĳftf en GIJ de enige
bewoners in het midden van het
land zĳt geworden! 9 In mĳn
oren [heeft] Jehovah der legerscharen [gezworen dat] vele huizen, hoewel groot en goed, een
volslagen voorwerp van ontzetting zullen worden, zonder bewoner.g 10 Want zelfs tien jukh wĳngaard zullen slechts
maten
´ ´
een bath-maati opleveren, en zelfs
een homer-maat zaad zal slechts
een efa-maat opleveren.j
11 Wee hun die vroeg in de morgen opstaan alleen maar om bedwelmende drank te zoeken,k
die tot laat in de avondschemering blĳven hangen zodat de wĳn
zelf hen verhit! l 12 En harp en
snaarinstrument, tamboerĳn en
fluit, en wĳn moeten er op hun
feestenm blĳken te zĳn; maar naar
datgene wat Jehovah doet, kĳken
zĳ niet, en het werk van zĳn handen hebben zĳ niet gezien.n
13 Daarom zal mĳn volk in ballingschap moeten gaan wegens
gebrek aan kennis; o en hun heerlĳkheid zal verhongerde mannen
zĳn,p en hun menigte zal versmacht van dorst zĳn.q 14 Daarom heeft Sjeo_ ol
_ haar ziel ruim gemaakt en haar mond grenzeloos
wĳd geopend; r en wat prachtig
is in haar, ook haar menigte en
haar gedruis en degene die uitbundige vreugde heeft, zal er stellig in afdalen.s 15 En de aardse
mens zal neergebogen worden, en
de man zal verlaagd worden, en
k Lu 21:34; Ro 13:13; Ga 5:21; l Sp 20:1; Sp
23:30; Ho 4:11; m 1Sa 25:36; n Job 34:27; Ps
19:1; Ps 28:5; Ps 92:6; o Jes 27:11; Jer 8:7; Ho
4:6; Lu 19:44; p Jer 14:18; Klg 4:9; q Jer 14:3;
r De 28:63; Sp 27:20; Hab 2:5; s Ez 32:18.
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JESAJA 5:16–6:3

Gods toorn. Signaal opgeheven. Tempelvisioen

zelfs de ogen van de hogen zullen
neergeslagen worden. a 16 En
Jehovah der legerscharen zal verhoogd worden door het gericht,b
en de [ware] God, de Heilige,c zal
zich stellig heiligen door rechtvaardigheid.d 17 En de mannetjeslammeren zullen [er] werkelĳk grazen als op hun weide; en de
¨
ruınes der weldoorvoede dieren
zullen door inwonende vreemdelingen worden afgeweid.e
18 Wee hun die de dwaling tot
zich trekken met koorden van
onwaarheid, en de zonde als met
wagentouwen; f 19 die zeggen:
„Zĳn werk haaste zich; laat het
toch vlug komen, zodat wĳ [het]
zien; en laat het¨ raadsbesluit van
de Heilige Isra
els naderen en ko_
men, opdat wĳ [het] weten!”g
20 Wee hun die zeggen dat goed
slecht is en slecht goed,h die duisternis tot licht stellen en het licht
tot duisternis, die het bittere tot
zoet stellen en het zoete tot bitter! i
21 Wee hun die wĳs zĳn in eigen
ogen en beleidvol zelfs voor hun
eigen aangezicht! j
22 Wee hun die sterk zĳn in het
drinken van wĳn, en de mannen
met vitale kracht om bedwelmende drank te mengen,k 23 die de
goddeloze rechtvaardig verklaren
voor een steekpenning,l en die
de rechtvaardige zelfs zĳn rechtvaardigheid nog ontnemen! m
24 Daarom, net zoals een tong
van vuur stoppels verteertn en
louter verdord gras in de vlammen verzinkt, zal hun eigen wortelstok net als een duffe lucht
worden,o en hun bloesem zelf zal
opstuiven net als fĳn stof, omdat
zĳ de wet van Jehovah der legerscharen verworpen hebbenp en
¨
het woord van de Heilige Isra
els
_
hebben geminacht.q 25 Daarom is de toorn van Jehovah ontbrand tegen zĳn volk, en hĳ zal
zĳn hand ertegen uitstrekken en
het slaan.r En de bergen zullen
in beroering worden gebracht,s
en hun dode lichamen zullen wor-
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den als afval midden op de straten.a
Met het oog op dit alles heeft
zĳn toorn zich niet afgewend,
maar zĳn hand is nog steeds uitgestrekt. 26 En hĳ heeft een
signaal opgeheven voor een grote
natie, ver weg,b en hĳ heeft ernaar gefloten aan het uiteinde der
aarde; c en zie! in haast zal ze snel
aankomen.d 27 Er is geen vermoeide en geen die struikelt onder hen. Niemand is doezelig en
niemand slaapt. En de gordel om
hun lendenen zal stellig niet worden losgemaakt, noch de¨ riem
van hun sandalen in tweeen worden gescheurd; 28 want hun
pĳlen zĳn gescherpt en al hun bogen zĳn gespannen.e Ja, de hoeven van hun paarden zullen als
vuursteen moeten worden beschouwd,f en hun wielen als een
stormwind.g 29 Hun gebrul is
als dat van een leeuw, en zĳ brullen als jonge leeuwen met manen.h En zĳ zullen grommen en de
prooi grĳpen en [ze] in veiligheid
brengen, en er zal geen bevrĳder
zĳn.i 30 En zĳ zullen er op die
dag over grommen als met het gegrom van de zee.j En men zal in
feite naar het land staren, en zie!
er is benauwende duisternis; k en
zelfs het licht is verduisterd wegens de druppels die erop vallen.
In het jaar dat koning Uzz _ia
stierf, kreeg ik echter Jeho6
vah te zien, zittend op een hoge
l

m

en verheven troon,n en zĳn zomen vulden de tempel.o 2 Serafs stonden boven hem.p Elk
had zes vleugels. Met twee hield
hĳ zĳn aangezicht bedekt,q en
met twee hield hĳ zĳn voeten
bedekt, en met twee placht hĳ
rond te vliegen. 3 En de een
riep de ander toe en zei: „Heilig,
heilig, heilig is Jehovah der legerscharen.r De volheid van heel
de aarde is zĳn heerlĳkheid.”
i Ps 50:22; Jes 42:22; j Jer 6:23; k Jes 8:22; Jer
¨
4:23; Joe 2:10; Am 8:9; HFDST. 6 l 2Kr 26:23;
m Ex 33:20; De 4:12; De 4:15; Jo 1:18; Jo 4:24;
n 1Kon 22:19; o Da 7:9; p Jes 6:6; q Ex 3:6; r Ex
15:11; Hab 1:13; Opb 4:8.

JESAJA 6:4–7:9

Jesaja krĳgt opdracht. Hoe lang? Achaz bevreesd

4 De tappena in de dorpels dan
trilden van de stem van degene
die riep, en het huis zelf werd geleidelĳk met rook gevuld.b
5 Toen zei ik: „Wee mĳ! Want
ik ben zo goed als tot zwĳgen gebracht, want een man onrein van
lippen ben ik,c en te midden van
een volk dat onrein van lippen is,
woon ik; d want mĳn ogen hebben
de Koning zelf, Jehovah der legerscharen, gezien!”e
6 Daarop vloog een der serafs
naar mĳ toe, en in zĳn hand was
een gloeiende koolf die hĳ met
een tang van het altaar genomen had.g 7 En hĳ raakte vervolgens mĳn mond aanh en zei:
„Zie! Deze heeft uw lippen aangeraakt, en uw dwaling is geweken en uw zonde zelf wordt verzoend.”i
8 Nu hoorde ik de stem van Jehovah zeggen: „Wie zal ik zenden,
en wie zal voor ons gaan?”j Waarop ik zei: „Hier ben ik! Zend mĳ.”k
9 En hĳ zei vervolgens: „Ga, en
gĳ moet tot dit volk zeggen:
’Hoort steeds weer, maar begrĳpt
niet; en ziet steeds weer, maar
krĳgt geen kennis.’l 10 Maak
het hart van dit volk onontvankelĳk,m en maak zelfs hun oren ongevoelig,n en strĳk zelfs hun ogen
dicht, opdat zĳ niet zien met hun
ogen en met hun oren niet horen, en opdat hun eigen hart niet
begrĳpt en opdat zĳ niet werkelĳk terugkeren en genezing voor
zichzelf verkrĳgen.”o
11 Hierop zei ik: „Hoe lang,
o Jehovah?”p Toen zei hĳ: „Totdat de steden werkelĳk tot puinhopen instorten, om zonder inwoner te zĳn, en de huizen zonder
aardse
¨ mens zĳn, en de grond zelf
geruıneerd is tot een woestenĳ; q
12 en Jehovah de aardse mensen
werkelĳk ver verwĳdert, en de
verlaten toestand inderdaad zeer
uitgestrekt wordt in het midden
van het land.r 13 En er zal nog
een tiende in zĳn,s en het moet
wederom iets ter verbranding
worden, gelĳk een grote boom en
gelĳk een statige boom waarin,
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wanneer [ze] worden omgehakt,a
een tronk is; b een heilig zaad zal
de tronk ervan zĳn.”c
Nu geschiedde het in de da7
gen van Achaz,
de zoon van
_
Jotham,
de zoon van Uzz _ia, de ko_
d

e de koning van Juda,
_
_
¨ dat Rezin,
f de
ning van Syri
_
_ e — en Pekah,
zoon¨ van Remalia,
de koning van
_
Isra
el — tegen Jeruzalem
ten
_
_
strĳde trok, en hĳ bleek niet bĳ
machte te zĳn ertegen te strĳden.g 2 En aan het huis van Da_
vid
_
¨ werd gemeld¨ enh gezegd: „Syrie heeft op Efra
ım gesteund.”
_
Toen trilde zĳn hart en het hart
van zĳn volk, gelĳk het trillen
van de bomen van het woud wegens de wind.i
3 En Jehovah zei nu tot Jesaja:
_
„Ga alstublieft uit, Achaz
tege_
moet, gĳ en uw zoon Schear_
j naar het eind van de
Jaschub,
_
k
waterleiding van de bovenvĳver
aan de grote weg van het veld
van de wasman.l 4 En gĳ moet
tot hem zeggen: ’Neem u in acht
en blĳf rustig.m Wees niet bevreesd, en laat uw hart zelf niet
versaagd zĳnn wegens de twee
stompen van deze rokende houtblokken, wegens de
¨ laaiende toorn
van Rezin
en Syri
van
_
_ e en de zoon
¨
o
Remalia,
5 omdat Syri
_ e [met]
¨_
Efra
ım en de zoon van Rema_
_
lia kwaad tegen u beraadslaagd
heeft, door te zeggen: 6 „Laten
wĳ optrekken tegen Juda
en het
_
vaneenscheuren en het door het
slaan van bressen voor ons veroveren; en laten wĳ een andere
koning daarin doen regeren, de
¨
zoon van Tabe
_ el.”p
7 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Het zal niet bestaan, noch zal het geschieden.q
¨
8 Want het hoofd van Syri
_ e is Damaskus,
en het hoofd van Damas_
_
kus is Rezin;
en binnen ¨slechts
_
vĳfenzestig jaar zal Efra
ım
ver_
brĳzeld worden zodat het geen
volk meer is.r 9 En het hoofd

o 2Kon 15:30; Jes 8:6; p 2Kon 16:5; q Ps 2:4; Ps
33:11; Sp 21:30; r 2Kon 17:6; Ho 1:6.
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Maagdelĳke geboorte. Maher-Schalal-Chaz-Baz

¨
a
van Efra
ım is Samaria,
en het
_
_
hoofd van Samaria
is de zoon van
_
b Indien gĳlieden geen
Remalia.
_
geloof hebt, zult GIJ in dat geval
niet lang bestaan.” ’ ”c
10 En Jehovah ging voort nog
meer tot Achaz
te spreken, door
_
te zeggen: 11 „Vraag u een teken van Jehovah, uw God,d het
zo diep makend als Sjeo_ ol
_ of het
zo hoog makend als de bovenste
gewesten.” 12 Maar Achaz
zei:
_
„Ik zal niet vragen, noch zal ik
Jehovah op de proef stellen.”
13 Toen zei hĳ: „Luistert alstublieft, o huis van David.
Is het U
_
zo iets gerings, mensen moede te
maken, dat GIJ ook mĳn God moede dient te maken? e 14 Daarom
zal Jehovah zelf U een teken geven: Ziet! Het meisje f zelf zal werkelĳk zwanger worden,g en zĳ
baart een zoon,h en zĳ zal hem
¨
stellig de naam Immanu
el geven.
_
15 Boter en honing zal hĳ eten
tegen de tĳd dat hĳ het slechte
weet te verwerpen en het goede
te kiezen.i 16 Want voordat de
jongen het slechte zal weten te
verwerpen en het goede te kiezen,j zal de grond van de twee
koningen voor wie gĳ een ziekmakende angst gevoelt, volkomen verlaten zĳn.k 17 Jehovah
zal tegen ul en tegen uw volk en
tegen het huis van uw vader dagen brengen zoals er niet geko¨
men zĳn sinds de dag dat Efra
ım
_
van Juda’s
zĳde week,m namelĳk
_
¨ n
de koning van Assyri
_ e.
18 En het moet geschieden op
die dag dat Jehovah de vliegen zal
fluiten die aan het uiteinde van
de Nĳlkanalen van Egypte
zĳn, en¨
_
de bĳeno die in het land Assyri
_ e
zĳn,p 19 en ze zullen stellig komen en neerstrĳken, allemaal, in
de steile stroomdalen en in de kloven der rotsen en in alle doornstruiken en op alle drinkplaatsen.q
20 Op die dag zal Jehovah door
middel van een gehuurd scheermes in de streek van de Rivier,r
ja, door bemiddeling van de ko-
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¨ a
ning van Assyri
_ e, het hoofd[haar]
en het haar van de voeten afscheren, en het zal ook de baard zelf
wegvagen.b
21 En het moet geschieden op
die dag dat iemand een jonge koe
uit het rundvee en twee schapen in het leven zal houden.c
22 En het moet geschieden dat
hĳ als gevolg van de overvloed
van melk die er wordt geleverd,
boter zal eten; want boter en honing d zal ieder eten die overblĳft
in het midden van het land.
23 En het moet geschieden op
die dag dat elke plek waar doorgaans duizend wĳnstokken waren, ter waarde van duizend zilverstukken,e zal worden — voor
de doornbossen en voor het onkruid zal ze worden.f 24 Met pĳlen en de boog zal hĳ erheen komen,g omdat het gehele land enkel
doornbossen en onkruid zal worden. 25 En alle bergen die men
met een hak van hinderlĳke planten placht te ontdoen — gĳ zult
daar niet komen uit vrees voor
doornbossen en onkruid; en het
zal stellig een plaats worden om
er stieren los te laten en om door
schapen vertreden te worden.”h
Jehovah zei nu tot mĳ: „Neem
u een grote schrĳftafel en
8
schrĳf daarop met de griffel van
i

een sterfelĳk mens: ’Maher-Sch
a_
_
lal-Chaz-Baz.’ 2 En laat mĳ voor
mĳzelf een formeel getuigenis j
hebben door getrouwe getuigen,k
de priester Ur _ial en Zachar _ia, de
zoon van Jeberechja.”
_
3 Toen naderde ik tot de profetes, en zĳ werd zwanger en baarde mettertĳd een zoon.m Jehovah zei nu tot mĳ: „Geef hem
de naam Maher-Sch
alal-Chaz-Baz,
_
_
4 want voordat de jongen zal weten te roepen: n ’Mĳn vader!’ en
’Mĳn moeder!’, zal men het vermogen van Damaskus
en de buit
_
van Samaria
wegdragen voor het
_
aangezicht
van
de
koning
van
¨ o
Assyri
_ e.”
5 En Jehovah ging voort nog
verder tot mĳ te spreken, door

JESAJA 8:6–9:1

Een samenzwering. Tekenen en wonderen

te zeggen: 6 „Omdat dit volk
a heeft
de wateren van de Siloah
_
verworpen,b die zacht vloeien, en
er uitbundige vreugde is c over
d
Rezin
en de zoon van Remalia,
_
_
7 ja daarom, zie! doet Jehovah
tegen hen opkomene de machtige en de vele wateren van de Ri¨g
vier,f de koning van Assyri
_ e en
al zĳn heerlĳkheid.h En hĳ zal
stellig boven al zĳn stroombeddingen uit stĳgen en buiten al
zĳn oevers treden 8 en doortrekken dwars door Juda.
Hĳ zal
_
werkelĳk overstromen en overi
lopen. Tot aan de hals zal hĳ reiken.j En de uitspreiding van zĳn
vleugels k moet geschieden om de
breedte van uw land te vullen,
¨
o Immanu
el!”l
_
9 Richt schade aan, o GIJ volken, en wordt verbrĳzeld; en leent
het oor, GIJ allen die in afgelegen
streken van de aarde zĳt! m Omgordt Un en wordt verbrĳzeld! o
Omgordt U en wordt verbrĳzeld!
10 Beraamt een plan en het zal
verbroken worden! p Spreekt welk
woord maar ook en het zal niet
tot stand komen, want God is met
ons! q 11 Want dit heeft Jehovah
met de sterkte van [zĳn] hand
tot mĳ gezegd, om mĳ af te brengen van het wandelen op de weg
van dit volk, namelĳk: 12 „Gĳlieden moogt niet zeggen: ’Een samenzwering!’ met betrekking tot
alles waarvan dit volk blĳft zeggen: ’Een samenzwering!’,r en het
voorwerp van hun vrees moogt
gĳlieden niet vrezen, noch ervoor beven.s 13 Jehovah der le´
gerscharen — Hem dient GIJ als
heilig te beschouwen,t en hĳ dient
het voorwerp van UW vrees te
zĳn,u en hĳ dient het te zĳn die
U doet beven.”v
14 En hĳ moet tot een heilige plaats worden; w maar tot een
steen waaraan men zich stoot en
tot een rots waarover men struikeltx voor de beide huizen van
¨
Isra
el, tot een val en tot een
_
strik voor de inwoners van Jeru_
zalem.y 15 En velen onder hen
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zullen stellig struikelen en vallen en verbroken worden, en verstrikt en gevangen worden.a
16 Wikkel het formele getuigenis in,b doe een zegel om de wet
onder mĳn discipelen! c 17 En
ik wil Jehovah blĳven verwachten,d die zĳn aangezicht verbergt
e en ik
voor het huis van Jakob,
_
wil op hem hopen.f
18 Zie! Ik en de kinderen die
Jehovah mĳ gegeven heeft,g zĳn
h en tot wonderen in
tot tekenen
¨
Isra
el vanwege Jehovah der le_
gerscharen, die verblĳf houdt op
de berg S _ion.i
19 En ingeval men tot ulieden
zou zeggen: „Wendt U tot de spiritistische mediums j of tot hen die
een voorspellende geest hebben,
die daar piepenk en op gedempte
toon iets uitbrengen” — dient
welk volk maar ook zich niet tot
zĳn God te wenden? l [Dient men
zich te wenden] tot dode personen ten behoeve van levende personen? m 20 Tot de wet en tot
het formele getuigenis! n
Voorwaar, zĳ zullen blĳven zeggen wat overeenkomstig deze
verklaring is,o die geen licht van
de dageraad zal hebben.p 21 En
ieder zal stellig zwaar gedrukt
en hongerig door het land trekken; q en het moet geschieden dat
hĳ, omdat hĳ honger lĳdt en verontwaardiging bĳ zich heeft laten opkomen, zĳn koning en zĳn
Godr werkelĳk kwaad zal toewensen en stellig zĳn blik naar
boven zal wenden. 22 En naar
de aarde zal hĳ kĳken, en zie!
benauwdheid en duisternis,s donkerte, moeilĳke tĳden en donkerheid zonder enige helderheid.t
Maar de donkerte zal niet zo
zĳn als toen het land in be9
nardheid was, zoals in de vroegere tĳd toen men het land van
e De 31:17; De 32:20; Ez 39:23; Mi 3:4; f Ps 37:34;
Ps 40:1; Ps 146:5; g Jes 7:16; Jes 8:3; Heb 2:13;
h Jes 7:14; 1Kor 4:9; i Ps 9:11; Jes 12:6; Jes
24:23; j Le 20:6; De 18:11; k Jes 29:4; l Ex 19:5;
2Kon 1:3; Ps 135:4; m Ps 146:4; Pr 9:5; n Jes
8:2; o Jes 8:19; p Sp 4:19; q De 28:48; 2Kon 25:3;
Jer 52:6; Klg 4:4; r Ex 22:28; Sp 19:3; s Sp 4:19;
¨
Ze 1:15; Mt 8:12; t 2Kr 15:5; Jer 23:12; Joe 2:31.
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Geboorte van Vredevorst. Tegen afvalligen

a
Zebulon
en het land van Naftali
_
_
met verachting bejegende en toen
men [het] in de latere tĳd tot eer
brachtb — de weg aan de zee, in
de¨ Jordaanstreek, Galilea
_ der natien.c 2 Het volk dat in de duisternis wandelde, heeft een groot
licht gezien.d Wat hen betreft die
in het land van diepe schaduwe
woonden — licht heeft op hen
geschenen.f 3 Gĳ hebt de natie
volkrĳk gemaakt; g voor haar hebt
gĳ de verheuging groot gemaakt.h
Zĳ hebben zich voor uw aangezicht verheugd als met de verheuging in de oogsttĳd,i zoals zĳ die
blĳ zĳn wanneer zĳ de buit verdelen.j
4 Want het juk van hun vrachtk
en de stok op hun schouders, de
staf van degene die hen tot werken aandreef,l hebt gĳ verbrĳzeld als op de dag van M _idian.m
5 Want elke laars van degene die
dreunend stamptn en de mantel
in bloed gewenteld, zĳn zelfs ter
verbranding geworden als voedsel voor het vuur.o 6 Want een
kind is ons geboren,p een zoon
is ons gegeven; q en de vorstelĳke
heerschappĳ zal op zĳn schouder
komen.r En zĳn naam zal worden genoemd: Wonderbaar Raadgever,s Sterke God, t Eeuwige
Vader,u Vredevorst.v 7 Aan de
overvloed van de vorstelĳke heerschappĳw en aan vrede zal geen
y
einde zĳn,x op de troon van David
_
en over zĳn koninkrĳk, om het
z
stevig te bevestigen en om het te
schragen door middel van gerechtigheida en door middel van rechtvaardigheid,b van nu aan en tot
onbepaalde tĳd. Ja, de ĳver van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.c
8 Er was een woord dat Jehovah zond tegen
Jakob,
en het
_
¨
viel op Isra
el.d 9 En het volk
_
zal [het] stellig
weten,e ja, zĳ
¨
allen, Efra
ım en de inwoner van
_
f wegens [hun] hoogSamaria,
_
moed en wegens de onbeschaamdheid van [hun] hart, doordat zĳ
zeggen: g 10 „Bakstenen zĳn er
gevallen, maar met gehouwen
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JESAJA 9:2-19

stenena zullen wĳ bouwen. Sycomoorbomenb zĳn er omgehakt,
maar ceders zullen wĳ ervoor
in de plaats stellen.” 11 En Jehovah zal de tegenstanders van
Rezin
tegen hem verheffen, en
_
diens vĳanden
zal hĳ ophitsen,c
¨
d
12 Syri
_ e uit het oosten en de Filistĳnen¨ van achteren,e en zĳ zullen Isra
el met open mond opeten.f
_
Met het oog op dit alles heeft zĳn
toorn zich niet afgewend, maar
zĳn hand is nog steeds uitgestrekt.g
13 En het volk van zĳn kant is
niet teruggekeerd tot Degene die
hen sloeg,h en Jehovah der legeri
scharen hebben zĳ niet gezocht.
¨
14 En Jehovah zal van Isra
el af_
j
k
snĳden kop
´ ´ en staart, scheut en
bies, op een dag.l 15 De bejaarde en aanzienlĳke is de kop,m
en de profeet die vals onderricht
geeft, is de staart.n 16 En degenen die dit volk voortleiden,
blĳken degenen te zĳn die [hen]
doen dolen; o en degenen van hen
die worden voortgeleid, degenen
die verward raken.p 17 Daarom
zal Jehovah zich zelfs over hun
jonge mannen niet verheugen,q
en ten aanzien van hun vaderloze
jongens en hun weduwen zal hĳ
geen barmhartigheid tonen; want
allen zĳn zĳ afvalligenr en boosdoeners en elke mond spreekt
zinneloosheid. Met het oog op dit
alles heeft zĳn toorn zich niet
afgewend, maar zĳn hand is nog
steeds uitgestrekt.s
18 Want de goddeloosheid is
ontbrand net als een vuur; t
doornbossen en onkruid zal het
verteren.u En het zal vlam vatten in de struikgewassen van het
woud,v en ze zullen omhooggevoerd worden als het opstĳgen
van rook.w 19 In de verbolgenheid van Jehovah der legerscharen is het land in brand gezet, en
d 2Kon 16:6; e 2Kr 28:18; f De 31:17; Ps 79:7;
Jer 10:25; g Jes 5:25; Jes 10:4; h Ho 7:2; Ho 7:10;
i 2Kon 17:14; Am 4:6; Am 5:6; j Jes 5:13; k De
13:5; 2Kon 17:6; l Jes 10:17; Ho 10:15; m Jak
3:1; n De 13:1; Jer 5:31; Mt 7:15; o Jes 3:12; p Mt
15:14; q Ps 5:4; Ps 147:10; r De 4:25; s Jes 5:25;
Ez 20:33; t Job 31:12; Na 1:6; u Mal 4:1; Heb 6:8;
v Ez 20:47; w Ps 37:20; Ho 13:3.

JESAJA 9:20–10:16

¨
Assyrie — Gods roede; veroordeeld

het volk zal tot voedsel voor het
vuur worden.a Niemand zal mededogen tonen, zelfs niet met zĳn
broeder.b 20 En men zal rechts
afsnĳden en zal stellig honger lĳden; en men zal links eten, en zĳ
zullen stellig niet verzadigd worden.c Zĳ zullen ieder het vlees van
d
hun eigen
arm eten,
21 Manas_
¨
¨
se Efra
ım, en Efra
ım Manasse.
Te
_
_
_
zamen zullen ze tegen Juda
zĳn.e
_
Met het oog op dit alles heeft zĳn
toorn zich niet afgewend, maar
zĳn hand is nog steeds uitgestrekt.f
Wee hun die schadelĳke
voorschriften verordenen
10
en hun die, voortdurend schrĳg

vend, louter moeite hebben uitgeschreven, 2 ten einde de geringen weg te dringen uit een
rechtsgeding en om de ellendigen
van mĳn volk van gerechtigheid
te beroven,h opdat de weduwen
hun buit worden en opdat zĳ zelfs
de vaderloze jongens kunnen uitplunderen! i 3 En wat zult gĳlieden doen op de dag dat er aandacht [aan U] wordt geschonkenj
en bĳ het verderf, wanneer het
van verre komt? k Tot wie zult GIJ
vlieden om hulp,l en waar zult GIJ
4 tenzĳ
UW heerlĳkheid laten,m
het is dat men zich moet krommen onder de gevangenen en dat
er personen blĳven vallen onder
hen die zĳn gedood? n Met het oog
op dit alles heeft zĳn toorn zich
niet afgewend, maar zĳn hand is
nog steeds uitgestrekt.o
¨
5 „Ha, de Assyrier,p de roede
voor mĳn toorn,q en de stok die in
hun hand is voor mĳn openlĳke
veroordeling! 6 Tegen een afvallige r natie zal ik hem zenden,
en tegen het volk van mĳn verbolgenheid zal ik hem bevel geven,s
om veel buit te nemen en om veel
roofgoed te nemen en om het tot
een plaats van vertrapping te maken gelĳk het leem der straten.t
7 Hoewel hĳ misschien niet zo is,
zal hĳ zich geneigd voelen; hoewel zĳn hart misschien niet zo
is, zal hĳ snode plannen beramen,
want te verdelgen is in zĳn hartu
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¨
en om natien af te snĳden, niet
weinig.a 8 Want hĳ zal zeggen:
’Zĳn niet mĳn vorsten tevens koc
niet net
ningen? b 9 Is Kalno
_
d
e
als Karkemis?
Is Hamath
niet
_
_
f
g
Is Samaria
niet
net als Arpad?
_
_
h
net als Damaskus?
10 Telkens
_
wanneer mĳn hand gereikt heeft
aan de koninkrĳken van de god
die niets waard is, wiens gehouwen beelden meer zĳn dan die
i —
te Jeruzalem
en te Samaria
_
_
11 zal het niet zĳn dat ik, net
zoals ik gedaan zal hebben aan
Samaria
en aan haar goden die
_
niets waard zĳn,j evenzo aan Jeruzalem
en aan haar afgoden zal
_
doen?’k
12 En het moet geschieden dat
wanneer Jehovah al zĳn werk op
de berg S _ion en in Jeruzalem
vol_
eindigt, ik afrekening zal houden voor de vrucht van de onbeschaamdheid van het
¨ hart van
de koning van Assyri
_ e en voor de
eigendunk van de hovaardigheid
van zĳn ogen.l 13 Want hĳ heeft
gezegd: ’Met de kracht van mĳn
hand zal ik stellig handelen,m en
met mĳn wĳsheid, want ik heb
werkelĳk verstand; en ik zal de
grenzen der volken verwĳderen,n
en de door hen opgehoopte goederen zal ik stellig plunderen,o en
ik zal, net als een machtige, de inwoners neerwerpen.p 14 En net
alsof het een nest is, zal mĳn
handq aan het vermogenr der volken reiken; en net als wanneer
men verlaten eieren bĳeenraapt,
wil ik voor mĳ zelfs heel de aarde
bĳeenrapen, en er zal stellig niemand zĳn die met [zĳn] vleugels
slaat of [zĳn] snavel opendoet of
piept.’ ”
15 Zal de bĳl zich verheffen
boven degene die ermee hakt, of
de zaag zich grootmaken boven
degene die haar heen en weer
beweegt, alsof de staf degenen
die hem opheffen heen en weer
bewoog, alsof de stok hem ophief die geen hout is? s 16 Daarom zal de [ware] Heer, Jehovah
der legerscharen, over zĳn vetgemesten een wegterende ziekte
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¨
Overblĳfsel. Rĳsje uit Isaı

blĳven zenden,a en onder zĳn
heerlĳkheid zal een brand blĳven wegbranden als de brand van
¨
een vuur.b 17 En Isra
els Lichtc
_
moet een vuur worden,d en zĳn
e
Heilige een vlam;
´ ´ en het moet
oplaaien en op een dag zĳn onkruid en zĳn doornbossen verteren.f 18 En de heerlĳkheid van
zĳn woud en van zĳn boomgaard
zal Hĳ tot een eind brengen,g ja,
van de ziel af tot zelfs het vlees
toe, en het moet worden als het
wegteren van iemand die ziekelĳk is.h 19 En de rest van de bomen van zĳn woud — die zullen
dusdanig in aantal worden dat
zelfs een knaap ze zal kunnen opschrĳven.i
20 En het zal stellig geschieden ¨ op die dag dat zĳ die van
Isra
el overblĳvenj en zĳ die ont_
komen zĳn van het huis van Ja_
kob, nooit meer zullen steunen op
k
degene die hen sloeg, en zĳ zullen stellig steunen
op Jehovah,
¨
de Heilige Isra
els,l in waarachtig_
heid.m 21 Slechts een overblĳfsel zal terugkeren, het overblĳfsel van Jakob,
tot de Sterke God.¨ n
_
22 Want al zou uw volk, o Isra
el,
_
als de zandkorrels der zee blĳken
te zĳn,o slechts een overblĳfsel
onder hen zal terugkeren.p Een
verdelging q waartoe besloten is,
zal als een vloed doorstromen in
rechtvaardigheid,r 23 want een
verdelging s en een strenge beslissing zal de Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen, voltrekken in het midden van het gehele
land.t
24 Daarom heeft de Soevereine u Heer, Jehovah der legerscharen, dit gezegd: „Wees niet bevreesd, o mĳn volk dat in¨ S _ion
woont,v wegens de Assyrier, die
[u] met de stok placht te slaanw
en die zĳn eigen staf tegen u
placht op te heffen naar de wĳze
x
25 Want nog een
van Egypte.
_
zeer korte tĳd — en de openlĳke veroordeling y zal tot een einde zĳn gekomen, en mĳn toorn,
wanneer zĳ wegteren.z 26 En
Jehovah der legerscharen zal stel-
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JESAJA 10:17–11:2
lig een zweep tegen hem zwaaiena
zoals bĳ het verslaan van M _idian
b en zĳn staf zal
bĳ de rots Oreb;
_
zĳn over de zee,c en hĳ zal hem
stellig opheffen zoals hĳ in het
geval van Egypte
heeft gedaan.d
_
27 En het moet geschieden op
die dag dat zĳn vracht van uw
schouder zal wĳken,e en zĳn juk
van uw hals,f en het juk zal stellig te gronde worden gerichtg wegens de olie.”
h overval28 Hĳ heeft Ajath
_
len; hĳ is door M _igron getrokken; te M _ichmas i deponeert hĳ
zĳn voorwerpen. 29 Zĳ zĳn de
doorwaadbare plaats overgestoken, Geba
_ j is een plaats waar zĳ de
k
nacht doorbrengen, Rama
heeft
_
gebeefd, ja, G _ibeal van Saul is
gevlucht. 30 Laat uw stem het
m
uitgillen, o dochter van Gallim.
_
¨
Schenk aandacht, o Laısja.
O gĳ
_
n
31 Madgekwelde, Anathoth!
_
mena
heeft de wĳk genomen.
_
Ja, de inwoners van Gebim
heb_
ben zich in veiligheid gesteld.
32 Het is nog dag in Nob o om
halt te houden. Hĳ zwaait [dreigend] met zĳn hand naar de berg
van de dochter van S _ion, de heup
vel van Jeruzalem.
_
33 Zie! De [ware] Heer, Jehovah der legerscharen, kapt met
een verschrikkelĳke slag grote
takken af; q en de hoog opgeschotenen worden omgehouwen, en de
hogen zelf worden neergehaald.r
34 En hĳ heeft de struikgewassen
van het woud met een ĳzeren gereedschap neergeslagen, en door
een machtige zal de L _ibanon zelf
vallen.s
t

En er moet een rĳsje voortkomen uit de tronk van
11
¨
Isa
_ ı; en uit zĳn wortels zal een
u

spruitv vruchtbaar zĳn.w

2 En

k Ho 5:8; l Re 20:13; Ho 9:9; Ho 10:9; m 1Sa
25:44; n Joz 21:18; 1Kon 2:26; Jer 1:1; o 1Sa
22:19; Ne 11:32; p 2Kon 19:21; Ps 132:13; Jes
10:24; q 2Kr 32:21; Jes 37:36; r Job 40:11; Jes
2:11; Da 4:37; Lu 14:11; s Na 1:4; HFDST. 11
t Jes 53:2; Za 6:12; Opb 5:5; Opb 22:16; u Ru
4:17; 1Sa 17:58; Mt 1:6; Lu 3:32; Han 13:22; Ro
15:12; v Jer 23:5; Jer 33:15; Za 3:8; Za 6:12;
Han 13:23; w 2Sa 7:16.

JESAJA 11:3–12:1

Wolf bĳ lam. Signaal voor volken

op hem moet de geest van Jehovah komen te rusten,a de geest
van wĳsheidb en van verstand,c
de geest van raad en van kracht,d
de geest van kennis e en van de
vrees voor Jehovah; f 3 en hĳ zal
vreugde scheppen in de vrees voor
Jehovah.g
En hĳ zal niet richten naar wat
zĳn ogen alleen maar zien, noch
terechtwĳzen naar wat zĳn oren
slechts horen.h 4 En met rechtvaardigheid moet hĳ de geringen
richten,i en met oprechtheid moet
hĳ terechtwĳzing geven ten behoeve van de zachtmoedigen der
aarde. En hĳ moet de aarde slaan
met de roede van zĳn mond; j en
met de geest van zĳn lippen zal hĳ
de goddeloze ter dood brengen.k
5 En rechtvaardigheid moet de
gordel van zĳn heupen blĳken te
zĳn,l en getrouwheid de gordel
van zĳn lendenen.m
6 En de wolf zal werkelĳk een
poosje bĳ het mannetjeslam vertoeven,n en bĳ het bokje zal de
luipaard zelf zich neerleggen, en
het kalf en de jonge leeuw met
maneno en het weldoorvoede dier
alle bĳ elkaar; p en een kleine jongen nog maar zal leider over ze
zĳn. 7 Ja, de koe en de beer zullen weiden; samen zullen hun jongen neerliggen. En zelfs de leeuw
zal stro eten net als de stier.q
8 En de zuigeling zal stellig spelen bĳ het hol van de cobra; r en
op de lichtopening van een giftige slang zal een gespeend kind
werkelĳk zĳn eigen hand leggen.
9 Men zal generlei kwaad doens
noch enig verderf stichten op heel
mĳn heilige berg; t want de aarde
zal stellig vervuld zĳn van de kennis van Jehovah, zoals de wateren
ook de zee bedekken.u
10 En het moet geschieden¨ op
die dag v dat de wortel van Isa
_ ı er
zal zĳn,w die daar zal staan tot
een signaal voor de volken.x Tot
¨
hem zullen zelfs de natien zich
vragend wenden,y en zĳn rustplaats moet heerlĳk worden.z
11 En het moet geschieden op
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die dag dat Jehovah wederom
zĳn hand zal bieden, een tweede
maal,a om het overblĳfsel van zĳn
volk te verwerven,
¨ b dat zal overblĳven uit Assyri
_
_ e en uit Egypd
en uit Kusche
te c en uit Pathros
_
f en uit S
en uit Elam
_
_inear g en uit
Hamath
en van de eilanden der
_
zee.h 12 En hĳ zal stellig een
¨
signaal opheffen voor de natien
¨
en de verdrevenen van Isra
el ver_
gaderen; i en de verstrooiden van
Juda
zal hĳ bĳeenbrengen van de
_
vier uiteinden der aarde.j
¨
13 En de jaloezie van Efra
ım
_
moet wĳken,k en zelfs zĳ die
blĳk geven van vĳandschap jegens Juda,
zullen
worden afge_
¨
sneden. Ja, Efra
ım zal niet jaloers
_
zĳn op Juda,
noch Juda
blĳk ge_
_
ven van vĳandschap
ten opzichte
¨ l
14
En
westwaarts
van Efra
ım.
_
moeten zĳ de Filistĳnen op de
schouder vliegen; m samen zullen
zĳ de zonen van het Oosten plunen Moab
zulderen.n Naar Edom
_
_
len zĳ hun hand uitsteken,o en
de zonen van Ammon
zullen hun
_
onderdanen zĳn.p 15 En Jehovah zal stellig de tong van de
Egyptische zee q afsnĳden en in
de gloed van zĳn geest zĳn hand
over de Rivier r zwaaien. En hĳ
moet haar slaan in [haar] zeven
stromen, en hĳ zal de mensen
werkelĳk in [hun] sandalen doen
hoofdlopen.s 16 En er moet een
¨
weg koment uit Assyri
_ e voor het
overblĳfselu van zĳn volk, dat zal
overblĳven,v net zoals er [een] ge¨
komen is voor Isra
el ten dage dat
_
het optrok uit het land Egypte.
_
En op die dag w zult gĳ stellig zeggen: „Ik zal u danken, o Jehovah, want [hoewel] gĳ
vertoornd op mĳ werdt, heeft uw
toorn zich geleidelĳk afgewend,x
en gĳ zĳt mĳ gaan vertroosten.y

12

k 2Kr 30:10; Jer 31:6; l Jer 3:18; Ez 37:16; Ez
37:19; Ho 1:11; m Za 9:5; n Jes 9:12; o Jes 25:10;
Am 9:12; Ob 18; p Jes 60:14; Jer 49:2; q Ex
10:19; Ex 14:22; Jes 50:2; r Ge 15:18; s Opb 16:12;
t Jes 19:23; Jes 40:3; Jes 57:14; Jes 62:10; u Ezr
1:3; Jes 48:20; v Jes 27:13; Jes 35:8; Jes 49:12;
Jer 31:21; HFDST. 12 w Jes 10:20; Jes 44:28;
Jes 52:6; x Ps 126:1; Jes 40:2; y De 30:3; Ps 30:5;
Ps 85:1; Jes 66:13; Ho 6:1.
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Sions vreugde. Tegen Babylon. Jehovah’s dag

2 Zie! God is mĳn redding.a Ik zal
vertrouwen en niet in angst verkeren; b want Jah Jehovah is mĳn
sterkte c en [mĳn] macht,d en hĳ
werd mĳ tot redding.”e
3 Met uitbundige vreugde zult
gĳlieden stellig water putten uit
de bronnen der redding.f 4 En
op die dag zult GIJ stellig zeggen: „Dankt Jehovah! g Roept zĳn
naam aan.h Maakt onder de volken zĳn handelingen bekend.i
Vermeldt dat zĳn naam hoog verheven is.j 5¨ Bezingt Jehovah
met melodieen,k want allesovertreffend is hetgeen hĳ heeft gedaan.l Dit wordt op de gehele
aarde bekendgemaakt.
6 Jubel en juich, o gĳ inwoonster van S _ion, want groot
¨ is in uw
midden de Heilige Isra
els.”m
_
De formele uitspraak tegen Babylon,
die Jesaja,
_
13
_
de zoon van Amoz,
in een vi_
n

o

sioen heeft gezien: 2 „Heft op
een berg van kale rotsen een signaal op.p Verheft de stem tot hen,
wenkt met de hand,q opdat zĳ de
ingangen der edelen binnentrekken.r 3 Ikzelf heb mĳn geheiligdens het bevel gegeven. Ook
heb ik mĳn sterke mannen geroepen tot [het voltrekken van] mĳn
toorn,t mĳn in hoge mate uitgelatenen. 4 Luister! Een menigte op de bergen, iets als een talrĳk volk! u Luister! Het gedruis
van koninkrĳken,
van vergaderde
¨
natien! v Jehovah der legerscharen monstert het oorlogsleger.w
5 Zĳ komen uit een ver land,x van
het uiteinde des hemels, Jehovah
en de wapens van zĳn openlĳke
veroordeling, om de gehele aarde
te gronde te richten.y
6 Jammert,z want de dag van Jehovah is nabĳ! a Als een gewelddadige plundering van de Almachtige zal hĳ komen.b 7 Daarom
zullen zelfs alle handen verslappen, en zelfs het ganse hart van de
sterfelĳke mens zal versmelten.c
8 En de mensen zĳn ontsteld ged Ja, krampen en barensraakt.
¨
weeen grĳpen [hen] aan; als een
¨
barende vrouw hebben zĳ weeen.e
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JESAJA 12:2–13:17

Zĳ kĳken elkaar verbaasd aan.
Hun gezichten zĳn vlammende
gezichten.a
9 Zie! De dag van Jehovah
komt, wreed, zowel met verbolgenheid als met brandende toorn,
om het land tot een voorwerp
van ontzetting te maken,b en om
[de] zondaars [van het land] eruit
te verdelgen.c 10 Want zelfs de
sterren des hemels en zĳn sterrenbeelden van Kesil
_ d zullen hun
licht niet laten stralen; de zon zal
werkelĳk duister worden wanneer ze te voorschĳn komt, en de
maan zelf zal haar licht niet laten schĳnen. 11 En stellig zal ik
[zĳn eigen] slechtheid verhalen
op het productieve land,e en hun
eigen dwaling op de goddelozen
zelf. En ik zal werkelĳk de trots
der overmoedigen doen ophouden, en de hoogmoed der tirannen zal ik vernederen.f 12 Ik
zal de sterfelĳke mens zeldzamer
maken dan gelouterd goud,g en
de aardse mens [zeldzamer] dan
h
13 Daarom
het goud van Ofir.
_
zal ik zelfs de hemel in beroering
brengen,i en de aarde zal schudden en wĳken van haar plaats
bĳ de verbolgenheid van Jehovah der legerscharenj en op de
dag van zĳn brandende toorn.k
14 En het moet geschieden dat zĳ
zich als een opgejaagde gazelle en
als een kudde zonder iemand die
ze bĳeenbrengt,l zullen wenden,
ieder naar zĳn eigen volk; en zĳ
zullen vluchten, ieder naar zĳn
eigen land.m 15 Al wie gevonden wordt, zal doorstoken worden, en al wie bĳ het wegvagen
wordt gegrepen, zal vallen door
het zwaard; n 16 en zelfs hun
kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen.o Hun huizen zullen geplunderd worden, en
hun eigen vrouwen zullen verkracht worden.p
17 Zie, ik wek tegen hen de Meden op,q die het zilver zelf als niets
h 1Kon 10:11; 1Kr 29:4; Ps 45:9; i Hag 2:6; Hag
2:21; j Jer 51:29; 2Pe 3:10; k Ps 110:5; Jes 13:6;
l Jes 47:15; m Jer 50:16; n Jes 14:19; Jer 50:27;
Jer 51:3; o Ps 137:9; p Ps 137:8; q Jes 21:2; Jer
50:9; Jer 51:11; Da 5:31.

¨
Babylons val. Israel hersteld

JESAJA 13:18–14:13
achten en die, wanneer het op
goud aankomt, er geen behagen
in scheppen. 18 En [hun] bogen
zullen zelfs jonge mannen verpletteren.a En met de vrucht van de
buik zullen zĳ geen medelĳden
hebben; b jegens zonen zal hun oog
geen deernis gevoelen. 19 En
Babylon,
het sieraad der konink_
van de trots der
rĳken,c de
¨ luister
Chaldeeen,d moet worden als toen
God Sodom
en Gomorra
omkeer_
_
de.e 20 Ze zal nimmer bewoond
worden,f noch zal ze van geslacht
tot geslacht blĳven.g En daar zal
de Arabier zĳn tent niet opslaan,
en geen herders zullen [hun kudden] daar laten legeren. 21 En
daar zullen de vaste bezoekers
van waterloze streken zich stellig legeren, en hun huizen moeten gevuld zĳn met oehoes.h En
daar moeten de struisvogels zich
ophouden, en demonen in bokkengedaanten, die zullen daar rondhuppelen.i 22 En jakhalzen moeten in haar woontorens huilen,j
en de grote slang zal in de paleizen van heerlĳke verrukking zĳn.
En haar tĳd is nabĳ om te komen,
en haar dagen zelf zullen niet worden uitgesteld.”k
Want Jehovah zal Jakob
_
barmhartigheid betonen,
14
¨
en hĳ zal Isra
el stellig nog ver_
l

kiezen; m en hĳ zal hun werkelĳk
rust geven op hun grond,n en de
inwonende vreemdeling moet bĳ
hen gevoegd worden, en zĳ moeten zich aansluiten bĳ het huis
o
2 En volken zulvan Jakob.
_
len hen werkelĳk nemen en hen
naar hun eigen plaats brengen,
¨
en het huis van Isra
el moet hen
_
tot zich nemen als een bezit op
de grond van Jehovah, als dienstknechten en als dienstmaagden; p
en zĳ moeten gevangennemenq
wie hen gevangen hielden, en
zĳ moeten in onderworpenheid
hebben wie hen tot werken aandreven.r
3 En het moet geschieden op de
dag dat Jehovah u rust geeft van
uw smart en van uw beroering

HFDST. 13
a Jes 21:15
Jer 50:14
Jer 50:42
b 2Kon 8:12
Jes 13:16
c Jes 47:5
Jer 51:13
Da 4:30
d Jes 47:1
e Ge 19:24
De 29:23
Jer 49:18
Jer 50:40
Ze 2:9
f Jer 51:37
g Jes 14:22
Jer 50:3
Jer 50:13
Jer 51:29
Opb 18:21
h Jes 34:11
i Le 17:7
2Kr 11:15
Jes 34:14
Opb 18:2
j Jes 34:13
Mi 1:8
k De 32:35
Pr 3:1
Jer 51:33
2Pe 2:3

HFDST. 14
l Le 26:42
De 4:31
Ps 98:3
m Za 1:17
Ro 11:7
n De 30:3
Jes 66:20
Jer 24:6
Ez 36:24
o Ezr 2:58
Ne 11:21
Es 8:17
Jes 56:6
Jes 60:3
Za 8:22
Za 8:23
p Ezr 2:65
Jes 60:7
Jes 61:5
Za 2:9
q Es 10:3
Da 5:29
Da 6:3
r Es 8:1
Es 9:3
Jes 60:14

2e kolom
a Ezr 3:1
Ezr 9:8
Jes 12:1
Jes 32:18
Jer 30:10
Ez 28:24
b Jer 50:23
Jer 51:36
c Ps 125:3
d 2Kr 36:17
Jes 33:1
Jer 25:12
Jer 50:17
Jak 2:13
e Hab 1:6
Za 1:15
f Jes 49:13
Jer 27:11
g Ps 98:4
Ps 126:2
Sp 11:10
Jes 49:13
Jer 51:48
Opb 18:20

902

en van de harde slavernĳ waarin
gĳ tot een slaaf werdt gemaakt,a
4 dat gĳ deze spreuk moet aanheffen tegen de koning van Baby_
lon en moet zeggen:
„Hoe heeft degene die [anderen] tot werken aandreef opgehouden, [hoe] is de onderdrukking opgehouden! b 5 Jehovah
heeft de stok der goddelozen verbroken, de staf van hen die heersen,c 6 degene die volken sloeg
in verbolgenheid met een slaan
zonder ophouden,d¨ degene die in
louter toorn natien onderwierp
met een vervolging zonder beteugeling.e 7 De hele aarde is tot
rust gekomen,f is vrĳ van rustverstoring geworden. De mensen zĳn
vrolĳk geworden met vreugdekreten.g 8 Zelfs de jeneverbomenh hebben zich ook over u verheugd, de ceders van de L _ibanon,
[en ze zeggen:] ’Sinds gĳ neerligt,
klimt geen [hout]hakker i tegen
ons op.’
9 Zelfs Sjeo_ ol
_ j beneden is om u
in beroering gekomen ten einde
u bĳ uw aankomst tegemoet te
gaan. Om u heeft ze degenen
die machteloos zĳn in de dood,k
gewekt, alle bokkige leiders l der
aarde.
¨ Ze heeft alle koningen der
natien van hun tronen doen opstaan.m 10 Zĳ allen heffen
´ ´ aan
en zeggen tot u: ’Zĳt ook gıj zwak
´
gemaakt als wĳ? n Zĳt gĳ met ons
vergelĳkbaar gemaakt? o 11 In
Sjeo_ ol
_ is uw trots neergeworpen,
de klank van uw snaarinstrumenten.p Onder u zĳn maden als een
rustbed gespreid; en wormen zĳn
uw dek.’q
12 O hoe zĳt gĳ uit de hemel
gevallen,r gĳ schĳnende, zoon
des dageraads! Hoe zĳt gĳ ter
s
aarde
¨ neergehouwen, gĳ die de
natien machteloos placht te mat
ken!
13 Wat u betreft, gĳ hebt
in uw hart gezegd: ’Ten hemel
zal ik opstĳgen.u Boven de sterh Jes 55:13; Jes 60:13; i Jer 46:23; j Pr 9:10;
k Sp 2:18; Pr 3:20; Jes 26:14; Ez 32:21; l Mt
25:33; Opb 20:12; m Ez 28:17; n Ps 137:8; o Ps
82:7; p Opb 18:22; q Job 17:14; Job 24:20; r Jes
34:4; s Ez 28:17; t 2Kr 36:17; Jer 51:7; Ez 29:19;
Da 5:19; u Jes 47:7; Da 4:30.
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Formele uitspraak tegen Filistea

rena Gods zal ik mĳn troon verheffen,b en ik zal mĳ neerzetten
op de berg der samenkomst,c in
de meest afgelegen streken van
het noorden.d 14 Ik zal opstĳgen boven de hoge plaatsen der
wolken; e ik zal mĳ op de Allerhoogste doen gelĳken.’f
15 Maar in Sjeo_ ol
_ zult gĳ worden neergeworpen,g in de meest
afgelegen delen van de kuil.h
16 Die u zien, zullen u zelfs aanstaren; zĳ zullen u zelfs goed bekĳken [en zeggen:] ’Is dit de man
die de aarde in beroering bracht,
die koninkrĳken deed schudden,i
17 die het productieve land als
de wildernis maakte en die zelfs
de steden ervan omverwierp,j die
zelfs voor zĳn gevangenen de weg
naar huis niet opende?’k ¨ 18 Alle
andere koningen der natien, ja, zĳ
allen, hebben zich in heerlĳkheid
neergelegd, ieder in zĳn eigen
huis.l 19 Maar wat u betreft, gĳ
zĳt weggeworpen zonder een grafstede voor u,m als een verfoeide
spruit, bekleed met gedoden die
met het zwaard zĳn doorboord,
die neerdalen tot de stenen van
een kuil,n als een vertreden kadaver.o 20 Gĳ zult niet met hen
verenigd worden in een graf, omdat gĳ uw eigen land in het verderf hebt gestort, uw eigen volk
hebt gedood. Tot onbepaalde tĳd
zal het nageslacht der boosdoeners niet worden genoemd.p
21 Maakt een slachtblok gereed
voor zĳn eigen zonen wegens de
dwaling van hun voorvaders,q opdat zĳ niet opstaan en werkelĳk
de aarde in bezit nemen en de
oppervlakte van het productieve
land met steden vullen.”r
22 „En ik wil tegen hen opstaan”,s is de uitspraak van Jehovah der legerscharen.
„En ik wil van Babylon
afsnĳden
_
naamt en overblĳfsel en kroost
u
en nakomelingschap”, is de uitspraak van Jehovah.
23 „En ik wil haar maken tot
een bezitting van stekelvarkens
en tot rietpoelen van water, en ik
wil haar wegvegen met de bezem

HFDST. 14
a Nu 24:17
b Da 2:38
Da 5:23
c Jes 2:2
Jes 24:23
¨
Joe 3:17
d Ps 48:2
e 2Th 2:4
f Ez 28:2
g Lu 10:15
Lu 14:11
h Ez 28:8
Ez 32:23
i Jer 50:23
Jer 51:25
j 2Kon 25:21
Jes 64:10
k 2Kon 24:14
2Kon 25:11
Jes 43:14
l Ez 32:18
m 2Kon 9:35
Jer 22:19
n Ez 32:23
o 2Kon 9:33
p Job 18:16
Ps 21:10
Ps 37:28
Ps 109:13
Ps 137:8
q Ex 20:5
Le 26:39
r Na 1:9
s Jes 43:14
Jer 50:25
Jer 51:56
t Ps 9:5
Ps 109:13
Sp 10:7
u Jer 51:62

2e kolom
a Jes 13:21
Jer 50:39
Jer 51:25
Jer 51:62
Opb 18:2
b Jes 55:11
Heb 6:13
c Ps 33:9
Sp 19:21
Jes 46:10
d Jes 30:31
Jes 31:8
Jes 37:37
Ez 31:3
Ez 32:22
e 2Kon 19:35
2Kr 32:21
Jes 37:36
f Jes 10:24
Na 1:13
g Sp 21:30
Jes 23:9
Jes 25:1
h Job 40:8
Ps 33:11
Sp 19:21
Jes 46:11
i 2Kr 20:6
Job 9:12
Jes 43:13
j 2Kon 16:20
2Kr 28:27
k Ob 12
l Joz 13:3
m 2Kr 28:18
n 2Kr 26:6
o 2Kon 18:8
p Jes 30:6
q Jes 30:23
Jes 65:13

JESAJA 14:14-32

der verdelging”,a is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
24 Jehovah der legerscharen
heeft gezworenb en gezegd: „Voorwaar, juist zoals ik gedacht heb,
zo moet het geschieden; en juist
zoals ik [met mĳzelf] beraadslaagd heb, zo zal het tot stand ko¨
men,c 25 ten einde de Assyrier
in mĳn land te verbrekend en opdat ik hem op mĳn eigen bergen
kan vertreden; e en opdat zĳn juk
werkelĳk van hen wĳkt en opdat
zelfs zĳn vracht van hun schouder
wĳkt.”f
26 Dit is het raadsbesluit dat tegen de gehele aarde besloten is,
en dit is de hand die uitgestrekt
¨
is tegen alle natien. 27 Want Jehovah der legerscharen zelf heeft
[het] beraadslaagd,g en wie kan
[het] verbreken? h En het is zĳn
hand die is uitgestrekt, en wie kan
ze afwenden? i
28 In het jaar dat koning Achaz
_
stierf,j kwam deze formele uitspraak: 29 „Verheug u niet,k
o Filistea,
_ l wie maar ook van u, enkel omdat de staf van degene die
u sloeg, is verbroken.m Want uit
de wortel der slang n zal een giftige slang voortkomen,o en haar
vrucht zal een vliegende vurige
slang p zĳn. 30 En de eerstgeborenen der geringen zullen stellig weiden, en in zekerheid zullen zelfs de armen neerliggen.q En
met hongersnood wil ik uw wortel ter dood brengen, en wat van
u overblĳft, zal worden gedood.r
31 Jammer, o poort! Schreeuw
het uit, o stad! Allen van u moeten
versaagd worden, o Filistea!
_ Want
uit het noorden komt een rook,
en er is niemand die zich afzondert uit zĳn gelederen.”s
32 En wat zal iedereen de bodent der natie ten antwoord geven? Dat Jehovah zelf S _ion gegrondvest heeft,u en dat in haar
de ellendigen van zĳn volk een
toevlucht zullen zoeken.
¨
r Jer 47:1; Ez 25:16; Joe 3:4; Am 1:6; Ze 2:4; Za
9:5; s Jer 1:14; Jer 25:9; t 2Kon 20:12; u Ps 48:1;
Ps 87:1; Ps 102:16; Ps 132:13; Jes 28:16.

JESAJA 15:1–16:8

Formele uitspraak tegen Moab

De formele uitspraak tea Omdat het in
gen Moab:
_
de nacht gewelddadig geplunb
derd is, is Ar van Moab
zelf tot
_
zwĳgen gebracht. Omdat het in
de nacht gewelddadig geplunderd is, is Kir c van Moab
zelf tot
_
zwĳgen gebracht. 2 Hĳ is opgegaan naar Het Huis en naar
D _ibon,d naar de hoge plaatsen,
e en over
om te wenen. Over Nebo
_
f jammert M
Medeba
oab
zelf. Op
_
_
alle hoofden daarin is kaalheid; g
elke baard is afgeknipt. 3 Op
zĳn straten heeft men de zak
omgegord.h Op zĳn dakeni en op
zĳn openbare pleinen jammert
iedereen, afdalend met geween.j
4 En Hesbon
en Eleale
_
_ k schreeul
wen. Tot Jahaz
toe is hun stem
_
gehoord. Daarom blĳven zelfs de
gewapende mannen van Moab
het
_
luid uitroepen. Zĳn ziel zelf heeft
gesidderd in hem.
5 Mĳn eigen hart schreeuwt
over Moab
zelf.m De voortvluchti_
gen ervan zĳn al zo ver als Zoar
_ n
[en] Eglath-Sel
_
_isia.o Want de opp — met geween
gang van Luhith
_
bestĳgt [elkeen] die; want op de
¨
weg naar Horona_ ımq heffen zĳ
het geschreeuw aan over de catastrofe. 6 Want zelfs de wateren van N _imrimr worden louter
woestenĳen. Want het groene
gras is verdord, het gras is tot
een eind gekomen; niets is groen
geworden.s 7 Daarom blĳven zĳ
het overgeschotene en hun opgeslagen goederen die zĳ weggelegd hebben, helemaal over het
stroomdal van de populieren wegdragen. 8 Want het geschreeuw
is in Moabs
gebied rondgegaan.t
_
Het gejammer ervan is helemaal
¨
tot Egla_ ım toe; het gejammer er¨
van is helemaal tot Be_ er-Elim
_
toe, 9 want zelfs de wateren
van D _imon zĳn vol bloed geworden. Want over D _imon zal ik nog
meer dingen brengen, zoals een
leeuw voor de ontkomenen van
Moab
die ontkomen en voor de
_
overgeblevenen van het grondgeu
bied.
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Zendt een ram aan de heerser van het land,a van Sela
_
in de richting van de wildernis,
naar de berg van de dochter van
S _ion.b
2 En het moet geschieden [dat]
als een vluchtend vliegend schepsel, weggejaagd uit [zĳn] nest,c
[zo] zullen de dochters van Moab
_
worden bĳ de doorwaadbare plaatd
sen van de Arnon.
_
3 „Schaft raad, voltrekt de beslissing.e
Maak op de volle middag uw
schaduw net als de nacht.f Verberg de verdrevenen; g verraad niemand die vlucht.h 4 Mogen mĳn
verdrevenen zelfs in u, o Moab,
als
_
vreemdelingen vertoeven.i Word
een schuilplaats voor hen wegens
degene die met geweld plundert.j
Want de verdrukker is aan zĳn
eind gekomen, de
¨ gewelddadige
plundering is geeindigd, degenen
die [anderen] vertrapten, zĳn van
de aarde verdwenen.k
5 En in liefderĳke goedheid zal
er stellig een troon stevig bevestigd worden; l en iemand moet in
waarachtigheid daarop zitten in
m terwĳl hĳ
de tent van David,
_
richt en gerechtigheid zoekt en
prompt is in rechtvaardigheid.”n
6 Wĳ hebben van Moabs
trots
_
gehoord, dat hĳ zeer trots is; o zĳn
hoogmoed en zĳn trots en zĳn
verbolgenheidp — zĳn ĳdel gezwets zal niet zo zĳn.q 7 Daarom zal Moab
om Moab
jammeren;
_
_
ja, allen ervan zullen jammeren.r
Om de rozĳnenkoeken van Kirs zullen de geslagenen
Hareseth
_
inderdaad zuchten, 8 want de
t zĳn
terrassen zelf van Hesbon
_
u
verwelkt. De wĳnstok van S _ibma
¨
— de eigenaars van de natien
hebben zelf zĳn helderrode [tak¨
v
ken] neergeslagen. Tot aan Jaezer
_
hadden ze gereikt, ze hadden gedoold in de wildernis. Het was
aan zĳn eigen uitlopers overgelaten om weelderig voort te woekeren, ze waren heengetrokken
naar de zee.

16

v Nu 32:3; Joz 13:25; Jer 48:32.
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¨
Tegen Damaskus, Syrie. God vergeten

¨
9 Daarom zal ik wenen met Jae_
zers wenen over de wĳnstok van
a
S _ibma. Met mĳn tranen zal ik
b en Eleale,c
u drenken, o Hesbon
_
_
want zelfs over uw zomer en over
uw oogst is het gejuich gevallen.d
10 En verheuging en blĳdschap
zĳn uit de boomgaard weggenomen; en in de wĳngaarden is geen
vreugdegeroep, er wordt niet gejuicht.e De treder treedt geen wĳn
in de perskuipen.f Het gejuich heb
ik doen ophouden.g
11 Daarom zĳn zelfs mĳn ingewanden onstuimig net als een
h
en mĳn binharp, ja, om Moab,
_
i
nenste om Kir-Hareseth.
_
12 En het geschiedde dat men
zag dat Moab
moede werd ge_
maakt op de hoge plaats; j en hĳ
kwam naar zĳn heiligdom om te
biddenk en hĳ kon niets uitrichten.l
13 Dit is het woord dat Jehovah eertĳds over Moab
gesproken
_
heeft. 14 En nu heeft Jehovah
gesproken en gezegd: „Binnen
drie jaar, naar de jaren van een
loonarbeider,m moet de heerlĳkook te schande
heidn van Moab
_
worden gemaakt met veel tumult
van elke soort, en zĳ die overblĳven, zullen onbeduidend weinigen
zĳn, niet machtig.”o
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De formele uitspraak tegen
Damaskus:
„Zie! Damas17
_
_
kus weggedaan zodat ze geen stad
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meer is, en ze is een puinhoop geworden, een afbrokkelende bouw¨
val.q 2 De steden van Aro
_ er r die
zĳn achtergelaten, worden louter
plaatsen voor kudden, waar ze
werkelĳk neerliggen, zonder dat
iemand [ze] doet beven.s 3 En de
versterkte
stad is verdwenen uit
¨
Efra
ım,t en het koninkrĳk uit
Da_
¨
u
maskus;
en die van Syri
_
_ e overblĳven, zullen net als de heer¨
lĳkheid van de zonen van Isra
el
_
worden”, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen.v
4 „En het moet geschieden op
die dag dat de heerlĳkheid van Ja_
kob gering zal worden,w en zelfs
de vetheid van zĳn vlees zal mager worden.x 5 En het moet ge-
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schieden dat wanneer de oogster
het staande koren inzamelt en
zĳn eigen arm de aren oogst,a dan
moet hĳ worden als iemand die
aren ¨ leest in de laagvlakte van
Refa
_ ım.b 6 En er moet een nalezing in overblĳven zoals bĳ het
afslaan van de olĳfboom: twee
[of] drie rĳpe olĳven in de top van
de tak; vier [of] vĳf aan de vruchtdragende grote takken ervan”, is
de uitspraak van Jehovah, de God
¨
van Isra
el.c
_
7 Op die dag zal de aardse mens
naar zĳn Maker opzien, en zĳn
eigen ogen zullen met gespannen
¨
aandacht naar de Heilige Isra
els
_
zelf kĳken.d 8 En hĳ zal niet
zien naar de altaren,e het werk
van zĳn handen; f en naar wat zĳn
vingers hebben gemaakt, zal hĳ
niet met gespannen aandacht kĳken, noch naar de heilige palen of
naar de reukwerktafels.g 9 Op
die dag zullen zĳn vestingsteden
worden als een geheel verlaten
plaats in het bosland, ja, de tak
die zĳ geheel verlaten hebben
van¨
wege de zonen van Isra
el; en het
_
moet een verlaten woestenĳ worden.h 10 Want gĳ hebt de God
van uw redding i vergeten; j en aan
de Rots k van uw vesting hebt gĳ
niet gedacht. Daarom plant gĳ
aangename plantingen, en met
de rank van een vreemde bezet
gĳ ze. 11 Op de dag moogt gĳ
uw planting zorgvuldig omheinen, en in de morgen moogt gĳ
uw zaad doen uitspruiten, [maar]
de oogst zal stellig vlieden op de
dag der krankheid en ongeneeslĳke smart.l
12 Ha, het tumult van vele volken, die onstuimig zĳn als
¨ met
de onstuimigheid der zeeen! En
het gebruis van nationale groepen, die een lawaai maken net als
het gebruis van geweldige wateren! m 13 De nationale groepenn
h Jes 6:11; Ho 10:14; Am 3:11; Mi 5:11; Mi 7:13;
i 1Kr 16:35; Ps 65:5; Ps 79:9; Hab 3:18; Opb
7:10; j De 6:12; Ps 50:22; Jes 1:3; Jer 2:32; Ho
8:14; k De 32:4; 2Sa 22:32; Ps 18:2; Jes 26:4;
l De 28:30; Jer 12:13; Ho 8:7; Ze 1:13; m Ps
29:3; Ps 65:7; Opb 16:3; Opb 17:1; n Ps 2:1; Ps
67:4; Jes 13:4.
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¨
Formele uitspraak tegen Ethiopie, Egypte

zelf zullen een lawaai maken net
als het gebruis van vele wateren.
En Hĳ zal het stellig bestraffen,a
en het moet ver weg vlieden en
worden opgejaagd als het kaf der
bergen voor een wind uit en als
een wervelwind van distels voor
een stormwind uit.b 14 Ten tĳde
van de avond, ziedaar!
plotselin´ ´
ge verschrikking. Voor de morgen
— het is er niet meer.c Dit is het
deel van hen die ons plunderen, en
het lot dat degenen toebehoort die
ons uitplunderen.d
Ha, het land van de gonzende insecten met vleugels,
18
dat in de streek van de rivieren

¨
van Ethiopi
_ ee ligt! 2 Dat afgezantenf uitzendt over zee, en in
vaartuigen van papyrus over de
oppervlakte van de wateren, [en
zegt:] „Gaat, GIJ snelle boden, naar
een natie hoog van gestalte en
glanzend, naar een volk dat overal vrees inboezemt, een natie van
veerkracht en van vertreding,
welker land de rivieren hebben
weggespoeld.”g
3 Al GIJ bewoners van het productieve landh en GIJ ingezetenen
der aarde, GIJ zult een schouwspel zien net als wanneer er een
signaal wordt opgeheven op de
bergen,i en GIJ zult een geluid horen net als wanneer er op een
hoorn wordt geblazen.j 4 Want
dit heeft Jehovah tot mĳ gezegd:
„Ik wil rustig blĳven en zien op
mĳn vaste plaats,k als de verblindende hitte gepaard met het
licht,l als de dauwwolk in de´ hitte
´
van de oogst.m 5 Want voor de
oogst, wanneer de bloesem tot
volle ontwikkeling komt en de
bloem een rĳpende druif wordt,
dan moet men de takjes met snoeimessen afsnĳden en de hechtranken wegnemen, [ze] afkappen.n
6 Ze zullen alle te zamen worden
overgelaten aan de roofvogels der
bergen en aan het gedierte der
aarde.o En daarop zullen de roofvogels stellig de zomer doorbrengen, en zelfs al het gedierte der
aarde zal daarop de oogsttĳd doorbrengen.p
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7 In die tĳd zal Jehovah der legerscharen een geschenk worden
gebrachta [van] een volk hoog van
gestalte en glanzend,b ja, van een
volk dat overal vrees inboezemt,
een natie van veerkracht en van
vertreding, welker land de rivieren hebben weggespoeld, naar de
plaats van de naam van Jehovah
der legerscharen, de berg S _ion.”c
De formele uitspraak tegen
Zie! Jehovah rĳdt
Egypte:
19
_
op een snelle wolk en komt naar
d

e

Egypte.
En de goden van Egypte,
_
_
die niets waard zĳn, zullen stellig sidderen wegens hem,f en zelfs
het hart van Egypte
zal in zĳn
_
binnenste smelten.g
2 „En ik wil Egyptenaren tegen
Egyptenaren ophitsen, en zĳ zullen stellig strĳden ieder tegen zĳn
broeder, en ieder tegen zĳn metgezel, stad tegen stad, koninkrĳk tegen koninkrĳk.h 3 En de
geest van Egypte
moet verbĳs_
terd worden in zĳn midden,i en
ik zal zĳn eigen raad verwarren.j
En zĳ zullen zich stellig wenden
tot de goden die niets waard zĳnk
en tot de bezweerders en tot de
geestenmediums en tot de beroepsvoorzeggers van gebeurteovernissen.l 4 En ik wil Egypte
_
geven in de hand van een harde
meester, en sterk zal de koning
zĳn die over hen zal heersen”,m is
de uitspraak van de [ware] Heer,
Jehovah der legerscharen.
5 En het water zal stellig verdrogen uit de zee, en de rivier
zelf zal drooglopen en werkelĳk opdrogen.n 6 En de rivieren moeten stinken; en de Nĳlkanalen van Egypte
moeten ondiep
_
worden en drooglopen.o Ja, rietp
en bies moeten beschimmelen.
7 De kale plekken aan de rivier
de Nĳl, aan de monding van de
rivier de Nĳl, en elk zaailand van
de rivier de Nĳl zal verdrogen.q
Het zal stellig verwaaien en het
l Jes
m Jer
10:11;
40:21;

8:19; Jes 44:25; Han 16:16; Opb 18:23;
46:2; Jer 46:26; Ez 29:19; n Ez 30:12; Za
o 2Kon 19:24; Jes 37:25; p Ex 2:3; Job
q De 11:10; Ez 29:10.
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¨
Altaar in Egypte. Hoofdweg naar Assyrie

zal niet meer zĳn. 8 En de vissers zullen moeten treuren, en allen die vishaken in de rivier de
Nĳl werpen, moeten droefheid tot
uitdrukking brengen, en zelfs zĳ
die visnetten uitspreiden over de
oppervlakte van het water zullen werkelĳk verkwĳnen.a 9 En
de bewerkers van gehekeld vlas b
moeten beschaamd staan, alsook de wevers van witte stoffen.
10 En haar vervaardigers van
veelkleurig weefwerkc moeten
verbrĳzeld worden, allen die om
loon arbeiden, bedroefd van ziel.
d zĳn
11 De vorsten van Zoan
_
inderdaad dwaas. Wat de wĳzen
van Farao’s raadslieden betreft,
[hun] raad is iets onredelĳks.e
Hoe zult GIJ tot Farao zeggen: „Ik
ben de zoon van wĳzen, de zoon
van koningen uit de oudheid”?
12 Waar zĳn zĳ dan — uw wĳzenf — opdat zĳ u nu mogen vertellen en opdat zĳ mogen weten wat Jehovah der legerscharen
over Egypte
beraadslaagd heeft? g
_
13 De vorsten van Zoan
hebben
_
dwaas gehandeld,h de vorsten van
i zĳn bedrogen, de voornaamNof
ste mannenj van haar stammen
hebben Egypte
op een doolweg
_
geleid. 14 Jehovah zelf heeft in
haar midden de geest van ontsteltenis gemengd; k en zĳ hebben
Egypte
op een doolweg geleid in
_
al zĳn werk, net zoals een beschonkene ertoe wordt gebracht
in zĳn uitbraaksel om te dolen.l
15 En Egypte
zal generlei werk
_
blĳken te hebben dat door de kop
of de staart, de scheut of de bies,
gedaan kan worden.m
16 Op die dag zal Egypte
wor_
den als vrouwen, en het zal stellig
n en in angst verkeren webeven
gens het zwaaien van de hand van
Jehovah der legerscharen, die hĳ
ertegen zwaait.o 17 En Juda’s
_
bodem moet voor Egypte
een re_
den tot waggelen worden.p Iedereen tegenover wie men er melding van maakt, verkeert in angst
wegens het raadsbesluit van Jeho-
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JESAJA 19:8-25

vah der legerscharen, dat hĳ tegen hem neemt.a
18 Op die dag zullen er vĳf steden in het land Egypte
blĳken
_
¨
anc
te zĳnb die de taal van Kana
_
spreken en bĳ Jehovah der legerscharen zweren.d De Stad der Om´ ´
verhaling zal een [ervan] worden
genoemd.
19 Op die dag zal er midden in
e een altaar voor
het land Egypte
_
Jehovah blĳken te zĳn, en een
zuil voor Jehovah bĳ zĳn grens.
20 En het moet tot een teken en
tot een getuige voor Jehovah der
legerscharen blĳken te zĳn in het
f
want zĳ zullen luid
land Egypte;
_
tot Jehovah roepen wegens de
verdrukkers,g en hĳ zal hun een
redder zenden, ja, een groot [redder], die hen werkelĳk zal bevrĳden.h 21 En Jehovah zal de
Egyptenaren stellig bekend worden; i en de Egyptenaren moeten Jehovah op die dag kennen,
en zĳ moeten slachtoffer en gave
brengenj en moeten Jehovah een
gelofte doen en die betalen.k
22 En Jehovah zal Egypte
stel_
lig een slag toebrengen.l Er zal
een slag worden toegebracht en
een genezing zĳn; m en zĳ moeten
terugkeren tot Jehovah,n en hĳ
moet zich door hen laten verbidden en hen genezen.o
23 Op die dag zal er een hoofdweg p komen van Egypte
naar As¨
¨ _
syri
_ e, en Assyri
_ e zal werkelĳk
in Egypte
komen
en
Eg
ypte
in As_
¨ _
syri
_ e; en zĳ zullen stellig dienst
¨
verrichten, Egypte
met Assyri
_
_ e.
¨
24 Op die dag zal Isra
el de derde
_
worden met Egypte
en met As_
¨ q
syri
_ e, namelĳk een zegen in het
r
midden der aarde, 25 want Jehovah der legerscharen zal het
gezegend hebben,s doordat hĳ zal
zeggen: „Gezegend zĳ mĳn volk,
Egypte,
en het werk mĳner han_
¨
den, Assyri
e,t en mĳn erfdeel, Is_
¨ u _
rael.”
r Ge 12:3; Ez 34:26; Za 8:13; Ga 3:14; s Ps 67:6;
Ps 115:12; Jes 61:9; Jes 65:8; t Ho 2:23; Ro 3:29;
u De 32:9; Am 3:2; Mal 3:17; 1Pe 2:9.

JESAJA 20:1–21:14

„Babylon is gevallen”. Rampspoed over Edom

a
In het jaar dat Tartan
naar
_
b kwam, toen Sargon,
Asdod
_
_
¨
c
de koning van Assyri
_ e, hem zond
en hĳ vervolgens tegen Asdod
_
streed en het innamd — 2 in die
tĳd sprak Jehovah door de hand
e
van Jesaja,
de zoon van Amoz,
_
_
en zei: „Ga,f en gĳ moet de zak
van uw heupen losmaken; g en uw
sandalen dient gĳ van uw voeten
te trekken.”h Hĳ dan deed aldus,
naakt en barrevoets rondlopend.i
3 Voorts zei Jehovah: „Net
zoals mĳn knecht Jesaja
_ drie jaar
lang naakt en barrevoets heeft
rondgelopen als een tekenj en
k
en
een voorteken¨ tegen Egypte
_
tegen Ethiopi
_ e,l 4
¨ zo zal de koning van Assyri
e
de
gevange_
m en de
nenschaar van Egypte
_
¨
ballingen van Ethiopi
_ e wegvoeren, knapen en grĳsaards, naakt
en barrevoets, en met ontblote
n
billen, de naaktheid van Egypte.
_
5 En zĳ zullen stellig verschrikt
en¨ beschaamd zĳn over Ethio_
pie, de hoop waarnaar zĳ uitzahun luisgen,o en over Egypte,
_
ter.p 6 En de bewoner van dit
kustland zal op die dag stellig
zeggen: ’Zie, zo is het gesteld met
de hoop waarnaar wĳ uitzagen,
waarheen wĳ vloden om hulp, om
bevrĳd te worden
¨ q wegens de koning van Assyri
_ e! En hoe zullen
wĳzelf ontkomen?’ ”

20

De formele uitspraak tegen de wildernis van de
21
zee: Zoals stormwinden in het
r
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s

zuiden komen aangieren, komt
het uit de wildernis, uit een vrees
inboezemend land.t 2 Een hard
visioenu is mĳ meegedeeld: De
verrader handelt verraderlĳk, en
degene die met geweld plundert,
plundert met geweld.v Trek op,
¨
o Elam!
Sla het beleg, o Medi
_
_ e! w
Al het zuchten ten gevolge van
haar heb ik doen ophouden.x
3 Daarom zĳn mĳn heupen vol
van hevige smarten geworden.y
Ja, krampen hebben mĳ aangegrepen, als de krampen van een
barende vrouw.z Ik ben ontdaan
geworden, zodat ik niet hoor; ik
ben ontsteld geraakt, zodat ik
niet zie. 4 Mĳn hart heeft ge-

2e kolom
a De 28:67
b Jes 22:13
Da 5:1
c Jer 50:35
Jer 51:57
d 2Sa 1:21
e 2Kon 9:17
Jes 62:6
Jer 51:12
Ez 3:17
Ez 33:3
Hab 2:1
Mt 24:45
f Jes 5:29
g Hab 2:1
h Jer 50:3
Jer 50:9
Jer 51:27
i Jes 13:19
Jes 14:4
Jes 45:1
Jer 50:3
Jer 51:8
Da 5:28
Opb 14:8
Opb 18:2

908

doold; ja, siddering heeft mĳ verschrikt. De schemering, waaraan
ik gehecht was, is mĳ tot beving
gemaakt.a
5 Laat de tafel in orde worden
gebracht, de plaatsing van de zetels worden geregeld, laat er worden gegeten, gedronken! b Staat
op, GIJ vorsten,c zalft het schild.d
6 Want dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd:
„Ga, stel een uitkĳkpost op, opdat hĳ moge melden wat hĳ precies ziet.”e
7 En hĳ zag een strĳdwagen
[met] een span rĳpaarden, een
strĳdwagen [met] ezels, een
strĳdwagen [met] kamelen. En
hĳ schonk nauwlettend aandacht, met grote opmerkzaamheid. 8 Voorts riep hĳ uit als
een leeuw: f „Op de wachttoren,
o Jehovah, sta ik onafgebroken
bĳ dag, en op mĳn wachtpost
heb ik mĳ gesteld alle nachten.g
9 En zie nu, daar komt een strĳdwagen [met] mannen, [met] een
span rĳpaarden!”h
Toen hief hĳ aan en zei: „Ze is
gevallen! Babylon
is gevallen,i en
_
alle gehouwen beelden van haar
goden heeft hĳ ter aarde verbrĳzeld!”j
10 O mĳn gedorsten en de zoon
van mĳn dorsvloer,k wat ik van
Jehovah der¨ legerscharen, de
God van Isra
el, heb gehoord, heb
_
ik ulieden meegedeeld.
11 De formele uitspraak tegen
Duma:
Tot mĳ roept iemand uit
_¨
Se_ ır: l „Wachter, hoe staat het met
de nacht? Wachter, hoe staat het
met de nacht?”m 12 De wachter
zei: „De morgen moet komen, en
ook de nacht. Wilt gĳlieden informeren, informeert. Komt terug!”
13 De formele uitspraak tegen
de woestĳnvlakte: In het woud
in de woestĳnvlakte zult GIJ de
nacht doorbrengen, o karavanen
der Dedanieten.n 14 Brengt de
dorstige water tegemoet. O GIJ
o
bewoners van het land Tema,
_
j Jer 50:2; Jer 51:44; Jer 51:52; k 1Kon 8:46;
2Kon 13:7; Jes 1:25; Mt 3:12; Heb 12:6; l Ge 32:3;
De 2:8; Ps 137:7; m Opb 16:15; n Ez 27:15;
o Job 6:19; Jer 25:23.
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Rampspoed over Jeruzalem. Sebna

treedt de vluchtende met brood
voor hem tegemoet. 15 Want
wegens de zwaarden zĳn zĳ weggevlucht, wegens het getrokken
zwaard, en wegens de gespannen
boog en wegens de zware druk
van de oorlog.
16 Want dit heeft Jehovah tot
mĳ gezegd: „Binnen nog een jaar,
naar de jaren van een loonarbeider,a moet aan al de heerlĳkheid
b zelfs een eind komen.
van Kedar
_
17 En degenen die overblĳven
van het aantal boog[schutters], de
sterke mannen van de zonen van
Kedar,
zullen weinigen worden,c
_
want
Is_
¨ Jehovah zelf, de God van
rael, heeft [het] gesproken.”d
De formele uitspraak over
het dal van het visioen:
22
Wat hebt gĳ dan, dat gĳ te zamen
e

op de daken geklommen zĳt? f
2 Van tumult waart gĳ vol, een
onstuimige stad, een uitgelaten
stad.g Uw verslagenen zĳn niet
degenen die met het zwaard zĳn
verslagen, noch degenen die gestorven zĳn in de strĳd.h 3 Ja,
al uw dictators i zĳn tegelĳk gevlucht.j Zonder [de noodzaak
van] een boog zĳn zĳ gevangengenomen. Al degenen van u die
zĳn gevonden, zĳn te zamen gevangengenomen.k Ver weg waren
zĳ weggelopen.
4 Daarom heb ik gezegd:
„Wendt UW blik van mĳ af. Ik wil
blĳk geven van bitterheid in geween.l Staat er niet op mĳ te
troosten over de gewelddadige
plundering van de dochter van
mĳn volk.m 5 Want het is de dag
van verwarring n en van vertreding o en van ontsteltenis p die de
Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen, heeft in het dal van
het visioen. Daar is de vernieler
van de muur,q en het geschreeuw
s
naar het gebergte.r 6 En Elam
_
zelf heeft de pĳlkoker opgenomen, in de strĳdwagen van de
aardse mens, [met] rĳpaarden;
en Kir t zelf heeft het schild ontbloot. 7 En het zal geschieden
dat de keur van uw laagvlakten
vol strĳdwagens moet worden, en
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JESAJA 21:15–22:17

wat de rĳpaarden betreft, die moeten zich zonder mankeren opstellen bĳ de poort, 8 en men zal de
dekking van Juda
wegnemen. En
_
gĳ zult op die dag kĳken naar het
arsenaala van het huis van het
woud,b 9 en wat gĳlieden stellig zult zien, dat zĳn de bressen
van de Stad van David,
want die
_
zullen werkelĳk vele zĳn.c En GIJ
zult de wateren van de benedenvĳver d vergaren. 10 En de huizen van Jeruzalem
zult GIJ werke_
lĳk tellen. Ook zult GIJ de huizen
afbreken om de muur e ontoegankelĳk te maken. 11 En er zal
een vergaarbekken zĳn dat GIJ
moet maken tussen de twee muren voor de wateren van de oude
vĳver.f En GIJ zult stellig niet kĳken naar de grote maker ervan, en
degene die het lang geleden formeerde, zult GIJ stellig niet zien.
12 En de Soevereine g Heer, Jehovah der legerscharen, zal op die
dag oproepen tot geweenh en tot
rouwklacht en tot kaalheid en tot
omgording met de zak.i 13 Maar
zie! uitbundige vreugde en verheuging, het doden van runderen
en het slachten van schapen, het
eten van vlees en het drinken van
wĳn: j ’Laat er gegeten en gedronken worden, want morgen zullen
wĳ sterven.’ ”k
14 En in mĳn oren heeft Jehovah der legerscharen zich geopenbaard: l „’Deze dwaling zal niet
worden verzoendm ten behoeve
van U, totdat gĳlieden sterft’,n
heeft de Soevereine Heer, Jehovah der legerscharen, gezegd.”
15 Dit heeft de Soevereine
Heer, Jehovah der legerscharen,
gezegd: „Ga, treed binnen bĳ deze
o die over het
beheerder, bĳ Sebna,
_
huis gaat: p 16 ’Wat is hier van
belang voor u, en wie is hier van
belang voor u, dat gĳ u hier een
grafstede hebt uitgehouwen?’q Op
een hoogte houwt hĳ zĳn grafstede uit; in een steile rots hakt
hĳ zich een woning uit. 17 ’Zie!
m Jes 1:11; Jer 15:1; Ez 24:13; Heb 10:26; n Le
26:31; o 2Kon 18:37; 2Kon 19:2; Jes 36:3; Jes
37:2; p 2Kon 10:5; q Jes 14:18; Mt 27:60.

JESAJA 22:18–23:13

Eljakim. Formele uitspraak over Tyrus

Jehovah slingert u neer met een
krachtige slingering, o fysiek sterke man, en grĳpt u met geweld.
18 Hĳ zal u zonder mankeren
stevig inwikkelen, als een bal
voor een uitgestrekt land. Daar
zult gĳ sterven, en daar zullen
de wagens van uw heerlĳkheid
de schandvlek van het huis van
uw meester zĳn. 19 En ik wil u
uit uw positie
wegstoten; en van
¨
uw officiele post zal men u neerhalen.a
20 En het moet geschieden op
die dag, dat ik stellig mĳn knechtb
c
zal roepen, namelĳk Eljakim,
de
_
zoon van Hilk _ia.d 21 En ik wil
hem met uw lange gewaad bekleden, en uw sjerp zal ik hem stevig ombinden,e en uw heerschappĳ zal ik in zĳn hand geven; en
hĳ moet een vader worden voor
de inwoner van Jer uzalem
en
_
f
22 En
voor het huis van Juda.
_
g van het huis van
ik wil de sleutel
David
op zĳn schouder leggen,
_
en hĳ moet openen zonder dat
er iemand sluit, en hĳ moet sluiten zonder dat er iemand opent.h
23 En ik wil hem inslaan als een
pini in een hechte plaats, en hĳ
moet tot een troon van heerlĳkheid worden voor het huis van
zĳn vader. j 24 En men moet
aan hem heel de heerlĳkheid van
het huis van zĳn vader hangen,
de nakomelingen en de zĳtakken,
alle vaten van het kleine soort, de
vaten in de vorm van schalen, alsook alle vaten [in de vorm] van
grote kruiken.
25 Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen,
’zal de pink die in een hechte
plaats is ingeslagen, worden weggenomen,l en ze moet worden afgehouwen en vallen, en de vracht
die daaraan is, moet worden afgesneden, want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken.’ ”m
De formele uitspraak over
Tyrus:
Jammert,
sche23
_
want het is gepen van Tarsis!,
_
n

GIJ

o

welddadig geplunderd, zodat het
geen haven meer is, zodat het
geen [plaats] meer is om binnen
te komen.p Uit het land K _ittimq is
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het hun geopenbaard. 2 Zwĳgt,
GIJ bewoners van het kustland.
De kooplieden uit S _idon,a degenen die de zee oversteken — zĳ
hebben u gevuld. 3 En op vele
wateren is het zaad van S _ihor b geweest, de oogst van de Nĳl, haar
inkomsten; en
¨ het werd het gewin
van de natien.c
4 Wees beschaamd, o S _idon; d
want de zee, o gĳ vesting der zee,
heeft gezegd: „Ik heb geen weeen gehad en ik heb niet gebaard,
noch heb ik jonge mannen grootgebracht, maagden opgevoed.”e
5 Net als bĳ het bericht aangaanf zal men insgelĳks inde Egypte,
_
eenkrimpen bĳ het bericht over
g
6 Steekt over naar TarTyrus.
_
_
sis; jammert, GIJ bewoners van het
kustland. 7 Is dit UW [stad] die
uitgelaten was sinds de dagen van
weleer, [sinds] haar vroege tĳden?
Haar voeten plachten haar ver
weg te brengen om er als vreemdelinge te vertoeven.
8 Wie is het die deze raad tegen
Tyrus
gegeven heeft,h de kronen_
uitdeelster, wier kooplieden vor¨
sten, wier handelaars de geeerden der aarde waren? i
9 Jehovah der legerscharen zelf
heeft deze raad gegeven,j om de
trots van alle schoonheid
te ont¨
wĳden,k om alle geeerden der aarde met verachting te bejegenen.l
10 Steek uw land over als de rivier de Nĳl, o dochter van Tar_
sis.m Er is geen scheepstimmerwerf meer.n 11 Zĳn hand heeft
hĳ uitgestrekt over de zee; hĳ
heeft koninkrĳken in beroering
gebracht.o Jehovah zelf heeft
¨ bevel gegeven tegen Fen _icie, om
haar vestingen te verdelgen.p
12 En hĳ zegt: „Gĳ moogt nooit
meer uitgelaten zĳn,q o verdrukte, de maagdelĳke dochter van
S _idon.r Sta op, steek over naar
K _ittims zelf. Ook daar zal u geen
rust beschoren zĳn.”
13¨ Zie! Het land der Chalt
dee
_
¨ en. Dit is het volk — Assyrieu bleek [het] niet te zĳn — zĳ
u 2Kon 17:24; Jes 10:12; Jes 30:31; Na 3:18; Ze
2:13.
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Tot verwoesting besloten

hebben het gesticht voor de vaste woestĳnbezoekers.a Zĳ hebben hun belegeringstorens opgericht,b zĳ hebben haar woontorens
blootgelegd,c men heeft haar tot
een afbrokkelende bouwval gemaakt.d
14 Jammert, GIJ schepen van
Tarsis,
want UW vesting is geweld_
dadig geplunderd.e
15 En het moet geschieden op
die dag, dat Tyrus
zeventig jaar
_
f
vergeten moet
´ ´ worden, net als de
dagen van een koning. Na verloop
van zeventig jaar zal het Tyrus
_
vergaan als in het lied van een
prostituee: 16 „Neem een harp,
ga de stad rond, o vergeten prostituee.g Doe uw best met het spelen
op de snaren; maak uw liederen
vele, opdat er aan u gedacht moge
worden.”
17 En het moet geschieden na
verloop van zeventig jaar, dat Jehovah zĳn aandacht op Tyrus
zal
_
richten, en zĳ moet terugkeren
h en prostitutot haar hoerenloon
tie bedrĳven met alle koninkrĳken der aarde op de oppervlakte
van de aardbodem.i 18 En haar
winst en haar hoerenloonj moeten iets heiligs voor Jehovah worden. Het zal niet opgehoopt noch
opgespaard worden, want haar
hoerenloon zal ten deel vallen
aan hen die voor het aangezicht
van Jehovah wonen,k om tot verzadiging te eten en voor sierlĳke
bedekking.l
Zie! Jehovah maakt het
land leeg en verwoest het,
24
en hĳ heeft de oppervlakte er-

m

van omgekeerdn en zĳn bewoners
verstrooid.o 2 En het moet hetzelfde worden voor het volk als
voor de priester, hetzelfde voor de
knecht als voor zĳn meester, hetzelfde voor de dienstmaagd als
voor haar meesteres, hetzelfde
voor de koper als voor de verkoper, hetzelfde voor de uitlener
als voor de lener, hetzelfde voor
de rentenemer als voor degene
die de rente betaalt.p 3 Zonder
mankeren zal het land leeggemaakt worden, en zonder mankeren zal het uitgeplunderd wor-
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JESAJA 23:14–24:15
den,a want Jehovah zelf heeft dit
woord gesproken.b 4 Het land
is gaan treuren,c is vervallen. Het
productieve land is verwelkt, is
vervallen. De hogen van het volk
des lands zĳn verwelkt.d 5 En
het land zelf is bezoedeld onder
zĳn bewoners,e want zĳ hebben
de wetten overtreden,f het voorschrift veranderd,g het voor onbepaalde tĳd durende verbond
verbroken.h 6 Daarom heeft de
vloek zelf het land verteerd,i en
de bewoners ervan worden voor
schuldig gehouden. Daarom zĳn
de bewoners van het land in aantal verminderd, en zeer weinig
sterfelĳke mensen zĳn er overgebleven.j
7 De nieuwe wĳn is gaan treuren, de wĳnstok is verwelkt,k allen die vrolĳk van hart waren, zĳn
gaan zuchten.l 8 De uitbundige
vreugde der tamboerĳnen heeft
opgehouden, het rumoer der uitgelatenen is gestaakt, de uitbundige vreugde der harp heeft opgehouden.m 9 Het is zonder lied
dat zĳ wĳn drinken; de bedwelmende drank wordt bitter voor
degenen die hem drinken. 10 De
verlaten stad is verbroken; n elk
huis is toegesloten, zodat men er
niet kan binnengaan. 11 Er is
geschreeuw in de straten wegens
[het gemis van] wĳn. Alle verheuging is verdwenen; de uitbundige
vreugde van het land is geweken.o
12 In de stad is een ontzettende
toestand achtergelaten; de poort
is verbrĳzeld tot louter een hoop
puin.p
13 Want zo zal het worden in
het midden van het land, onder
de volken, gelĳk het afslaan van
de olĳfboom,q gelĳk de nalezing,
wanneer de druivenoogst tot een
eind is gekomen.r 14 Zĳzelf zullen hun stem verheffen, zĳ zullen
een vreugdegeroep aanheffen. In
de superioriteit van Jehovah zullen zĳ stellig jubelen vanaf de
zee.s 15 Daarom moeten zĳ in
r Jes 1:9; Jes 17:5; Jer 6:9; Ez 6:8; Mi 7:1; s Jes
12:1; Jes 40:9; Jer 31:12; Jer 33:11; Za 2:10.

JESAJA 24:16–25:8

Jehovah is Koning. Feestmaal. Geen dood meer

de streek van het lichta Jehovah
verheerlĳken,b op de eilanden der
zee de naam
van Jehovah,c de God
¨
van Isra
el. 16 Van het uiteinde
_
¨
van het land zĳn er melodieen
die wĳ hebben gehoord: d „Sieraad
voor de Rechtvaardige!”e
Maar ik zeg: „Voor mĳ is er
magerheid,f voor mĳ is er magerheid! Wee mĳ! De verraders
hebben verraderlĳk gehandeld.g
Zelfs met verraad hebben de verraders verraderlĳk gehandeld.”h
17 Angst en de groeve en de valstrik zĳn over u, gĳ bewoner van
het land.i 18 En het moet geschieden dat al wie vlucht voor
het geluid van dat wat angst verwekt, in de groeve zal vallen, en
al wie uit het binnenste van de
groeve opklimt, in de valstrik gevangen zal worden.j Want zelfs
de sluizen daarboven zullen werkelĳk geopend wordenk en de
grondvesten van het land zullen
schudden.l 19 Het land is absoluut opengebarsten, het land is
absoluut heen en weer geschud,
het land is absoluut aan het wankelen gebracht.m 20 Het land
beweegt zich absoluut onvast als
een dronken man, en het heeft
heen en weer gewiegeld als een
uitkĳkhut.n En zĳn overtreding
heeft er zwaar op gedrukt,o en het
moet vallen, zodat het niet weer
zal opstaan.p
21 En het moet geschieden op
die dag, dat Jehovah zĳn aandacht zal richten op het leger
der hoogte in de hoogte, en op
de koningen des aardbodems op
de aardbodem.q 22 En zĳ zullen stellig bĳeengedreven worden
zoals men gevangenen in de kuil
bĳeendrĳft,r en opgesloten worden in de kerker; s en na een overvloed van dagen zal er aandacht
aan hen worden geschonken.t
23 En de volle maan is schaamrood geworden en de gloeiende
[zon] is beschaamd geworden,u
want Jehovah der legerscharen
is koning gewordenv op de berg
en ten aanS _ionw en in Jeruzalem
_
schouwen van zĳn oudere manx
nen met heerlĳkheid.
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O Jehovah, gĳ zĳt mĳn
God.a Ik verhoog u,b ik prĳs
uw naam,c want gĳ hebt wonderbare dingen gedaan,d raadsbesluitene uit vroeger tĳden, in
getrouwheid,f in betrouwbaarheid.g 2 Want gĳ hebt een stad
tot een steenhoop gemaakt, een
versterkte stad tot een afbrokkelende bouwval, een woontoren
van vreemden tot wat geen stad
meer is, die zelfs tot onbepaalde
tĳd niet herbouwd zal worden.h
3 Daarom zullen zĳ die een sterk
volk zĳn, u verheerlĳken;
de stad
¨
der tirannieke natien, zĳ zullen
u vrezen.i 4 Want gĳ zĳt een
vesting geworden voor de geringe, een vesting voor de arme in
de nood die hĳ heeft,j een toevlucht voor de slagregen, een
schaduwk tegen de hitte, wanneer
het geblaas der tirannieken is als
een slagregen tegen een muur.
5 Als de hitte in een waterloos
land dempt gĳ het rumoer van
vreemden, de hitte met de schaduw van een wolk.l Zelfs de melodie van de tirannieken wordt onderdrukt.m
6 En Jehovah der legerscharen
zal op deze berg n stellig voor alle
volkeno een feestmaal aanrechten van schotels rĳk aan olie,p een
feestmaal van [wĳn bewaard op]
de droesem, van schotels rĳk aan
olie en vol merg,q van [wĳnr bewaard op] de droesem, geklaard.s
7 En op deze berg zal hĳ stellig het gelaat verzwelgen van het
omwindsel dat alle volken omwindt,t en het¨ vlechtwerk dat
over alle natien gevlochten is.
8 Hĳ zal werkelĳk de dood voor
eeuwig verzwelgen,u en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de

25
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Dank voor Jehovah’s vrede, ĳver, redding

tranen van alle aangezichten wissen.a En de smaad van zĳn volk
zal hĳ van de gehele aarde wegnemen,b want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken.
9 En op die dag zal men stellig zeggen: „Zie! Dit is onze God.c
Wĳ hebben op hem gehooptd en
hĳ zal ons redden.e Dit is Jehovah.f Wĳ hebben op hem gehoopt. Laten wĳ blĳ zĳn en ons
verheugen in de redding door
hem.”g
10 Want de hand van Jehovah
zal op deze berg komen te rusten,h
en Moab
moet vertreden wordeni
_
op zĳn plaats, zoals wanneer een
hoop stro wordt vertreden op een
mestvaalt.j 11 En hĳ moet zĳn
handen in het midden ervan uitslaan, zoals wanneer een zwemmer [ze] uitslaat om te zwemmen,
en hĳ moet zĳn hoogmoed vernederenk te zamen met de listige bewegingen van zĳn handen.
12 En de versterkte stad, met
uw hoge, veilige muren, moet
hĳ neerwerpen; hĳ moet [haar]
vernederen, [haar] in aanraking
brengen met de aarde, tot in het
stof.l
m

Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land
26
Juda:
„Wĳ hebben een sterke
_
n

o

stad.p Redding stelt hĳ tot muren
en wal.q 2 Opent de poorten,r opdat de rechtvaardige natie, die
een getrouw gedrag bewaart, er
moge binnengaan.s 3 De neiging
die goed ondersteund is, zult gĳ
beveiligen in voortdurende vrede,t omdat
´ men ertoe wordt bewogen op u te vertrouwen.u 4 Vertrouwt op Jehovahv voor altĳd,
want in Jah Jehovah is de Rots w
van onbepaalde tĳden.
5 Want hĳ heeft de bewoners
van de hoogte, de verheven stad,x
neergeworpen.y Hĳ vernedert
haar, hĳ vernedert haar tot de
aarde; hĳ brengt haar in aanraking met het stof.z 6 De voet
zal haar vertreden, de voeten van
de ellendige, de treden van de geringen.”a
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7 Het pad van de rechtvaardige is oprechtheid.a Daar gĳ oprecht zĳt, zult gĳ zelfs het spoor
van een rechtvaardige effen maken.b 8 Ja, voor het pad van uw
oordelen, o Jehovah, hebben wĳ
op u gehoopt.c Naar uw naam
en naar uw gedachtenis d is het
verlangen van de ziel uitgegaan.e
9 Met mĳn ziel heb ik naar u verlangd in de nacht; f ja, met mĳn
geest in mĳn binnenste blĳf ik u
zoeken; g want wanneer er van u
afkomstige oordelen voor de aarde zĳn,h is het rechtvaardigheidi
wat de bewoners van het productieve land stellig zullen leren.j
10 Al zou de goddeloze gunst
worden betoond, hĳ zal eenvoudig geen rechtvaardigheid leren.k In het land van oprechtheid
zal hĳ onrecht plegenl en hĳ zal
de eminentie van Jehovah niet
zien.m
11 O Jehovah, uw hand is
hoog geworden,n [maar] zĳ aanschouwen [het] niet.o Zĳ zullen
[het] aanschouwen en beschaamd
staanp over de ĳver voor [uw]
volk. Ja, het vuur q zelf voor uw
eigen tegenstanders zal hen verteren. 12 O Jehovah, gĳ zult
ons vrede beschikken,r want ook
al onze werken hebt gĳ voor ons
verricht.s 13 O Jehovah, onze
God, andere meesters buiten u
hebben als eigenaars van ons gehandeld.t Door u alleen zullen wĳ
van uw naam gewagen.u 14 Zĳ
zĳn dood; zĳ zullen niet leven.v
Machteloos in de dood,w zullen
zĳ niet opstaan.x Daarom hebt gĳ
uw aandacht [op hen] gericht, om
hen te verdelgen en elke vermelding van hen teniet te doen.y
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Doden zullen leven. Zich verbergen

15 Gĳ hebt aan de natie toegevoegd; o Jehovah, gĳ hebt aan de
natie toegevoegd; a gĳ hebt uzelf
verheerlĳkt.b Gĳ hebt alle grenzen van het land ver uitgebreid.c
16 O Jehovah, in benauwdheid
hebben zĳ hun aandacht op u
gericht; d zĳ hebben een fluister[gebed] uitgestort toen uw strenge onderricht hen trof.e 17 Net
zoals een zwangere vrouw het mo¨
ment nadert om te baren, weeen
heeft, het uitschreeuwt in haar
¨
barensweeen, zo zĳn wĳ geworden wegens u, o Jehovah.f 18 Wĳ
zĳn zwanger
geworden, wĳ heb¨
ben weeen gehad; g wĳ hebben
als het ware wind gebaard. Geen
werkelĳke redding bewerken wĳ
met betrekking tot het land,h
en er worden voorts geen bewoners voor het productieve land
[als bĳ een geboorte] uitgeworpen.i
19 „Uw doden zullen leven.j
Een lĳk van mĳ — zĳ zullen opstaan.k Wordt wakker en heft
een vreugdegeroep aan, GIJ die
in het stof verblĳft! l Want uw
dauwm is als de dauw van maluwen,n en de aarde zelf zal ook degenen die machteloos zĳn in de
dood, [als bĳ een geboorte] uitwerpen.o
20 Ga, mĳn volk, begeef u in
uw binnenkamers, en sluit uw
deuren achter u.p Verberg u voor
slechts een ogenblik, totdat de
openlĳke veroordeling voorbĳgaat.q 21 Want zie! Jehovah
komt uit zĳn plaats te voorschĳn
om de bewoner van het land rekenschap te vragen van diens
dwaling,r en het land zal stellig
zĳn bloedvergieten aan het licht
brengens en zal zĳn gedoden niet
langer bedekken.”t
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Op die dag zal Jehovah
met zĳn hard en groot en
27
sterk zwaard zĳn aandacht richv

w

ten op Lev _iathan, de glĳdende
slang,x ja, op Lev _iathan, de kronkelende slang, en hĳ zal het zeemonstery dat in de zee is, stellig
doden.
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2 Zingt haar op die dag toe: a
„Een wĳngaardb van mousserende wĳn! 3 Ik, Jehovah, beveilig
haar.c Elk ogenblik zal ik haar
drenken.d Opdat niemand zĳn
aandacht tegen haar richt, zal ik
haar zelfs nacht en dag beveiligen.e 4 Geen woede heb ik.f Wie
zal mĳ doornbosseng [en] onkruid
geven in de strĳd? Ik wil daarop
stappen. Ik wil die tegelĳkertĳd
in brand steken.h 5 Laat hĳ anders mĳn vesting aangrĳpen, laat
hĳ vrede met mĳ sluiten; vrede
sluite hĳ met mĳ.”i
6 In de komende [dagen]¨ zal Ja_
kob wortel schieten, Isra
elj bloe_
sems dragen en werkelĳk uitspruiten; en zĳ zullen de oppervlakte
van het productieve land eenvoudig met opbrengst vullen.k
7 Moet men hem slaan als met
de slag van iemand die hem
sloeg? Of moet hĳ worden gedood
als met de slachting van zĳn gedoden? l 8 Met een schrikaanjagende kreet zult gĳ met haar
twisten wanneer gĳ haar wegzendt. Hĳ moet [haar] verdrĳven
door zĳn harde wind op de dag
van de oostenwind.m 9 Daarom
zal hierdoor de dwaling van Ja_
kob worden verzoend,n en dit is
de ganse vrucht [wanneer] hĳ
zĳn zonde wegneemt,o wanneer
hĳ alle altaarstenen maakt gelĳk verpulverde kalkstenen, zodat de heilige palenp en de reukwerktafels niet zullen verrĳzen.q
10 Want de versterkte stad zal
eenzaam zĳn, de weidegrond aan
zichzelf overgelaten en verlaten als een wildernis.r Daar zal
het kalf weiden, en daar zal het
zich neerleggen; en hĳ zal werkelĳk haar grote takken verteren.s
11 Wanneer haar takjes zĳn verdord, zullen vrouwen die er komen, [ze] afbreken [en] ze aanste-

2e kolom
a Jes 5:1
b Ps 80:8
Jer 2:21
Mt 21:33
c De 33:29
1Sa 2:9
d Jes 35:6
Jes 41:18
Jes 58:11

e Ps 121:4; Jes 46:4; f Ps 85:3; Ps 103:9; Jes
12:1; g Lu 6:44; h 2Sa 23:6; Jes 10:17; Heb 6:8;
i Jes 57:19; Ez 34:25; Ho 2:18; Ro 5:1; 2Kor
5:19; j Ez 39:25; k Ps 92:13; Jes 37:31; Jes
60:22; Jer 30:19; Ho 14:5; l Jes 10:20; Jer 50:33;
m Jer 4:11; Ez 13:13; n Jes 4:4; Jes 48:10; Ez
24:13; o Ro 11:26; p Jes 17:8; Mi 5:13; q 2Kr
34:4; r Jes 6:11; Jes 17:9; Jer 26:18; Klg 2:5; Ez
36:4; s Jes 7:25; Jes 17:2; Jes 32:14.

¨
Efraıms dronkaards
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ken.a Want het is geen volk met
een scherp verstand.b Daarom zal
zĳn Maker het geen barmhartigheid betonen, en zĳn eigen Formeerder zal het geen gunst betonen.c
12 En het moet geschieden op
die dag, dat Jehovah [de vrucht]
zal afslaan,d vanaf de snelvlietende stroom van de Rivier e tot het
stroomdal van [de beek van] Egyp_
te,f en zo zult GIJZELF de een na
g
de ander worden bĳeengeraapt,
¨
o zonen van Isra
el. 13 En het
_
moet geschieden op die dag, dat
er op een grote hoorn geblazen
zal worden,h en ¨ degenen die in
het land Assyri
_ e dreigen om te
komeni en de verdrevenen in het
j
land Egypte
zullen stellig komen
_
en zich neerbuigenk voor Jehovah op de heilige berg te Jeruza_
lem.l
Wee de eminente kroon
28
¨ van de dronkaards van
Efra
ım, en de verwelkende bloe_
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m

sem van zĳn luisterrĳke sieraad,
dat rust op het hoofd van het
vruchtbare dal van hen die door
de wĳn zĳn overmand! 2 Zie!
Jehovah heeft iemand die sterk
en krachtig is.n Als een onweersbui van hagel,o een vernielende
storm, als een onweersbui van geweldige, overstromende waterenp
zal hĳ stellig met kracht ter aarde werpen. 3 Met voeten zullen de eminente kronen
van de
¨
dronkaards van Efra
ım worden
_
vertreden.q 4 En de verwelkende bloemr van zĳn luisterrĳke
sieraad dat op het hoofd van het
vruchtbare dal rust, moet
wor´ ´
den als de vroege vĳg s voor de zomer, die wanneer iemand ze ziet,
terwĳl ze nog in zĳn handpalm
is, door hem wordt opgeslokt.
5 Op die dag zal Jehovah der legerscharen worden als een sierkroont en als een luisterrĳke
krans u voor degenen die overblĳvenv van zĳn volk, 6 en als een
geest der gerechtigheid voor degene die ten gericht gezeten is,w
en als kracht [voor] hen die de
strĳd afwenden van de poort.x
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7 En ook dezen — vanwege
wĳn hebben zĳ gedwaald en vanwege bedwelmende drank hebben
zĳ gedoold. Priester en profeeta
— zĳ hebben gedwaald vanwege
bedwelmende drank, zĳ zĳn verward geworden ten gevolge van de
wĳn, zĳ hebben gedooldb ten gevolge van de bedwelmende drank;
zĳ hebben gedwaald in hun zien,
zĳ hebben gewaggeld met betrekking tot de beslissing. 8 Want
de tafels zelf zĳn allemaal vol vies
uitbraaksel gewordenc — er is
geen plaats [die schoon is].
9 Wie zal men in kennis onderrichten,d en wie zal men het gehoorde te verstaan geven? e Degenen die van de melk gespeend
zĳn, die van de borst weggenomen
zĳn? f 10 Want het is „gebod op
gebod, gebod op gebod, meetsnoer
op meetsnoer, meetsnoer op meetsnoer, hier een weinig, daar een
weinig”.g 11 Want door hen die
stamelen met hun lippenh en door
een andere taali zal hĳ tot dit volk
spreken,j 12 tot degenen tot wie
hĳ heeft gezegd: „Dit is de rustplaats. Geeft de vermoeide rust.
En dit is de plaats van verademing”, maar die niet wilden horen.k 13 En voor hen zal het
woord van Jehovah stellig worden
„gebod op gebod, gebod op gebod,
meetsnoer op meetsnoer, meetsnoer op meetsnoer,l hier een weinig, daar een weinig”, opdat zĳ
gaan en stellig achterwaarts struikelen en werkelĳk verbroken en
verstrikt en gevangen worden.m
14 Daarom, hoort het woord
van Jehovah, GIJ snoevers, GIJ
heersers n van dit volk dat in Jeruzalem
is: 15 Omdat gĳlieden
_
hebt gezegd: „Wĳ hebben een
verbond gesloten met de Dood,o
en met Sjeo_ ol
_ hebben wĳ een
visioenp tot stand gebracht; de
overstromende stortvloed, ingeval die doortrekt, zal ons niet bereiken, want wĳ hebben leugen
i Da 1:4; j 1Kor 14:21; k Ps 81:11; Jer 44:16;
l 2Kon 21:13; Jes 28:17; Klg 2:8; m 2Kr 36:16;
Jes 8:15; n Hab 1:10; o Jes 28:18; p Ez 13:16.

JESAJA 28:16–29:5

Sions hoeksteen. Gods ongewone werk

tot onze toevlucht gemaakta en
in bedrog hebben wĳ ons verborgen”b — 16 daarom heeft de
Soevereine Heer Jehovah dit gezegd: „Ziet, ik leg als fundament
in S _ionc een steen,d een beproefde
steen,e de kostbare hoekf van een
vast fundament.g Niemand die
geloof oefent, zal in paniek geraken.h 17 En ik wil gerechtigheid tot het meetsnoer i maken
en rechtvaardigheidj tot het waterpasinstrument; en de hagelk
moet de leugentoevlucht wegvagen,l en de wateren, die zullen zelfs de schuilplaats wegspoelen.m 18 En UW verbond met de
Dood zal stellig ontbonden worden,n en dat visioen van U met
Sjeo_ ol
_ zal geen stand houden.o De
overstromende stortvloed, wanneer die doortrektp — dan moet
GIJ er een plaats van vertreding
voor worden.q 19 Zo dikwĳls hĳ
doortrekt, zal hĳ ulieden wegnemen,r want morgen aan morgen zal hĳ doortrekken, overdag
en ’s nachts; en het moet niets
dan een reden tot beven wordens
ten einde [anderen] het gehoorde
te verstaan te geven.”
20 Want het rustbed is te kort
gebleken om er zich op uit te
strekken, en zelfs het geweven laken is [te] smal wanneer men zich
erin wikkelt. 21 Want Jehovah
zal opstaan net zoals bĳ de berg
t
en hĳ zal in beroering
Perazim,
_
komen net zoals in de laagvlakte
bĳ G _ibeon,u om zĳn daad te verrichten — zĳn daad is vreemd —
en om zĳn werk te doen — zĳn
werk is ongewoon.v 22 En nu,
betoont U geen spotters,w opdat
UW banden niet sterk worden,
want van een verdelging, ja, iets
waartoe besloten is, heb ik gehoord van de Soevereine x Heer,
Jehovah der legerscharen, voor
het gehele land.y
23 Leent het oor en luistert
naar mĳn stem; schenkt aandacht en luistert naar mĳn woord.
24 Is het de gehele dag z dat de
ploeger ploegt om te zaaien, dat
hĳ zĳn grond losmaakt en egt? a
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25 Is het niet zo dat wanneer hĳ
de oppervlakte ervan effen gemaakt heeft, hĳ dan zwarte komĳn strooit en de komĳna uitwerpt, en moet hĳ er geen tarwe,
gierstb en gerst in doen op de
vastgestelde plaats,c en speltd als
zĳn grens? e 26 En men corrigeertf hem overeenkomstig dat
wat juist is. Zĳn eigen God onderricht hem.g 27 Want niet met
een dorswerktuig h wordt zwarte
komĳn getreden; en over komĳn
wordt geen wagenwiel gewenteld.
Want met een stoki wordt zwarte komĳn gewoonlĳk uitgeklopt,
en komĳn met een staf. 28 Ja,
wordt broodkoren gewoonlĳk verbrĳzeld? Want nooit blĳft men het
zonder ophoudenj treden.k En hĳ
moet de rol van zĳn wagen in beweging zetten, en zĳn eigen rĳpaarden, [maar] hĳ zal het niet
verbrĳzelen.l 29 Ook dit is uitgegaan van Jehovah der legerscharen zelf,m die wonderbaar is
geweest in raad, die grootse dingen heeft gedaan op het gebied
van doeltreffend werken.n
¨
¨
„Wee Ari
_ el, de stad
_ el,o Ari
waar David
zich legerde! p
_
Voegt jaar bĳ jaar, laat de feestenq hun kringloop
volbrengen.
¨
2 En ik moet Ari
_ el benauwen,r en
er moet getreur en jammerklacht
blĳken te zĳn,s en ze moet mĳ
worden als de altaarhaard van
God.t 3 En ik moet mĳ aan alle
kanten tegen u legeren, en ik
moet het beleg voor u slaan met
een palissade, en belegeringswerken tegen u oprichten.u 4 En gĳ
moet neergehaald worden, zodat
gĳ als het ware vanuit de aarde
zult spreken, en als uit het stof
zal uw woord gedempt klinken.v
En als een geestenmedium moet
uw stem worden, ja, uit de aarde,
en uit het stof zal uw eigen woord
piepen.w 5 En de menigte van
hen die u vreemd zĳn, moet net

29

n Ps 40:5; Jer 32:19; Ro 11:33; HFDST. 29
o Jes 29:7; p 2Sa 5:9; q Le 23:2; 2Kr 8:13; r De
28:53; De 28:55; s Jes 51:19; Klg 1:4; t Jes 9:19;
Jer 15:14; Jer 17:4; Ze 1:7; u 2Kon 24:11; 2Kon
25:1; Jer 39:1; Ez 4:2; Ez 21:22; v Ps 44:25; Jes
51:23; w Jes 8:19.
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Jeruzalem veroordeeld; beoefent schĳnaanbidding

als fĳn stof worden,a en de menigte der tirannenb net als het kaf
dat wegstuift.c En het moet in een
ogenblik, plotseling,d geschieden.
6 Van de zĳde van Jehovah der
legerscharen zal er aandacht aan
u worden geschonken met donder en met aardbeving en met een
groot geluid, stormwind en orkaan, en de vlam van een verslindend vuur.”e
7 En het moet geschieden net
als in een droom, in een nachtvisioen, met betrekking
tot de
¨
menigte van alle natien¨ die oorf
log voeren tegen Ari
el,
ja, al_
len die oorlog voeren tegen haar,
en de tegen haar gerichte belegeringstorens en degenen die haar
benauwen.g 8 Ja, het moet geschieden net als wanneer een
hongerige droomt en zie, hĳ eet,
en hĳ wordt werkelĳk wakker en
zĳn ziel is leeg; h en net als wanneer een dorstige droomt en zie,
hĳ drinkt, en hĳ wordt werkelĳk
wakker en zie, hĳ is vermoeid en
zĳn ziel is uitgedroogd; zo zal het
geschieden
met de menigte van
¨
alle natien die oorlog voeren tegen de berg S _ion.i
9 Talmt en weest verbaasd; j
verblindt U en weest verblind.k Zĳ
zĳn bedwelmd geraakt,l maar niet
van wĳn; zĳ hebben zich onvast
voortbewogen, maar niet vanwege
bedwelmende drank.m
10 Want over ulieden heeft Jehovah een geest van diepe slaap
uitgestort,n en hĳ sluit UW ogen,
de profeten,o en hĳ heeft zelfs UW
hoofden,p de visionairs,q omhuld.
11 En voor ulieden wordt het visioen van alles gelĳk de woorden
van het boek dat is verzegeld,r
dat men geeft aan iemand die het
schrift kent en zegt: „Lees dit alstublieft voor”, en hĳ moet zeggen:
„Dat kan ik niet, want het is verzegeld”; s 12 en het boek moet
gegeven worden aan iemand die
geen schrift kent, terwĳl [iemand]
zegt: „Lees dit alstublieft voor”,
en hĳ moet zeggen: „Ik ken in het
geheel geen schrift.”
13 En Jehovah zegt: „Omdat dit
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JESAJA 29:6-21

volk genaderd is met zĳn mond en
zĳ mĳ slechts met hun lippen verheerlĳkt hebbena en hun hart zelf
ver van mĳ verwĳderd hebbenb en
hun vrees ten opzichte van mĳ
een gebod van mensen wordt dat
wordt onderwezen,c 14 daarom,
hier ben ik, Degene die wederom
wonderlĳk met dit volk zal handelen,d op een wonderlĳke wĳze en
met iets wonderlĳks; en de wĳsheid van hun wĳze mannen moet
vergaan, en zelfs het verstand
van hun beleidvolle mannen zal
schuilgaan.”e
15 Wee hun die zeer diep gaan
in het verbergen van raad voor
Jehovah zelf,f en wier daden in
een duistere plaats zĳn geschied,g
terwĳl zĳ zeggen: „Wie ziet ons,
en wie weet van ons?”h 16 O die
verkeerdheid van U! Dient de pottenbakker zelf soms net als het
leem geacht te worden? i Want
dient het maaksel soms betreffende zĳn maker te zeggen: „Hĳ
heeft mĳ niet gemaakt”? j En zegt
in feite soms het geformeerde zelf
betreffende zĳn formeerder: „Hĳ
heeft geen verstand getoond”? k
17 Is het niet nog slechts een
zeer korte tĳd en de L _ibanon moet
in een boomgaard veranderd wordenl en de boomgaard zelf zal net
als een woud worden geacht? m
18 En op die dag zullen de doven
stellig de woorden van het boek
horen,n en uit het donker en uit de
duisternis zullen zelfs de ogen der
blinden zien.o 19 En de zachtmoedigenp zullen hun verheuging
in Jehovah zelf stellig vermeerderen, en zelfs de armen van de
mensheid¨ zullen blĳ zĳn in de Heilige Isra
els zelf,q 20 want de ti_
ran moet aan zĳn eind komenr en
met de snoever moet het gedaan
zĳn,s en allen die er voortdurend
op uit zĳn kwaad te doen,t moeten worden afgesneden, 21 zĳ
die een mens doen zondigen door
[zĳn] woord,u en zĳ die zelfs strikken spannen voor degene die terechtwĳst in de poort,v en zĳ die
s Jes 28:14; Jer 9:23; t Jer 18:18; Mi 2:1; Lu 6:7;
Lu 20:20; u Mt 22:15; Lu 11:54; v Am 5:10.

JESAJA 29:22–30:15
de rechtvaardige terzĳde dringen
met nietszeggende argumenten.a
22 Daarom heeft Jehovah dit
tot het huis van Jakob
gezegd, hĳ
_
die Abraham
verloste: b „Jakob
zal
_
_
nu niet beschaamd staan, noch zal
zĳn eigen gezicht nu bleek worden; c 23 want wanneer hĳ zĳn
kinderen ziet, het werk van mĳn
handen, in zĳn midden,d zullen zĳ
mĳn naam heiligen,e en zĳ zullen stellig de Heilige Jakobs
hei_
¨
el
ligen,f en voor de God van Isra
_
g
zullen zĳ ontzag hebben. 24 En
zĳ die dwalen in [hun] geest, zullen werkelĳk verstand krĳgen, en
zelfs zĳ die morren, zullen onderricht leren.”h
„Wee de onhandelbare zonen”, is de uitspraak van
30
Jehovah, „[die geneigd zĳn] raad
i

ten uitvoer te brengen, maar niet
die van mĳ; j en een plengoffer
uit te gieten, maar niet met mĳn
geest, om zonde op zonde te stapelen; k 2 die op weg gaan´ om
naar
´
Egypte
af te dalenl en mıjn mond
_
m
niet hebben geraadpleegd, om
beschutting te zoeken in de vesting van Farao en toevlucht te
zoeken in de schaduw van Egyp_
te! n 3 En de vesting van Farao
moet zelfs voor ulieden een reden
tot schaamte worden,o en de toevlucht in de schaduw van Egyp_
te een oorzaak van schande.p
q
4 Want zĳn vorsten zĳn in Zoan
_
zelf gekomen en zĳn eigen afgezanten bereiken zelfs Hanes.
_
5 Iedereen zal stellig beschaamd
worden om een volk dat iemand
geen baat verschaft, dat geen
hulp is en geen baat verschaft,
maar een reden tot schaamte en
ook een oorzaak van smaad is.”r
6 De formele uitspraak tegen
de dieren van het zuiden: s Door
het land van benauwdheidt en
moeilĳke omstandigheden, van
de leeuw en de grommende luipaard, van de adder en de vliegende vurige slang,u dragen zĳ op de
ruggen van volwassen ezels hun
vermogen, en op de bulten van
kamelenv hun voorraden. Ten behoeve van het volk zullen ze van

¨
Israel vertrouwt op Egypte
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geen nut blĳken te zĳn. 7 En de
Egyptenaren zĳn louter ĳdelheid,
en hun hulp zal eenvoudig voor
niets zĳn.a Daarom heb ik deze
b — zĳ zĳn voor
genoemd: „Rahab
_
stilzitten.”
8 „Kom nu, schrĳf het in hun
bĳzĳn op een tafel en teken het
zelfs op in een boek,c opdat het
mag dienen voor een toekomstige
dag, als een getuigenis tot onbepaalde tĳd.d 9 Want het is een
weerspannig volk,e leugenachtige
zonen,f zonen die de wet van Jehovah niet hebben willen horen; g
10 die tot de zieners hebben gezegd: ’GIJ moet niet zien’, en tot
degenen die visioenen hebben:
’GIJ moet voor ons niet schouwen wat recht is.h Spreekt tot
ons vleiende dingen; schouwt bedrieglĳke dingen.i 11 Wĳkt af
van de weg; buigt af van
het pad.j
¨
Doet de Heilige Isra
els louter ter
_
wille van ons ophouden.’ ”k
12
_
¨ Daarom heeft de Heilige Israels dit gezegd: „Met het oog op
l
UW verwerping van dit woord, en
[aangezien] gĳlieden vertrouwt op
afzetterĳ en op slinksheid en daarop steunt,m 13 daarom zal U deze
dwaling worden als een gebroken
stuk dat op vallen staat, een uitpuiling in een hoog opgetrokken
muur,n waarvan de instorting plotseling, in een ogenblik, kan komen.o 14 En men zal hem stellig breken zoals men een grote
pottenbakkerskruik breekt,p [die
wordt] stukgeslagen zonder dat
men [haar] verschoont, zodat er
onder haar stukgeslagen brokken geen scherf van aardewerk
gevonden kan worden om daarmee het vuur uit de haardstede
te halen of water uit een drassige
plaats te scheppen.”q
15 Want dit heeft de Soevereine
¨
Heer Jehovah, de Heilige Isra
els,r
_
gezegd: „Door ommekeer en rust
zult gĳlieden worden gered. Uw
h 2Kr 16:10; 2Kr 18:7; 2Kr 24:19; Jer 11:21;
Jer 26:11; Han 4:17; i Jer 23:17; Ez 13:7; Mi
2:11; 2Ti 4:3; j Am 7:16; k Am 7:13; l Jes 5:24;
Am 2:4; m Jer 13:25; Mi 3:11; n Ps 62:3; Lu 6:49;
o Ps 73:19; p Jer 19:11; q Jer 13:14; r Jes 30:11.
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Grootse Onderwĳzer. Een woord achter u

kracht zal eenvoudig gelegen blĳken te zĳn in rustig blĳven en in
vertrouwen.”a Maar GIJ hebt niet
gewild.b 16 En GIJ hebt voorts
gezegd: „Neen, maar op paarden
zullen wĳ vluchten!”c Daarom zult
GIJ vluchten. „En op snelle [paarden] zullen wĳ rĳden!”d Daarom
zullen UW achtervolgers zich als
snel doen kennen.e 17 Duizend
zullen er beven
wegens de bestraf´ ´
fing van een; f wegens de bestraffing van vĳf zult GIJ vluchten, totdat GIJ zult zĳn overgebleven als
een mast op een bergtop en als een
signaal op een heuvel.g
18 En daarom zal Jehovah er
vol verwachting naar blĳven uitzien U gunst te betonen,h en daarom zal hĳ opstaan om U barmhartigheid te betonen.i Want Jehovah
is een God des gerichts.j Gelukkig k zĳn allen die hem blĳven verwachten.l 19 Wanneer zelfs het
volk in S _ionm in Jeruzalem
zal wo_
nen,n zult gĳ geenszins wenen.o
Hĳ zal u zonder mankeren gunst
betonen op het geluid van uw geroep; zodra hĳ het hoort, zal hĳ
u werkelĳk antwoorden.p 20 En
Jehovah zal ulieden stellig brood
in de vorm van benauwdheid geven en water in de vorm van onderdrukking; q toch zal uw Grootse Onderwĳzer zich niet langer
verbergen, en uw ogen moeten
[ogen] worden die uw Grootse Onderwĳzer r zien. 21 En uw eigen
oren zullen een woord achter u
horen, dat luidt: „Dit is de weg.s
Wandelt daarop”, ingeval gĳlieden rechts of ingeval GIJ links
zoudt gaan.t
22 En gĳlieden moet het overtreksel van uw zilveren gehouwen
beelden en de nauwsluitende bekleding van uw goudenu gegotenv
beeld verontreinigen.w Gĳ zult ze
wegstrooien.x Als een menstruerende vrouw zult gĳ ertegen zeggen: „Louter vuil!”y 23 En hĳ
zal stellig de regen geven voor
uw zaad waarmee gĳ de grond
bezaait,z en als de opbrengst van
de grond, brood, dat vet en olie-
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JESAJA 30:16-30

achtig a moet worden. Uw vee zal
op die dag op een uitgestrekte weide grazen.b 24 En de runderen
en de volwassen ezels die de grond
bewerken, zullen met zuring gekruid voer eten, dat met de wanschop c en met de vork werd gewand. 25 En op elke hoge berg
en op elke verheven heuvel moeten stromen, watergreppels, blĳken te zĳnd op de dag van de grote
slachting, wanneer de torens vallen.e 26 En het licht van de volle maan moet worden als het licht
van de gloeiende [zon]; en ook het
licht van de gloeiende [zon] zal zevenmaal sterker worden,f als het
licht van zeven dagen, op de dag
dat Jehovah de breukg van zĳn
volk verbindt en zelfs de zware
wonde die het gevolg is van de
door hem toegebrachte slag geneest.h
27 Zie! De naam van Jehovah
komt van verre, brandend van zĳn
toorni en met zware wolken. Wat
zĳn lippen betreft, die zĳn vol
openlĳke veroordeling geworden,
en zĳn tong is als een verslindend
vuur.j 28 En zĳn geest is als een
overstromende stortbeek die helemaal tot aan de hals reikt,k om
¨
de natien heen en weer te zwaaien
met een zeef l van waardeloosheid;
en een toomm die iemand doet
ronddolen, zal in de kaken van de
volken zĳn.n 29 Bĳ ulieden zal
een lied blĳken te zĳno zoals dat in
de nacht waarin men zich heiligt
voor een feest,p en verheuging des
harten zoals die van iemand die
onder fluitspelq optrekt naar de
berg van Jehovah,r naar de Rots
¨
van Isra
el.s
_
30 En Jehovah zal stellig de
waardigheid van zĳn stemt doen
horen en zal het neerkomen van
zĳn arm doen zien,u in de woede
i De 32:22; Ps 79:5; Jes 10:17; Na 1:6; Ze 3:8;
j Ps 18:8; Jer 23:29; Heb 12:29; k Jes 8:8; l Am
9:9; m 2Kon 19:28; Ps 32:9; n Jes 19:3; o Ex 15:1;
2Kr 20:28; Jer 33:11; p De 16:14; Ps 42:4; Ps 81:2;
Mt 26:30; q 1Kr 13:8; Ps 150:4; r Jes 2:3; s De
32:4; Ps 18:31; Ps 95:1; Jes 26:4; t Ps 29:3; Ez
10:5; Opb 1:15; u Ex 15:16; Ps 98:1; Jes 53:1; Lu
1:51.
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Koning en vorsten heersen voor recht

van toorna en de vlam van een
verslindend vuur b [en] wolkbreuk
en slagregenc en hagelstenen.d
31 Want wegens ¨ de stem van Jehovah zal Assyri
_ e met verschrikking worden geslagen; e hĳ zal
[het] zelfs met een staf slaan.f
32 En elke slag van zĳn roede
der tuchtiging
die Jehovah op
¨
[Assyri
_ e] zal doen neerkomen,
zal stellig met tamboerĳnen en
met harpen blĳken te zĳn; g en
met veldslagen gekenmerkt door
het zwaaien [van wapens] zal hĳ
werkelĳk tegen hen strĳden.h
i is onlangs in
33 Want zĳn Tofeth
_
orde gebracht; die is ook bereid
voor de koning zelf.j Hĳ heeft de
houtstapel ervan diep gemaakt.
Vuur en hout zĳn er in overvloed.
De adem van Jehovah, als een
stroom van zwavel, brandt ertegen.k
Wee hun die afdalen naar
Egypte
om hulp, die zich
31
_
op louter paarden verlaten en die
l

m

hun vertrouwen stellen in strĳdwagens,n omdat ze talrĳk zĳn, en
in rĳpaarden, omdat ze zeer sterk
zĳn, maar die hun blik niet heb¨
ben gericht op de Heilige Isra
els
_
en Jehovah zelf niet hebben gezocht.o 2 En ook hĳ is wĳs p en
zal doen komen wat rampspoedig is,q en hĳ heeft zĳn eigen
woorden niet ingetrokken; r en
hĳ zal stellig opstaan tegen het
huis van boosdoeners s en tegen
de hulp van hen die beoefenen
wat schadelĳk is.t
3 De Egyptenaren evenwel zĳn
aardse mensenu en geen God; en
hun paarden zĳn vlees v en geen
geest. En Jehovah zelf zal zĳn
hand uitstrekken, en de helper zal
moeten struikelen en de geholpene zal moeten vallen,w en tegelĳkertĳd zullen zĳ allen aan hun
eind komen.
4 Want dit heeft Jehovah tot
mĳ gezegd: „Net zoals de leeuw,
ja, de jonge leeuw met manen,x
over zĳn prooi gromt, wanneer
een volledig aantal herders tegen hem wordt samengeroepen,
[en] hĳ zich ondanks hun stem
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niet zal laten verschrikken en ondanks hun tumult niet zal ineenduiken, zo zal Jehovah der legerscharen neerdalen om oorlog te
voeren over de berg S _ion en over
haar heuvel.a 5 Als vliegende
vogels, zo zal Jehovah der legerscharen Jeruzalem
verdedigen.b
_
[Haar] verdedigend, zal hĳ [haar]
ook stellig bevrĳden.c [Haar] verschonend, moet hĳ [haar] ook
doen ontkomen.”
6 „Keert terug d tot Degene te¨
genover wie de zonen van Isra
el
_
diep verzonken zĳn in hun opstand.e 7 Want op die dag zullen zĳ verwerpen een ieder zĳn goden van zilver, die waardeloos zĳn,
en zĳn goden van goud, die niets
waard zĳn,f die UW handen hebben gemaakt, U tot zonde.g 8 En
¨
de Assyrier moet vallen door het
zwaard, niet [dat van] een man;
en een zwaard, niet [dat van de]
aardse mens, zal hem verslinden.h
En hĳ moet vluchten wegens het
zwaard, en zĳn eigen jonge mannen zullen zelfs tot dwangarbeid
vervallen. 9 En zĳn eigen steile
rots zal uit louter schrik vergaan,
en wegens het signaali moeten
zĳn vorsten verschrikt worden”, is
de uitspraak van Jehovah, wiens
licht in S _ion en wiens ovenj in Jeruzalem
is.
_
k

Zie! Een koning zal regeren voor louter rechtvaar32
digheid; en wat vorsten betreft,
l

m

zĳ zullen als vorsten heersen voor
louter gerechtigheid. 2 En een
ieder moet als een wĳkplaats voor
de wind blĳken te zĳn en een
schuilplaats voor de slagregen,n
als waterstromen in een waterloos land,o als de schaduw van een
zware, steile rots in een uitgeput
land.p
3 En de ogen der zienden zullen niet dichtgestreken zĳn, en
zelfs de oren der horenden zullen
aandacht schenken.q 4 En zelfs
HFDST. 32 k Ge 49:10; Ps 2:6; Ps 45:6; Lu
Jo 1:49; l Ps 72:1; Jes 9:7; Jes 11:5; Jer
Za 9:9; Heb 1:9; Opb 19:11; m Ps 45:16;
4:6; o Jes 35:6; Opb 22:1; p Ps 31:2; Ps 63:1;
13:11.

1:32;
23:5;
n Jes
q Mt
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Vrede door ware rechtvaardigheid

het hart der voorbarigen zal acht
geven op kennis,a en zelfs de tong
der stamelenden zal vaardig zĳn
in het spreken van duidelĳke dingen.b 5 De onzinnige zal niet
langer edelmoedig worden genoemd; en wat de beginselloze
man betreft, van hem zal niet
worden gezegd dat hĳ edel is; c
6 want de onzinnige zal van zĳn
kant louter onzinnigheid spreken,d en zĳn hart zelf zal werken
aan wat schadelĳk is,e om te werken aan afvalf en tegen Jehovah
te spreken wat eigenzinnig is, om
de ziel van de hongerige ledig
te doen gaan,g en hĳ doet zelfs
de dorstige zonder drinken gaan.
7 Wat de beginselloze man betreft, zĳn werktuigen zĳn slecht; h
hĳzelf heeft raad gegeven met
betrekking tot losbandige gedragingen,i om de ellendigen met leugenwoorden te gronde te richten,j
zelfs wanneer een arme spreekt
wat recht is.
8 Wat de edelmoedige betreft,
met betrekking tot edelmoedige
dingen heeft hĳ raad gegeven, en
ten gunste van edelmoedige dingen zal hĳzelf opstaan.k
9 „GIJ onbezorgde vrouwen,
staat op, luistert naar mĳn stem! l
GIJ zorgeloze dochters, leent het
oor aan mĳn woord! 10 Binnen
een jaar en enkele dagen zult GIJ
zorgelozen in beroering worden
gebracht,m want de druivenoogst
zal tot een einde zĳn gekomen
[maar] er zal geen [ooft]inzameling komen.n 11 Beeft, GIJ onbezorgde vrouwen! Raakt in beroering, GIJ zorgelozen! Ontkleedt en
ontbloot U en omgordt de lendenen [met een zak].o 12 Slaat U
jammerend op de borstp om de begeerlĳke velden,q om de vruchtdragende wĳnstok. 13 Op de
grond van mĳn volk schieten
slechts doorns, stekelige struiken op,r want ze zĳn op alle huizen van uitbundige vreugde, ja,
op de uitgelaten stad.s 14 Want
zelfs de woontoren is verlaten,t
zelfs het tumult van de stad is uitu en de wachtgestorven; ja, Ofel
_
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toren zĳn kale velden geworden,
voor onbepaalde tĳd de uitbundige vreugde van zebra’s, de weide
van kudden; 15 totdat over ons
de geest wordt uitgestort van omhoog,a en de wildernis een boomgaard geworden zal zĳn en de
boomgaard zelf een waar woud
wordt geacht.b
16 En in de wildernis zal stellig
gerechtigheid verblĳf houden, en
in de boomgaard zal louter rechtvaardigheid wonen.c 17 En het
werk van de [ware] rechtvaardigheid moet vrede worden,d en de
dienst van de [ware] rechtvaardigheid, gerustheid en zekerheid
tot onbepaalde tĳd.e 18 En mĳn
volk moet in een vredige verblĳfplaats wonen en in woonsteden
van volledig vertrouwen en in ongestoorde rustplaatsen.f 19 En
het zal stellig hagelen wanneer
het woud tegen de grond gaatg en
de stad wordt omlaaggebracht tot
een lage toestand.h
20 Gelukkig zĳt gĳlieden die
zaait aan alle wateren,i die de
voet van de stier en van de ezel
heenzendt.”j
Wee u, gĳ die gewelddadig
plundert zonder zelf ge33
welddadig geplunderd te worden,
en gĳ die verraderlĳk handelt
zonder dat [anderen] verraderlĳk
jegens u hebben gehandeld! k Zodra gĳ klaar zĳt als een gewelddadige plunderaar, zult gĳ gewelddadig geplunderd worden.l Zodra
gĳ gereed zĳt met verraderlĳk
handelen, zal men verraderlĳk jegens u handelen.m
2 O Jehovah, betoon ons gunst.n
Op u hebben wĳ gehoopt.o Word
onze armp elke morgen,q ja, onze redding in tĳd van benauwdheid.r 3 Op het geluid van tus Bĳ
mult zĳn volken gevlucht.
¨
uw opstaan zĳn natien uiteenget
u
jaagd. 4 En de buit van U zal
werkelĳk bĳeengeraapt worden
o Ps 25:3; Ps 27:14; Jes 25:9; p Ps
Jes 52:10; q Ps 143:8; Klg 3:23;
46:1; Na 1:7; s Ps 46:6; Ps 68:1;
110:6; u 2Kon 7:16; 2Kr 14:13; 2Kr

44:3; Ps 89:10;
r Ps 37:39; Ps
Jes 17:13; t Ps
20:25.
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God is Rechter, Wetgever, Koning

[zoals] wanneer de kakkerlakken
bĳeenrapen, zoals de stormloop
van sprinkhanenzwermen die op
iemand losstormt.a 5 Jehovah
zal stellig hoog verheven worden,b want hĳ houdt verblĳf in
den hoge.c Hĳ moet S _ion vervullen met gerechtigheid en rechtvaardigheid.d 6 En de betrouwbaarheid van uw tĳden moet een
rĳkdom van reddingene blĳken
te zĳn — wĳsheid en kennis,f de
vrees voor Jehovah,g hetgeen zĳn
schat is.
7 Zie! Zelfs hun helden hebben
het uitgeschreeuwd op de straat,
zelfs de vredebodenh zullen bitter wenen. 8 De hoofdwegen liggen woest en verlaten,i degene die
langs het pad trekt, is verdwenen.j Hĳ heeft het verbond verbroken,k hĳ heeft de steden veracht,l
hĳ heeft de sterfelĳke mens niet
in aanmerking genomen.m 9 Het
land is gaan treuren, is verwelkt.n
De L _ibanon is schaamrood geworp
den,o hĳ is beschimmeld. Saron
_
is als de woestĳnvlakte geworden, en Basan
en Karmel
schud_
_
den [hun bladeren] af.q
r
10 „Nu wil ik opstaan,” zegt Jehovah, „nu wil ik mĳ verhogen,s
nu wil ik mĳ verheffen.t 11 Gĳlieden gaat zwanger van gedroogd
gras,u GIJ zult stoppels baren. UW
eigen geest, als een vuur,v zal U
verteren.w 12 En volken moeten worden als het branden van
kalk. Als afgehouwen doorns zullen ze zelfs met vuur in vlam
worden gezet.x 13 Hoort, GIJ die
ver weg zĳt, wat ik moet doen! y
En kent, GIJ die dichtbĳ zĳt, mĳn
macht.z 14 In S _ion zĳn de zondaars in angst komen te verkeren,a huivering heeft de afvalligenb aangegrepen: ’Wie van ons
kan voor enige tĳd bĳ een verslindend vuur vertoeven? c Wie van
ons kan voor enige tĳd bĳ langdurige branden vertoeven?’d
15 Er is er een die in voortdurende rechtvaardigheid wandelte
en oprechtheid spreekt,f die de
onrechtvaardige winst [verkregen] door afpersingen verwerpt,g
die zĳn handen losschudt van het
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aanpakken van steekpenningen,a
die zĳn oor toestopt om niet naar
bloedvergieten te luisteren en die
zĳn ogen toesluit om het slechte niet te zien.b 16 Hĳ is degene die op de hoogten zelf zal verblĳven; c zĳn veilige hoogte zal
zĳn: steile, rotsachtige plaatsen
die moeilĳk toegankelĳk zĳn.d
Zĳn eigen brood zal [hem] stellig
gegeven worden,e zĳn watervoorraad zal onuitputtelĳk zĳn.”f
17 Een koning in zĳn schoonheid zullen uw ogen aanschouwen; g ze zullen een ver land zien.h
18 Uw eigen hart zal op gedempte tooni commentaar leveren op
iets schrikwekkends: „Waar is
de secretaris? Waar is degene die
uitbetaalt? j Waar is degene die
de torens k telt?” 19 Geen onbeschaamd volk zult gĳ zien, een
volk met een te diepe taal om
naar te luisteren, met een stamelende tong, die [gĳ] niet kunt verstaan.l 20 Aanschouw S _ion,m de
stad van onze feestgelegenheden! n Uw eigen ogen zullen Jeru_
zalem zien als een ongestoorde
verblĳfplaats, als een tent die niemand zal samenpakken.o Nooit
zullen haar tentpinnen worden
uitgerukt, en geen
van haar tou¨
wen zal in tweeen worden getrokp
ken.
21 Maar daar zal de Majestueuze,q Jehovah, voor ons een
plaats van rivieren,r van brede
kanalen, zĳn. Daarop zal geen
galeivloot varen, en geen majestueus schip zal er oversteken.
22 Want Jehovah is onze Rechter,s Jehovah is onze Wetgever,t
Jehovah is onze Koning; u hĳzelf
zal ons redden.v
23 Uw touwen moeten slap
hangen; hun mast zullen zĳ niet
stevig rechtop houden; zĳ hebben geen zeil uitgespannen.
In die tĳd zal er zelfs buit in
overvloed verdeeld moeten worden; zelfs de kreupelen zullen
werkelĳk een grote roof vergao Ps 46:5; Ps 125:1; p Jes 54:2; Jer 10:20; q Ps
8:9; Ps 93:4; Lu 9:43; Heb 8:1; r Ps 46:4; s Ge
18:25; Ps 50:6; Ps 75:7; Ps 98:9; t Le 26:3; De
28:15; Ps 119:16; Jak 4:12; u Ps 44:4; Ps 74:12;
Ps 97:1; Opb 11:17; Opb 19:6; v Jes 12:2; Ze 3:17.
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Geen inwoner zegt: „Ik ben ziek”

ren.a 24 En geen inwoner zal
zeggen: „Ik ben ziek.”b Het volk
dat in [het land] woont, zal vergiffenis van zĳn dwaling hebben
ontvangen.c
¨
Treedt nader, GIJ natien,
om te horen; d en GIJ nationale groepen,e schenkt aandacht. Laat de aarde en dat wat
haar vult, luisteren,f het productieve landg en heel zĳn opbrengst.h
2 Want Jehovah koestert veront¨
waardiging tegen alle natieni en
woede tegen heel hun heerleger.j
Hĳ moet hen aan de vernietiging prĳsgeven; hĳ moet hen ter
slachting overgeven.k 3 En hun
verslagenen zullen weggeworpen
worden; en wat hun lĳken betreft,
de stank ervan zal opstĳgen; l en
de bergen moeten smelten van
hun bloed.m 4 En heel het heerleger van de hemel moet wegrotten.n En de hemel moet worden
opgerold,o net als een boekrol; en
heel zĳn heerleger zal verschrompelen, net als het loof verschrompelt [en afvalt] van de wĳnstok
en zoals een verschrompelde [vĳg]
van de vĳgenboom [afvalt].p
5 „Want in de hemel zal mĳn
zwaardq stellig worden gedrenkt.
Zie! Op Edom
zal het neerdalenr
_
en op het volk dat door mĳ rechtens aan de vernietiging is prĳsgegeven.s 6 Jehovah heeft een
zwaard; het moet vol bloedt worden; het moet worden besmeerd
met het vet, met het bloed van
jonge rammen en bokken, met
het vetu van de nieren van rammen. Want Jehovah heeft een
slachtoffer in Bozra
en een gro_
v
te slachting in het land Edom.
_
7 En de wilde stierenw moeten
met hen neerstorten, en jonge
stieren met de sterken,x en hun
land moet worden gedrenkt met
bloed en zelfs hun stof zal worden
besmeerd met het vet.”y
8 Want Jehovah heeft een dag
van wraak,z een jaar van vergeldingen voor het rechtsgeding
over S _ion.a
9 En haar stromen moeten veranderd worden in pek, en haar stof
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in zwavel, en haar land moet worden als brandend pek.a 10 Bĳ
nacht noch bĳ dag zal het worden
geblust; tot onbepaalde tĳd zal
zĳn rook blĳven opstĳgen.b Van
geslacht tot geslacht zal ze verschroeid zĳn,c voor altĳd en eeuwig zal niemand er doortrekken.d
11 En de pelikaan en het stekelvarken moeten haar in bezit nemen, en zelfs ransuilen en raven
zullen erin verblĳven; e en hĳ moet
over haar het meetsnoerf der ledigheid spannen en de stenen der
woestheid. 12 Haar edelen — er
zĳn er daar geen die men ook
maar tot het koningschap zal roepen, en zelfs haar vorsten zullen
allen tot niets worden.g 13 Op
haar woontorens moeten doorns
opschieten, netels en doornachtig onkruid in haar versterkte
plaatsen; h en ze moet een verblĳfplaats van jakhalzen worden,i de
hof voor de struisvogels.j 14 En
vaste bezoekers van waterloze
streken moeten er huilende dieren ontmoeten, en zelfs de demon in bokkengedaante k zal er
zĳn metgezel toeroepen. Ja, daar
zal de nachtzwaluw stellig haar
gemak nemen en zich een rustplaats vinden.l 15 Daar heeft
de pĳlslang haar nest gemaakt en
legt [eieren], en ze moet [ze] uitbroeden en [ze] onder haar schaduw vergaderen. Ja, daar moeten de wouwenm bĳeenkomen, elk
met haar partner.
16 Zoekt zelf in het boekn van
´ ´
Jehovah en leest hardop: niet een
ervan heeft ontbroken; o in feite
mist geen haar partner, want het
is de mond van Jehovah die het
bevel heeft gegevenp en het is
zĳn geest die ze heeft samengebracht.q 17 En Hĳ is het die voor
hen het lot heeft geworpen en zĳn
eigen hand heeft hun de plaats
toebedeeld met het meetsnoer.r
Tot onbepaalde tĳd zullen ze het
in bezit nemen, van geslacht tot
geslacht zullen ze erin verblĳven.
i Mal 1:3; j Jes 13:21; k Le 17:7; 2Kr 11:15; l Opb
18:2; m De 14:13; n Jes 55:11; Am 3:7; o Jes 34:11;
p Ps 33:9; q Ge 6:19; r Ps 78:55; Han 17:26.
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´
Woestĳn zal bloeien. Sanherib. Rabsakes hoon

De wildernis en de waterloze streek zullen zich uitbundig verheugen,a en de woestĳnvlakte zal blĳ zĳn en bloeien
als de saffraan.b 2 Ze zal zonder
mankeren bloeien,c en ze zal werkelĳk blĳ zĳn met blĳdschap en
met vreugdegeroep.d De heerlĳkheid van de L _ibanon zelf moet
haar gegeven worden,e de pracht
f
g Er
van de Karmel
en van Saron.
_
_
zullen er zĳn die de heerlĳkheid
van Jehovah, de pracht van onze
God,h zullen zien.i
3 Sterkt de slappe handen en
¨
maakt de wankelende knie en
vast.j 4 Zegt tot degenen die
angstig van hart zĳn: k „Weest
sterk.l Weest niet bevreesd.m Ziet!
UW´ ´eigen God zal komen met
wraak,n ja, God met vergelding.o
Hĳzelf zal komen en ulieden redden.”p
5 In die tĳd zullen de ogen der
blinden geopend worden,q en zelfs
de oren der doven zullen ontsloten worden.r 6 In die tĳd zal
de kreupele klimmen net als een
hert,s en de tong van de stomme
zal een vreugdegeroep aanheffen.t Want in de wildernis zullen
bruisende wateren zĳn opgeweld,
en stromen in de woestĳnvlakte.
7 En de door de hitte verschroeide bodem zal als een rietpoel zĳn
geworden, en de dorstige bodem
als waterbronnen.u In de verblĳfplaats van jakhalzen,v een rustplaats voor [ze], zal groen gras
zĳn met riet en papyrusplanten.w
8 En daar zal stellig een hoofdweg x komen, ja, een weg, en de
Weg der Heiligheid zal die worden
genoemd.y De onreine zal er niet
langs trekken.z En hĳ zal zĳn voor
degene die op de weg wandelt, en
geen dwazen zullen [erop] ronddolen. 9 Geen leeuw zal daar
blĳken te zĳn, en het roofdierachtige wild gedierte zal er niet op
´ ´
komen.a Niet een zal er aangetroffen worden; b en de teruggekochten moeten [daarop] wandelen.c
10 En het zĳn de door Jehovah
losgekochten die zullen terugke-
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rena en stellig naar S _ion zullen komen met vreugdegeroep,b en verheuging tot onbepaalde tĳd zal
op hun hoofd zĳn.c Tot uitbundige
vreugde en verheuging zullen zĳ
geraken, en droefheid en zuchten
moeten wegvlieden.d
Nu geschiedde het in het
veertiende jaar van koning
36
Hizk _ia, dat Sanherib,
de koning
_
e

¨ f
van Assyri
_ e, optrok tegen alle
versterkte steden van Juda
en ze
_
vervolgens veroverde.g 2 En de
¨
koning van Assyri
_ e zond ten slot´
i
te Rabsak
eh vanuit Lachis
naar
_
_
j
Jeruzalem,
naar koning Hizk _ia,
_
met een zware krĳgsmacht, en
hĳ bleef vervolgens staan bĳ de
waterleiding k van de bovenvĳver l
aan de grote weg van het veld
van de wasman.m 3 Toen kwan de zoon
men uit tot hem Eljakim,
_
van Hilk _ia, die over de huishouo de secretading ging, en Sebna,
_
p de zoon van Asaf,q
ris, en Joah,
_
_
de geschiedschrĳver.r
´
4 Bĳgevolg zei Rabsak
e tot
_
hen: „Zegt alstublieft tegen Hizk _ia: ’Dit heeft de grote koning,s
¨ t
de koning van Assyri
_ e, gezegd:
„Wat is dit voor een vertrouwen
dat gĳ hebt gekoesterd? u 5 Gĳ
hebt gezegd (doch het is [louter]
het woord van de lippen): ’Er is
raad en macht tot de oorlog.’v Op
wie hebt gĳ nu uw vertrouwen
gesteld, dat gĳ tegen mĳ hebt gerebelleerd? w 6 Zie! Gĳ hebt vertrouwd op de steun van die gey
knakte rietstengel,x op Egypte,
_
die, indien een man daarop zou
steunen, stellig in zĳn handpalm
zou dringen en die zou doorboren.
Zo is Farao,z de koning van Egyp_
te, voor allen die hun vertrouwen
op hem stellen.a 7 En ingeval
gĳ tot mĳ zegt: ’Op Jehovah, onze
HFDST. 36 e 2Kr 32:1; f Jes 8:7; Jes 10:5;
g 2Kon 18:13; Jes 10:28; Jes 33:8; h 2Kon 18:17;
i 2Kon 19:8; j 2Kr 32:9; k 2Kon 20:20; l Jes 22:9;
m Jes 7:3; n Jes 22:20; o 2Kon 19:2; p 2Kon
18:26; q 2Kon 18:18; r 2Kon 18:37; s Jes 10:8;
t 2Kon 18:19; u 2Kon 19:10; Ps 4:2; Jes 37:10;
v 2Kon 18:20; w 2Kon 18:7; x Ez 29:6; y 2Kon
17:4; Jes 30:2; Jes 31:1; z Ez 29:7; a 2Kon 18:21;
Jes 30:7; Jer 37:7.
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Hizkia bevreesd; wint Jesaja’s raad in

God, hebben wĳ vertrouwd’, is hĳ
het niet wiens hoge plaatsena en
wiens altaren Hizk _ia heeft verwĳderd,b terwĳl hĳ tot Juda
en Jeru_
_
zalem zegt: ’Voor dit altaar dient
GIJ U neer te buigen’?” ’c
8 Nu
dan, ga alstublieft een weddenschap aand met mĳn heer, de ko¨ e
ning van Assyri
_ e, en laat ik u
tweeduizend paarden geven [om
te zien] of gĳ, van uw kant, in
staat zĳt daar berĳders voor te leveren.f 9 Hoe zoudt gĳ dan het
´ ´
aangezicht van een stadhouder
uit de geringste knechten van
mĳn heer kunnen afkeren,g terwĳl gĳ, van uw kant, uw vertrouwen stelt in Egypte
voor wa_
gens en voor ruiters? h 10 En
nu, ben ik soms zonder machtiging van Jehovah tegen dit land
opgetrokken om het in het verderf te storten? Jehovah zelf heeft
tot mĳ gezegd: i ’Trek op tegen dit
land, en gĳ moet het in het verderf
storten.’ ”j
k en
11 Hierop zeiden Eljakim
_
´
l
m
Sebna
en Joah
tot Rabsak
e: n
_
_
_
„Spreek alstublieft tot uw knechten in de Syrische taal,o want
wĳ luisteren; en spreek tot ons
niet in de taal van de jodenp ten
aanhoren van het volk dat op´
e
de muur is.”q 12 Maar Rabsak
_
zei: „Heeft mĳn heer mĳ soms tot
uw heer en tot u gezonden om
deze woorden te spreken? Is het
niet tot de mannen die op de muur
zitten, opdat zĳ met U hun eigen
uitwerpselen eten en hun eigen
urine drinken?”r
´
13 En Rabsak
e bleef staans en
_
met luider stem in de taal van de
joden roepen,t en hĳ zei vervolgens: „Hoort de woorden van de
grote koning, de koning van Assy_
¨
rie.u 14 Dit heeft de koning gezegd: ’Laat Hizk _ia U niet bedriegen,v want hĳ is niet bĳ machte U
te bevrĳden.w 15 En laat Hizk _ia
U niet op Jehovah doen vertrouwen,x door te zeggen: „Jehovah
zal ons zonder mankeren bevrĳden.y Deze stad zal niet in de hand
¨
van de koning van Assyri
_ e worden
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JESAJA 36:8–37:3

gegeven.”a 16 Luistert niet naar
Hizk _ia, want dit heeft de koning
¨
van Assyri
_ e gezegd: „Geeft U aan
mĳ over b en komt uit tot mĳ,
en ieder ete van zĳn eigen wĳnstok en ieder van zĳn eigen vĳgenboom,c en ieder drinke het water
uit zĳn eigen regenput,d 17 totdat ik kom en U werkelĳk breng
naar een land gelĳk UW eigen
land,e een land van koren en nieuwe wĳn, een land van brood en
wĳngaarden; 18 opdat Hizk _ia U
niet verlokt,f door te zeggen: ’Jehovah zelf zal ons bevrĳden.’ Heb¨
ben de goden van de natien ieder
hun eigen land uit de ¨ hand van
g
de koning van Assyri
_ e bevrĳd?
19 Waar zĳn de goden van Ha_
h
i
math en Arpad?
_
¨ Waar zĳn de goden van Sefarva_ ım? j En hebben ze
soms Samaria
uit mĳn hand be_
vrĳd? k 20 Wie zĳn er onder al
de goden van deze landen die hun
land uit mĳn hand hebben bevrĳd,l zodat Jehovah Jeruzalem
_
uit mĳn hand zou bevrĳden?” ’ ”m
21 En zĳ bleven zwĳgen en antwoordden hem met geen woord,n
want het gebod van de koning luidde aldus: „GIJ moogt hem niet antp
woorden.”o 22 Maar Eljakim,
_
de zoon van Hilk _ia, die over de
q en Sebna,r
de
huishouding ging,
_
s de zoon van
secretaris, en Joah,
_
Asaf,
de geschiedschrĳver, kwa_
men met gescheurde klerent bĳ
Hizk _ia en meldden hem de woor´
den van Rabsak
e.u
_
Nu geschiedde het dat zodra koning Hizk _ia [het]
37
hoorde, hĳ onmiddellĳk zĳn klederen scheurde en zich met een
zak bedekte v en het huis van
Jehovahw binnenging. 2 Voorts
x die over de
zond hĳ Eljakim,
_
huishouding ging, en Sebna,
de
_
secretaris,y en de oudere manz bedekt
nen van de priesters,
met zakken, naar Jesaja,
_ a de zoon
van Amoz,
de profeet.b 3 Zĳ
_
r Jes 22:15; s Jes 36:3; t Ge 37:29; 2Kon 22:11;
u 2Kon 18:17; HFDST. 37 v 2Kon 19:1; Mt
11:21; w 2Kr 7:16; x Jes 36:3; y 2Kon 18:18;
z 2Kon 19:2; a Jes 1:1; b 2Kr 26:22; Lu 3:4.
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Hizkia’s gebed. Gods antwoord via Jesaja

dan zeiden tot hem: „Dit heeft
Hizk _ia gezegd: ’Deze dag is een
dag van benauwdheida en van bestraffing en van smadelĳke onbeschaamdheid,b want de zonen
zĳn tot aan de baarmoedermond
gekomen, en er is geen kracht om
te baren.c 4 Misschien zal Jehovah, uw
´ d God, de woorden van
Rabsak
_
¨ e, die door de koning van
Assyri
e,
zĳn heer, gezonden is
_
om de levende God te honen,e horen en zal hĳ hem werkelĳk ter
verantwoording roepen voor de
woorden die Jehovah, uw God,
gehoord heeft.f En gĳ moet een
gebed opheffeng ten behoeve van
het overblĳfsel dat er nog te vinden is.’ ”h
5 Zo kwamen dan de dienaren van koning Hizk _ia bĳ Jesaja.
_ i
6 Toen zei Jesaja
tot hen: „Dit
_
dient GIJ tot UW heer te zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: j „Wees
niet bevreesdk wegens de woorden die gĳ hebt gehoord, waarl van de koning
mee de bedienden
¨
van Assyri
_ e schimpend over mĳ
gesproken hebben. 7 Zie, ik leg
een geestm in hem, en hĳ moet een
bericht horenn en naar zĳn eigen
land terugkeren; en ik zal hem
stellig in zĳn eigen land door het
zwaard doen vallen.” ’ ”o
´
8 Daarna keerde Rabsak
ep te_
rug
en
vond
de
koning
van
Ass
y_
¨
rie strĳdend tegen L _ibna,q want
r
hĳ had gehoord dat hĳ van Lachis
_
opgebroken was. 9 Nu hoorde
s
de kohĳ aangaande Tirh
aka,
_
¨
ning van Ethiopi
_ e, zeggen: „Hĳ is
uitgetrokken om tegen u te strĳden.” Toen hĳ [het] hoorde, zond
hĳ terstond bodent naar Hizk _ia en
liet zeggen: 10 „Dit dient GIJ tot
Hizk _ia, de koning van Juda,
te
_
zeggen: ’Laat uw God, op wie gĳ
vertrouwt, u niet bedriegen,u door
te zeggen: „Jeruzalem
zal niet in
_
de¨ hand van de koning van Assy_
rie worden gegeven.”v 11 Zie!
Gĳ hebt zelf gehoord
wat
de
ko¨
ningen van Assyri
_ e met alle landen gedaan hebben door ze aan
de vernietiging
prĳs te geven,w
´´
en zult gıj dan worden bevrĳd? x
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12¨ Hebben de godena van de natien die door mĳn voorvaders in
het verderf zĳn gestort, ze bec
d
vrĳd,b ja, Gozan
en Haran
en Re_
_
_
e die in
zef en de zonen van Eden
_
Tel-Assar
waren? 13 Waar is de
_
f en de koning
koning van Hamath
_
g
en de koning van de
van Arpad
_
¨ h
stad Sefarva_ ım — van Hena
en
_
van Ivva?’
”i
_
14 Toen nam Hizk _ia de brieven
uit de hand van de boden en las
ze,j waarna Hizk _ia opging naar
het huis van Jehovah en die
voor het aangezicht van Jehovah uitspreidde.k 15 En Hizk _ia
ging tot Jehovah biddenl en zei:
16 „O Jehovah der
legerscharen,
¨
de God van Isra
el,m die op de che_
rubs zit, gĳ alleen zĳt de [ware]
God van
´ ´ alle koninkrĳken der aarde.n Gıj hebt de hemel en de aarde
gemaakt.o 17 Neig uw oor, o Jehovah, en hoor.p Open uw ogen,q
o Jehovah, en zie, en hoor al de
r die hĳ gewoorden van Sanherib,
_
zonden heeft om de levende God
te honen.s 18 Het is een feit,
o Jehovah,
dat de koningen van
¨
Assyri
_ e alle landen, en hun eigen
land, hebben verwoest.t 19 En
hun goden werden aan het vuur
prĳsgegeven,u omdat het geen goden waren,v maar het werk van
mensenhanden,w hout en steen,
zodat zĳ ze vernietigd hebben.x
20 En nu, o Jehovah, onze God,y
red ons uit zĳn hand,z opdat alle
koninkrĳken van de aarde mogen
´ ´
weten dat gĳ, o Jehovah, alleen
[God] zĳt.”a
21 Toen liet Jesaja,
de zoon van
_
Amoz,
aan Hizk _ia zeggen: „Dit
_
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Omdat gĳ tot mĳ hebt
gebeden betreffende¨ Sanherib,
de
_
b
koning van Assyri
22 is dit
_ e,
het woord dat Jehovah tegen hem
gesproken heeft:
p 2Kr 6:40; Ps 17:6; Ps 65:2; Ps 71:2; Ps 130:2;
q 2Kr 16:9; Job 36:7; 1Pe 3:12; r 2Kon 19:16;
s Ps 74:10; Ps 79:12; Jes 37:4; t 2Kon 15:29;
2Kon 16:9; 1Kr 5:26; u Jes 10:11; v Ps 115:4; Jer
10:2; 1Kor 8:4; w Jes 40:19; Jes 41:7; Ho 8:6;
Han 17:29; x 2Kon 19:18; y De 32:31; Ps 91:2;
z 1Sa 14:6; 2Kon 19:19; a De 32:39; Ps 83:18; Ps
96:5; b 2Kon 19:20.
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24

25
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¨
God veroordeelt Assyrie. Teken

„De maagdelĳke dochter van
S _ion heeft u veracht, zĳ
heeft u bespot.a
De dochter van Jeruzalem
_
heeft achter u het hoofd
geschud.b
Wie hebt gĳ gehoondc en beschimpt? d
En tegen wie hebt gĳ [uw]
stem verhevene
f
En slaat gĳ uw ogen omhoog?
¨
Tegen de Heilige Isra
els! g
_
Door bemiddeling van uw
knechten hebt gĳ Jehovah gehoond en gĳ zegt: h
’Met het grote aantal van
mĳn strĳdwagens [zal] ikzelf i —
Ik zal stellig de hoogte van
berglandschappen bestĳgen,j
De meest afgelegen streken
van de L _ibanon; k
En ik zal zĳn hoog oprĳzende
ceders, de keur van zĳn jeneverbomen,l omhakken.
En ik zal zĳn laatste hoogte
betreden, het woud van
zĳn boomgaard.m
Ikzelf zal stellig graven en wateren drinken,
En ik zal met mĳn voetzolen alle Nĳlkanalenn van
Egypte
droogleggen.’o
_
Hebt gĳ [het] niet gehoord? p
Sinds lang vervlogen tĳden wil ik dit doen.q
Sinds voorbĳgegane dagen
heb ik het zelfs vorm gegeven.r Nu wil ik het doen
komen.s
En gĳ zult ertoe dienen versterkte steden woest en
verlaten te maken als hopen puin.t
En hun inwoners zullen slappe handen hebben; u
Zĳ zullen eenvoudig door
schrik bevangen zĳn en
beschaamd staan.v
Zĳ moeten worden als plantengroei op het veld en
als groen, mals gras,w
x en op
Als gras op de ´ daken
´
het terras voor de oosteny
wind.
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28 En uw rustige zitten en uw
uitgaana en uw ingaan ken
ik heel goed,b
Alsmede uw opgewonden
zĳn tegen mĳ,c
29 Want uw opgewonden zĳn tegen mĳd en uw tieren, zĳn
in mĳn oren opgestegen.e
En ik zal stellig mĳn haak
in uw neus slaan en mĳn
toom tussen uw lippen
[leggen],f
En ik zal u werkelĳk terugvoeren langs de weg die
gĳ gekomen zĳt.”g
30 En dit zal voor u het teken
zĳn: Dit jaar zal men eten wat
uit gevallen korrels opschiet,h en
in het tweede jaar koren dat vanzelf opkomt; maar zaait en oogst
in het derde jaar, en plant wĳngaarden en eet de vrucht ervan.i
31 En wie er van het huis van
Juda
ontkomen, wie er overblĳ_
ven,j zullen stellig wortel schieten
naar beneden en vrucht voortbrengen naar boven.k 32 Want
van Jeruzalem
zal een overblĳfsel
_
uitgaan,l en wie ontkomen, van
de berg S _ion.m Ja, de ĳver van
Jehovah der legerscharen zal dit
doen.n
33 Daarom heeft Jehovah aan-¨
gaande de koning van Assyri
_ e
het volgende gezegd: o „Hĳ zal
deze stad niet binnenkomenp en
er geen pĳl in schieten
en er met
´ ´
geen schild voor komen en er
geen belegeringsdam tegen opwerpen.” ’q
34 ’Langs de weg die hĳ gekomen is, zal hĳ terugkeren, en
deze stad zal hĳ niet binnenkomen’, is de uitspraak van Jehovah.r 35 ’En ik zal deze stad
stellig verdedigens om haar te
redden, ter wille van mĳt en ter
wille van mĳn knecht David.’
”u
_
36 Toen ging de engelv van Jehovah uit en sloeg in de legerplaats
k 2Kon 19:30; l 2Kon 19:4; m 2Kon 19:31; n Jes
¨
9:7; Jes 59:17; Ez 5:13; Joe 2:18; Za 1:14; o Jes
10:24; p 2Kr 32:22; Jes 10:32; Jes 33:20; q 2Kon
19:32; r 2Kon 19:33; Sp 21:30; s 2Kon 20:6; Jes
31:5; Jes 38:6; t De 32:27; 1Sa 12:22; Ez 36:22;
u 1Kon 15:4; 2Kon 19:34; Jer 30:9; Ez 37:24;
v 2Sa 24:16; Ps 35:5.

JESAJA 37:37–38:15

185.000 doden. Hizkia genezen; zĳn danklied

¨
van de Assyriers honderd vĳfentachtig duizend [man] neer.a
Toen men ’s morgens vroeg opstond, wel, zie, zĳ allen waren
dood, lĳken.b 37 Daarom brak
c de koning van AssySanherib,
_¨
_
rie, op en aanvaardde de terug´
tochtd en ging in N _inevee wonen.
38 Nu gebeurde het dat toen hĳ
zich neerboog in het huis van
N _isroch,f zĳn god,g Adrammelech
_
en Sarezer,
zĳn eigen zonen, hem
_
neersloegen met het zwaard,h en
zĳzelf ontkwamen naar het land
i En zĳn zoon Esar-H
adArarat.
_
_
_
donj begon in zĳn plaats te regeren.
In die dagen werd Hizk _ia
ziek tot stervens toe. Bĳ38
de zoon van
gevolg kwam Jesaja,
_
k

l

Amoz,
de profeet, bĳ hem en zei
_
tot hem: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Geef bevelen aan uw huisgezin,m want gĳzelf zult inderdaad sterven en zult niet leven.’ ”n
2 Daarop keerde Hizk _ia zĳn gezicht naar de muur o en ging tot
Jehovah biddenp 3 en zei toen:
„Ik smeek u, o Jehovah, gedenkq
alstublieft hoe ik in waarachtigheidr en met een onverdeeld
harts voor uw aangezicht heb gewandeldt en dat wat goed was in
uw ogen heb gedaan.” En Hizk _ia barstte uit in een stroom van
tranen.u
4 En het woordv van Jehovah
kwam nu tot Jesaja
en luidde:
_
5 „Ga, en gĳ moet tot Hizk _ia zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de God
w
gezegd:
van uw voorvader David,
_
„Ik heb uw gebed gehoord.x Ik heb
uw tranen gezien.y Zie, ik voeg
aan uw dagen vĳftien jaar toe; z
6 en uit de handpalm van de ko¨
ning van Assyri
_ e zal ik u en deze
stad bevrĳden, en ik wil deze stad
verdedigen.a 7 En dit is voor u
het teken vanwege Jehovah, dat
Jehovah dit woord dat hĳ gesproken heeft, ten uitvoer zal brengen: b 8 Zie, ik doe de schaduw
op de treden waarlangs ze door
de zonc op de treden [van de trap]
van Achaz
gedaald was, terug_
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gaan, tien treden achteruit.” ’ ”a
En de zon ging geleidelĳk tien
treden terug op de treden [van de
trap] die ze gedaald was.b
9 Een geschrift van Hizk _ia, de
koning van Juda,
toen hĳ ziek
_
werdc en van zĳn ziekte herstelde.d
10 Ikzelf zei: „In het midden van
mĳn dagen moet ik de
poortene van Sjeo_ ol
_ binnengaan.
Beroofd moet ik worden van
de restf van mĳn jaren.”
11 Ik heb gezegd: „Ik zal Jah,
zelfs Jah, niet zien in het
land der levenden.g
Ik zal de mensheid niet meer
aanschouwen — bĳ de bewoners van [het land van]
het ophouden.
12 Mĳn eigen woning is opgebrokenh en van mĳ weggehaald als de tent van herders.
Ik heb mĳn leven opgerold
net als een wever;
Men gaat ertoe over mĳ zelfs
van de scheringdraden af
te snĳden.i
Van daglicht tot nacht blĳft
gĳ mĳ overleveren.j
13 Ik heb mĳzelf gesust tot aan
de morgen.k
Als een leeuw, zo blĳft hĳ al
mĳn beenderen breken; l
Van daglicht tot nacht blĳft
gĳ mĳ overleveren.m
14 Als de gierzwaluw, de zanglĳster, zo blĳf ik piepen; n
Ik blĳf kirren als de duif.o
Mĳn ogen hebben smachtend
naar den hoge gekeken: p
’O Jehovah, ik ben in verdrukking. Sta voor mĳ in.’q
15 Wat zal ik spreken, en [wat]
zal hĳ werkelĳk tot mĳ
zeggen? r
Hĳzelf heeft ook gehandeld.s
Ik blĳf al mĳn jaren plechtig wandelen in de bitterheid van mĳn ziel.t
o Jes 59:11; Ez 7:16; Na 2:7; p Ps 39:7; Ps 119:82;
q Ps 119:123; r Ps 39:12; s 1Pe 5:7; t 2Kon 4:27;
Job 7:11; Job 21:25; Lu 22:62.
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¨
Hizkia toont schatten aan Babyloniers

16 ’O Jehovah, daarom blĳft men
leven; en als met iedereen, is daardoor het leven
van mĳn geest.a
En gĳ zult mĳ weer gezond
maken en mĳ stellig in
het leven houden.b
17 Zie! Tot vrede had ik wat bitter was, ja, bitter; c
En gĳ, gĳ zĳt gehecht geraakt aan mĳn ziel [en
hebt die behoed] voor de
kuil der ontbinding.d
Want gĳ hebt al mĳn zonden achter uw rug geworpen.e
18 Sjeo_ ol
_ immers kan u niet prĳzen; f ja, de dood kan u niet
loven.g
Zĳ die in de kuil afdalen,
kunnen niet hoopvol naar
uw waarachtigheid uitzien.h
´´
19 De levende, de levende, hıj
kan u prĳzen,i
Net als ik het heden kan.j
De vader zelf kan zĳn eigen
zonen kennis bĳbrengenk
aangaande uw waarachtigheid.
20 O Jehovah, [neem het op u]
mĳ te redden,l en wĳ zullen mĳn snarenselecties
spelenm
Al de dagen van ons leven in
het huis van Jehovah.’ ”n
21 Toen zei Jesaja:
„Laat men
_
een koek van samengeperste gedroogde vĳgen nemen en [die] inwrĳven op de zweer,o opdat hĳ
weer opleeft.”p 22 Intussen zei
Hizk _ia: „Wat is het teken dat ik
zal opgaan naar het huis van Jehovah?”q
In die tĳd zond Merodach_
r de zoon van BaBaladan,
_
_
s
ladan, de koning van Babylon,
_
brieven en een geschenkt aan
Hizk _ia, nadat hĳ gehoord had dat
hĳ ziek was geweest maar weer
aangesterkt was.u 2 Hizk _ia dan
verheugde zich over henv en liet
hun vervolgens zĳn schathuis
zien,w het zilver en het goud en
de balsemolie x en de goede olie en

39
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heel zĳn tuighuis a en al wat er onder zĳn schatten te vinden was.
Er bleek niets te zĳn wat Hizk _ia
hun niet liet zien in zĳn eigen
huis b en in heel zĳn rĳk.c
3 Daarna kwam de profeet Jesaja
bĳ koning Hizk _ia en zei tot
_
hem: d „Wat hebben deze mannen gezegd en vanwaar zĳn zĳ
voorts naar u toe gekomen?” Hizk _ia dan zei: „Uit een ver land zĳn
e
zĳ tot mĳ gekomen, uit Babylon.”
_
4 Vervolgens zei hĳ: „Wat hebben
f
zĳ in uw huis gezien?” Hierop zei
Hizk _ia: „Alles wat in mĳn huis is,
hebben zĳ gezien. Er bleek onder
mĳn schatten niets te zĳn wat ik
hun niet heb laten zien.” 5 Nu
zei Jesaja
tot Hizk _ia: g „Hoor het
_
woord van Jehovah der legerscharen: 6 ’Zie! Er komen dagen, en
alles wat er in uw eigen huis is
en wat uw voorvaders tot op deze
dag hebben opgehoopt, zal werkelĳk naar Babylon
worden ge_
voerd.’h ’Niets zal er worden overgelaten’,i heeft Jehovah gezegd.
7 ’En sommigen van uw eigen zonen, die uit u zullen voortkomen,
van wie gĳ vader zult worden, zĳzelf zullen genomen wordenj en
inderdaad hofbeambten wordenk
in het paleis van de koning van
Babylon.’
”l
_
8 Daarop zei Hizk _ia tot Jesaja:
_
„Het woord van Jehovah dat gĳ
gesproken hebt, is goed.”m Vervolgens zei hĳ: „Want vrede en
waarheidn zullen in mĳn eigen
dagen voortduren.”o
„T
, troost mĳn
volk”, zegt ulieder God.
40
2 „Spreekt tot het hart van Jeru_
ROOST

p

q

zalem en roept haar toe dat haar
krĳgsdienst is vervuld,r dat haar
dwaling is afbetaald.s Want uit
de hand van Jehovah heeft zĳ
een vol bedrag ontvangen voor al
haar zonden.”t
3 Luistert! In de wildernis roept
iemand: u „Baant de weg van
HFDST. 40 p Jes 35:3; Jes 49:13; Jes
Za 1:13; 2Kor 1:3; q 2Kr 30:22; Ho 2:14;
79:8; Ps 103:13; s Ps 32:1; Jer 31:34; Jer
t Jer 16:18; Da 9:12; u Mt 3:3; Mr 1:3; Lu
Jo 1:23.

51:3;
r Ps
33:8;
3:4;

JESAJA 40:4-22

¨
Voorloper van Messias. Natien slechts druppel

Jehovah! a Maakt de hoofdweg
voor onze God door de woestĳnvlakte recht.b 4 Laat elk dal
worden verhoogdc en elke berg
en heuvel worden geslecht.d En
het bultige landschap moet tot
vlak land worden en het oneffen landschap tot een valleivlakte.e 5 En de heerlĳkheid van
Jehovah zal stellig geopenbaard
worden,f en alle vlees moet [het]
te zamen zien,g want het is de
mond van Jehovah die [het] heeft
gesproken.”h
6 Luister! Iemand zegt: „Roep!”i
En men zei: „Wat zal ik roepen?”
„Alle vlees is groen gras, en
al zĳn liefderĳke goedheid is als
de bloesem van het veld.j 7 Het
groene gras is verdord, de bloek
sem
´ ´ is verwelkt, omdat Jehovah’s
geest erop heeft geblazen.l Voorwaar, het volk is groen gras.m
8 Het groene gras is verdord, de
bloesem is verwelkt; n maar wat
het woord van onze God betreft,
het zal tot onbepaalde tĳd blĳven.”o
9 Klim een hoge berg p op, gĳ
vrouw die goed nieuws brengt
voor S _ion.q Verhef uw stem zelfs
met kracht, gĳ vrouw die goed
r
nieuws brengt voor Jeruzalem.
_
Verhef [ze]. Wees niet bevreesd.s
Zeg tot de steden van Juda:
„Hier
_
is UW God.”t 10 Zie! De Soevereine Heer Jehovah zelf zal komen net als een sterke, en zĳn
arm zal voor hem heersen.u Zie!
Zĳn beloning is bĳ hem,v en het
loon dat hĳ betaalt, [gaat] voor
hem uit.w 11 Als een herder
zal hĳ zĳn eigen kudde weiden.x
Met zĳn arm zal hĳ de lammeren
bĳeenbrengen,y en aan zĳn boezem zal hĳ [ze] dragen.z De zogenden zal hĳ [met zorg] leiden.a
12 Wie heeft de wateren louter in de holte van zĳn hand gemetenb en de afmetingen van de
hemel zelf opgenomen met louter een spanc en het stof der aarde in een maat gevat,d of met
een [balans]wĳzer de bergen gewogen, en de heuvels in de weegschaal? 13 Wie heeft de afme-
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tingen van de geest van Jehovah
opgenomen, en wie kan hem als
zĳn raadsman iets doen weten? a
14 Bĳ wie is hĳ te rade gegaan
opdat men hem zou doen verstaan, of wie onderwĳst hem in
het pad der gerechtigheid, of onderwĳst hem kennis,b of doet hem
zelfs de weg van het werkelĳke
verstand kennen? c
¨
15 Zie! De natien zĳn als een
druppel uit een emmer; en als
het stoflaagje op de weegschaal
zĳn ze geacht.d Zie! De eilandene
heft hĳ op als louter fĳn [stof].
16 Zelfs de L _ibanon is niet toereikend om een vuur brandende te
houden, en zĳn wilde dierenf zĳn
niet toereikend voor
¨ een brandoffer.g 17 Alle natien zĳn als iets
wat niet bestaat voor hem; h als
niets en een onwerkelĳkheid zĳn
ze bĳ hem geacht.i
18 En met wie kunt gĳlieden
God vergelĳken,j en welke gelĳkenis kunt GIJ naast hem plaatsen? k
19 De kunsthandwerker heeft
niets dan een gegoten beeld gemaakt,l en met goud overtrekt de
metaalbewerker het,m en zilveren
kettingen smeedt hĳ.n 20 Een
zekere boom als bĳdrage, een
boom die niet verrot is, kiest hĳ.o
Een bedreven kunsthandwerker
zoekt hĳ zich, om een gesneden
beeld te bereidenp dat niet aan
het wankelen gebracht kan worden.q
21 Weet gĳlieden niet? Hoort
GIJ niet? Is het U niet van de aanvang af verteld? Hebt GIJ geen
verstand gebruikt sinds de grondvesting van de aarde? r 22 Er is
er Een die woont boven het rond
der aarde s — waarvan de bewoners als sprinkhanen zĳn — Degene die de hemelen uitspant net
als een fĳn gaas, die ze uitspreidt
als een tent om in te wonen,t
j Ex 8:10; 1Sa 2:2; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 113:5;
Jer 10:6; Mi 7:18; k Ex 20:4; De 4:15; De 4:16;
Han 17:29; l Jes 44:10; Jer 16:20; Hab 2:18;
m Ps 115:4; Ps 135:15; Jes 37:19; Jes 41:7; Ho
8:6; n Re 17:4; Jer 10:4; o Jes 44:14; Jer 10:3;
p Ps 115:8; Jes 2:8; Jes 46:7; Hab 2:18; q Jes 41:7;
r Ps 19:1; Han 14:17; Ro 1:20; s Ps 2:4; Ps
29:10; Ps 68:33; Jes 66:1; t Job 9:8; Job 38:9; Jes
42:5; Jes 44:24; Jer 10:12; Za 12:1.
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God nooit moe; verkoos Abrahams zaad

23 Degene die hoogwaardigheidsbekleders terugbrengt tot niets,
die zelfs de rechters der aarde tot
louter onwerkelĳkheid heeft gemaakt.a
24 Nog nooit zĳn zĳ geplant;
nog nooit zĳn zĳ gezaaid; nog
nooit heeft hun tronk wortel geschoten in de aarde.b En men
hoeft maar op hen te blazen en
zĳ verdorren; c en als stoppels zal
de storm zelf hen wegvoeren.d
25 „Met wie kunt GIJ mĳ echter vergelĳken, zodat ik zĳns gelĳke zou worden gemaakt?”, zegt
de Heilige.e 26 „Heft UW ogen
naar omhoog en ziet. Wie heeft
deze dingen geschapen? f Het is
Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt,
ze alle zelfs bĳ name roept.g Vanwege de overvloed van dynamische energie,h en omdat hĳ sterk
´ ´
is in kracht, ontbreekt er niet een
[aan].
27 Om welke reden zegt gĳ,
o Jakob,
en spreekt gĳ hardop,
_ ¨
o Isra
el: ’Mĳn weg is voor Jeho_
vah verborgen,i en gerechtigheid
ten opzichte van mĳ gaat aan
mĳn God zelf voorbĳ’? j 28 Zĳt
gĳ [het] niet te weten gekomen of
hebt gĳ [het] niet gehoord? k Jehovah, de Schepper van de uiteinden der aarde, is een God tot onbepaalde tĳd.l Hĳ wordt noch moe
noch mat.m Er is geen doorgronding van zĳn verstand.n 29 Hĳ
geeft de vermoeide kracht,o en degene zonder dynamische energie p
schenkt hĳ volledige sterkte in
overvloed. 30 Jongens zullen zowel moe als mat worden, en jonge
mannen zelfs zullen zonder mankeren struikelen, 31 maar wie
op Jehovah hopen,q zullen nieuwe
kracht verkrĳgen.r Zĳ zullen opvaren met vleugels als arenden.s
Zĳ zullen rennen en niet mat worden; zĳ zullen wandelen en niet
moe worden.”t
„Hoort mĳ zwĳgend aan,
eilanden; en laten natio41
nale groepen zelf nieuwe kracht
u

GIJ

v

verkrĳgen. Laten ze toetreden.w
Laten ze in die tĳd spreken. La-
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JESAJA 40:23–41:10

´
ten wĳ samen ten gerıchte a naderen.
2 Wie heeft [iemand] verwekt
van de opgang [der zon]? b [Wie]
ging er in rechtvaardigheid toe
over hem tot Zĳn
voeten te roe¨
pen, de nati en voor zĳn aangezicht te geven en [hem] vervolgens zelfs koningen te laten
onderwerpen? c [Wie] bleef [hen]
als stof aan zĳn zwaard geven,
zodat zĳ met zĳn boog als louter stoppels zĳn voortgedreven? d
3 [Wie] bleef hen achtervolgen,
bleef vredig voortschrĳden op
zĳn voeten over het pad [waarlangs] hĳ aanvankelĳk niet was
gekomen? 4 Wie heeft er gehandelde en heeft [dit] gedaan, de
geslachten roepend van de aanvang af? f
Ik, Jehovah, de Eerste; g en bĳ
de laatsten ben ik dezelfde.”h
5 De eilandeni zagen [het] en
werden met vrees vervuld. Ja, de
uiteinden der aarde werden bevangen door beving.j Zĳ naderden en bleven komen. 6 Zĳ gingen ieder hun metgezel helpen,
en de een zei dan tot zĳn broeder: „Wees sterk.”k 7 Zo sterkte dan de kunsthandwerker de
metaalbewerker,l degene die met
de smidshamer gladmaakt hem
die op het aambeeld slaat, van
het soldeersel zeggend: „Het is
goed.” Ten slotte bevestigde men
het met spĳkers, opdat het niet
aan het wankelen gebracht zou
kunnen worden.m
¨
8 „Maar gĳ, o Isra
el, zĳt mĳn
_
die ik verknecht,n gĳ, o Jakob,
_
kozen heb,o het zaad van mĳn
q
vriendp Abraham;
9 gĳ, die ik
_
gegrepen heb van de uiteinden
der aarde,r en gĳ, die ik geroepen
heb zelfs uit haar afgelegen streken.s En daarom heb ik tot u gezegd: ’Gĳ zĳt mĳn knecht; t ik heb
u verkozen,u en ik heb u niet
verworpen.v 10 Wees niet bevreesd, want ik ben met u.w Blik
l Jes 44:12; Jes 46:6; m Jes 40:20; n Ex
Le 25:42; o De 7:6; Ps 33:12; p 2Kr 20:7; Jak
q Mt 3:9; Heb 2:16; r Ps 107:3; s Mt 24:31;
43:10; u 1Sa 12:22; v Ps 94:14; Jer 33:26; Ro
Ro 11:26; w De 20:1; Joz 1:9; Ps 46:1; Ro

19:5;
2:23;
t Jes
11:2;
8:31.

JESAJA 41:11-28

Niet-bestaande goden. God van profetie

niet rond, want ik ben uw God.a
Ik wil u sterken.b Ik wil u werkelĳk helpen.c Ik wil u werkelĳk stevig vasthouden met mĳn rechterhandd van rechtvaardigheid.’e
11 Zie! Allen die verhit worden tegen u, zullen beschaamd
en te schande worden.f De mannen die ruzie met u maken, zullen als niets worden en vergaan.g
12 Gĳ zult hen zoeken, maar gĳ
zult hen niet vinden, de mannen
die met u strĳden.h Zĳ zullen worden als iets wat niet bestaat en
als niets,i de mannen die tegen u
oorlog voeren. 13 Want ik, Jehovah uw God, grĳp uw rechterhand vast,j die tot u zegt: ’Wees
niet bevreesd.k Ikzelf wil u helpen.’l
14 Wees niet bevreesd, gĳ
m Jakob, GIJ mannen van
worm
_
¨
Isra
el.n Ikzelf wil u helpen”, is
_
de uitspraak van Jehovah, ja, uw
¨
Terugkoper,o de Heilige Isra
els.
_
15 „Zie! Ik heb u tot een dorsslede
gemaakt,p een nieuw dorswerktuig met tweesnĳdende [tanden].
Gĳ zult de bergen vertreden en
[ze] verbrĳzelen; en de heuvels
zult gĳ maken net als het kaf.q
16 Gĳ zult ze wannen,r en een
wind zelf zal ze wegvoeren,s en
een storm zelf zal ze in verschil´´
lende richtingen drĳven.t En gıj
zult blĳ zĳn¨ in Jehovah.u In de
Heilige Isra
els zult gĳ u beroe_
men.”v
17 „De ellendigen en de armen
zoeken naar water,w maar het is
er niet. Van dorstx is zelfs hun
tong verdroogd.y Ikzelf, Jehovah,
z Ik, de God
zal hun antwoorden.
¨
van Isra
el, zal hen niet verlaten.a
_
18 Op kale heuvels zal ik rivieren openen, en in het midden der
valleivlakten bronnen.b Ik zal de
wildernis tot een rietpoel van water maken, en het waterloze land
tot waterbronnen.c 19 In de wildernis zal ik de cederboom, de
acacia en de mirt en de oliehoudende boom zetten.d In de woestĳnvlakte zal ik tegelĳkertĳd de
jeneverboom, de es en de cipres
plaatsen; e 20 opdat men ziet en
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weet en acht slaat en tevens inzicht heeft, dat het de hand van
Jehovah is die dit
¨ heeft gedaan
en de Heilige Isra
els zelf het heeft
_
geschapen.”a
21 „Brengt UW geschilb voor”,
zegt Jehovah. „Voert UW argumenten aan”,c zegt de Koning van
d
Jakob.
22 „Voert aan en vertelt
_
ons de dingen die geschieden zullen. De eerste dingen — wat ze
waren — vertelt toch, opdat wĳ
ons hart erop kunnen toeleggen
en de toekomst ervan weten. Of
doet ons zelfs de toekomstige dingen horen.e 23 Vertelt de dingen die later zullen komen, opdat
wĳ weten dat GIJ goden zĳt.f Ja,
GIJ behoort goed of kwaad te doen,
opdat wĳ kunnen rondblikken en
[het] tevens zien.g 24 Ziet! Gĳlieden zĳt iets wat niet bestaat,
en UW prestatie is niets.h Iets verfoeilĳks is een ieder die U verkiest.i
25 Ik heb [iemand] verwekt uit
het noorden, en hĳ zal komen.j
Van de opgang der zonk zal hĳ
mĳn naam aanroepen. En hĳ zal
komen over regenten als [waren
zĳ] leeml en net als een pottenbakker die de vochtige substantie treedt.
26 Wie heeft iets verteld van
de aanvang af, opdat wĳ het weten, of sinds vervlogen tĳden, opdat wĳ kunnen zeggen: ’Hĳ heeft
gelĳk’? m Werkelĳk, er is niemand
die [iets] vertelt. Werkelĳk, er is
niemand die doet horen. Werkelĳk, er is niemand die woorden
van U hoort.”n
27 Er is een eerste, [die] tot
S _ion [zegt]: „Zie! Daar zĳn ze!”,o
en aan Jeruzalem
zal ik een bren_
ger van goed nieuws geven.p
28 En ik bleef toezien, en er
was niemand; en onder dezen was
er ook niemand die raad gaf.q
f Jes 44:6; Jes 46:9; Jer 16:20; g Jes 46:7; Jer
10:5; h Ps 115:8; Jes 44:10; Jer 10:14; Jer 51:18;
1Kor 8:4; i De 7:26; De 27:15; j Jes 44:28; Jes
45:1; Jer 51:28; k Jes 46:11; Opb 16:12; l 2Sa
22:43; Jes 10:6; Mi 7:10; Za 10:5; m Jes 43:9;
Jes 44:7; Jes 45:21; n Ps 115:6; Hab 2:18; o Jes
43:10; Jes 44:7; p Ezr 1:1; Jes 40:9; Na 1:15; Ro
10:15; q Jes 63:5; Jer 5:13; Da 2:10.
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De Christus voorzegd. Gods naam is Jehovah

En ik bleef hun vragen, opdat zĳ
antwoord zouden kunnen geven.
29 Zie! Zĳ zĳn allemaal iets wat
niet bestaat. Hun werken zĳn
niets. Hun gegoten beelden zĳn
wind en onwerkelĳkheid.a
Zie! Mĳn knecht,b die ik
stevig vasthoud! c Mĳn uitverkorene,d [die] mĳn ziel heeft
goedgekeurd! e Ik heb mĳn geest
f
Gerechtigheid
in hem gelegd.
¨
voor de natien zal hĳ voortbreng
2 Hĳ zal niet schreeuwen
gen.
noch [zĳn stem] verheffen, en op
de straat zal hĳ zĳn stem niet laten horen.h 3 Een geknakt riet
zal hĳ niet breken; i en wat een
kwĳnende vlaspit betreft, hĳ zal
ze niet uitblussen. In waarachtigheid zal hĳ gerechtigheid voortbrengen.j 4 Hĳ zal niet kwĳnen of geknakt worden, totdat
hĳ op de aarde zelf gerechtigheid
vestigt; k en op zĳn wet zullen
zelfs de eilanden blĳven wachten.l
5 Dit heeft de [ware] God, Jehovah, gezegd, de Schepper van
de hemelenm en de Grootse Uitspanner ervan; n die de aarde uitspreidde o met al wat ze voortbrengt,p die ademq geeft aan het
volk daarop,r en geest aan hen die
erop wandelen: s 6 „Ikzelf, Jehovah, heb u in rechtvaardigheidt
geroepen en ik vatte u vervolgens
bĳ de hand.u En ik zal u beveiligen
en u geven tot een verbond voor
¨
het volk,v tot een licht der natien,w
7 om de blinde ogen te openen,x
om de gevangene uit de kerker te
leiden,y uit het huis van bewaring
hen die in duisternis zitten.z
8 Ik ben Jehovah. Dat is mĳn
naam; a en aan niemand anders
zal ik mĳn eigen heerlĳkheid geven,b noch mĳn lof c aan gehouwen beelden.d
9 De eerste dingen — zie, ze
zĳn gekomen,e maar nieuwe dingen kondig ik aan. Nog voordat
ze uitspruiten, doe ik [ze] ulieden
horen.”f
10 Zingt Jehovah een nieuw
lied,g zĳn lof van het uiteinde

42
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JESAJA 41:29–42:17

der aarde,a GIJ die afdaalt naar
de zee b en naar dat wat haar
vult, GIJ eilanden en GIJ die ze bewoont.c 11 Laten de wildernis d
en haar steden [hun stem] verheffen, de nederzettingen die Ke_
dar bewoont.e Laten de bewoners
f
van de steile rots een vreugdegeroep aanheffen. Laat men van
de top der bergen luidkeels roepen. 12 Laten zĳ Jehovah heerlĳkheid toeschrĳven,g en laten zĳ
op de eilanden zĳn lof vertellen.h
13 Als een sterke man zal Jehovah zelf uittrekken.i Als een
krĳgsman zal hĳ ĳver opwekken.j
Hĳ zal juichen, ja, hĳ zal een
strĳdkreet aanheffen; k tegenover
zĳn vĳanden zal hĳ zich sterker
betonen.l
14 „Ik heb mĳ lange tĳd stilgehouden.m Ik bleef zwĳgen.n Ik
bleef zelfbeheersing oefenen.o Als
een barende vrouw zal ik kermen, snuiven en hĳgen tegelĳk.p
15 Ik zal bergen en heuvels verwoesten,q en al hun plantengroei
zal ik doen verdorren. En ik wil
rivieren in eilanden veranderen,
en rietpoelen zal ik doen opdrogen.r 16 En ik wil de blinden
doen wandelen op een weg die zĳ
niet hebben gekend; s op een pad
dat zĳ niet hebben gekend, zal
t
Ik zal een
ik hen doen treden.
´ ´
duistere plaats voor hen in licht
veranderen,u en een hobbelig terrein in vlak land.v Dit zĳn de dingen die ik voor hen wil doen, en
ik wil hen niet verlaten.”w
17 Zĳ moeten achterwaarts wĳken, zĳ zullen ten zeerste beschaamd worden, die hun vertrouwen in het gesneden beeld
stellen,x die tot een gegoten beeld
zeggen: „GIJ zĳt onze goden.”y
2e kolom a Jes 44:23; Hab 3:3; b Ps 107:23;
c Ps 97:1; Jes 51:5; d Jes 32:16; Jes 35:1; e Ge
25:13; Ps 120:5; Jes 60:7; f Jer 48:28; Jer 49:16;
g Ps 22:27; Jes 24:15; Ro 15:9; h Jes 66:19; i Ps
78:66; Jes 59:17; Jer 25:30; j Ex 15:3; Na 1:2;
¨
k Ho 11:10; Joe 3:16; l De 32:39; 1Sa 2:10; m Jer
44:22; n Ps 50:3; Ps 83:1; o 2Pe 3:9; p Ge 3:16;
q Ps 18:7; Jer 4:24; Ze 1:15; r Ps 107:33; Jes
37:25; Jes 44:27; Jes 50:2; s Jes 29:18; Jes 35:5;
Jer 31:8; t Jes 30:21; u Jes 60:1; Jes 60:20; v Jes
40:4; Lu 3:5; w Ps 94:14; Heb 13:5; x Ps 97:7;
Jes 1:29; Jes 44:11; Jes 45:16; Jer 2:26; y Ex
32:4; Jes 44:17.

JESAJA 42:18–43:11

Jehovah’s getuigen. Geen God buiten Jehovah

18 Hoort, GIJ doven; en kĳkt toe
om te zien, GIJ blinden.a 19 Wie
is blind, zo niet mĳn knecht, en
wie is doof als mĳn bode die ik
zend? Wie is blind als de beloonde,
of blind als de knecht van Jehovah? b 20 Er waren vele dingen
te zien, maar gĳ hebt er voortdurend geen acht op geslagen.c Er
was aanleiding de oren te openen,
maar gĳ hebt aanhoudend niet geluisterd.d 21 Jehovah zelf heeft
er ter wille van zĳn rechtvaardigheide behagen in geschept de wetf
groot en majestueus te maken.
22 Maar het is een volk, beroofd
en geplunderd,g waarvan allen zĳn
gevangen in de holen, en in de
huizen van bewaring zĳn zĳ verborgen gehouden.h Zĳ zĳn tot roof
geworden zonder een bevrĳder,i
tot plundering zonder iemand die
zegt: „Breng terug!”
23 Wie onder U zal hieraan
het oor lenen? Wie zal aandacht
schenken en luisteren voor latere tĳden? j 24 Wie heeft Jakob
_
tot louter plundering
overgege¨
ven, en Isra
el aan de berovers?
_
Is het niet Jehovah, Degene tegen wie wĳ gezondigd hebben,
en wiens wegen zĳ niet wilden
bewandelen en naar wiens wet
zĳ niet luisterden? k 25 Daarom
bleef Hĳ woede, zĳn toorn, over
hem uitstorten en de sterkte van
oorlog.l En het bleef hem rondom verteren,m maar hĳ nam er
geen nota van; n en het bleef tegen hem oplaaien, maar hĳ wilde
niets ter harte nemen.o
En nu, dit heeft Jehovah,
uw Schepper, o ¨ Jakob,
en
_
43
uw Formeerder, o Isra
el, gezegd:
_
p
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„Wees niet bevreesd, want ik heb
u teruggekocht.r Ik heb [u] bĳ uw
naam geroepen.s Gĳ zĳt van mĳ.t
2 Ingeval gĳ door de wateren
zoudt trekken,u zal ik stellig met
u zĳn,v en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen.w Ingeval
gĳ door het vuur zoudt gaan, zult
gĳ niet verzengd worden, noch
zal de vlam zelf u verschroeien.x
3 Want ik ben ¨ Jehovah, uw God,
de Heilige Isra
els, uw Redder.y Ik
_
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heb Egypte
als losprĳs
voor u ge_
¨
voor u
geven,a Ethiopi
_ eb en Seba
_
in de plaats. 4 Op grond van het
feit dat gĳ kostbaar zĳt geweest in
mĳn ogen,c zĳt gĳ eervol geacht,
en ikzelf heb u liefgehad.d En ik
zal mensen voor u in de plaats geven, en nationale groepen in de
plaats van uw ziel.e
5 Wees niet bevreesd, want ik
ben met u.f Van de opgang [der
zon] zal ik uw zaad brengen, en
van de ondergang [der zon] zal
ik u bĳeenbrengen.g 6 Ik zal tot
het noordenh zeggen: ’Geef hier!’,
en tot het zuiden: ’Houd niet terug. Breng mĳn zonen van verre
en mĳn dochters van het uiteinde
der aarde,i 7 ieder die naar mĳn
naam genoemd is j en die ik tot
mĳn eigen heerlĳkheid geschapen heb,k die ik geformeerd heb,
ja, die ik gemaakt heb.’l
8 Doe uitgaan een volk dat blind
is, ofschoon er toch ogen zĳn, en
degenen die doof zĳn, ofschoon
zĳ¨ oren hebben.m ´ ´ 9 Laten de natien allemaal op een plaats bĳeengebracht worden en laten nationale groepen vergaderd worden.n
Wie onder hen kan dit vertellen? o
Of kunnen zĳ ons zelfs de eerste dingen doen horen? p Laten
zĳ hun getuigen verschaffen,q opdat zĳ rechtvaardig verklaard
mogen worden, of laten zĳ horen en zeggen: ’Het is de waarheid!’ ”r
10 „GIJ zĳt mĳn getuigen,”s is
de uitspraak van Jehovah, „ja,
mĳn knecht die ik verkozen heb,t
opdat GIJ [het] weetu en geloof in
mĳ hebt,v en opdat GIJ´ ´ begrĳpt dat
ik Dezelfde ben.w Voor mĳ werd
er geen God geformeerd,x en na
mĳ bleef het zo dat er geen was.y
11 Ik — ik ben Jehovah,z en buiten mĳ is er geen redder.”a
h Jer 3:18; i Jer 31:8; j Jer 33:16; k Ex 19:6;
Ps 50:23; 1Pe 2:9; l Ps 95:6; Ps 100:3; Jes 29:23;
m Jes 6:9; Jes 42:18; n Jes 41:1; o Jes 44:7; Jes
46:10; p Jes 48:5; q Jes 41:21; r 1Kon 18:24; s Jes
43:12; Jes 44:8; Jo 15:27; Han 1:8; 1Kor 15:15;
Opb 1:5; t De 4:37; De 10:15; Ps 78:68; Mt 24:45;
Ef 1:4; 2Th 2:13; u Jes 41:20; Jer 31:34; v Jo
20:31; Ro 11:20; w Jes 41:4; x Jes 44:6; Jes 45:6;
1Kor 8:4; y Jes 44:8; z De 6:4; a Jes 12:2; Ho 13:4;
1Ti 2:3; Ju 25.
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¨
God is Israels Maker

12 „Ikzelf heb [het] aangekondigd en heb gered en heb [het]
doen horen,a toen er geen vreemde [god] onder U was.b Daarom
zĳt GIJ mĳn getuigen,”c is de uitspraak van Jehovah, „en ik ben
God.d 13 Ook ben ik altĳd Dezelfde; e en er is niemand die be´´
vrĳding uit mıjn hand bewerkt.f
Ik zal handelen,g en wie kan ze
afwenden?”h
14 Dit heeft Jehovah gezegd,
UW Terugkoper,i de Heilige Is_
¨
raels: j „Ter wille van U wil ik
[iemand] naar Babylon
zenden en
_
de grendels van de gevangenissen
naar beneden
doen komen,k en
¨
de Chaldeeen [doen afdalen] in de
schepen, met jammerkreten van
hun zĳde.l 15 Ik ben Jehovah,
UW Heilige,m de Schepper van Is_
¨
rael,n UW Koning.”o
16 Dit heeft Jehovah gezegd,
die door de zee een weg maakt
en door sterke wateren een pad,p
17 die de strĳdwagen en het
paard, de krĳgsmacht en de sterken tegelĳk laat uittrekken: q „Zĳ
zullen neerliggen.r Zĳ zullen niet
opstaan.s Zĳ zullen stellig worden
uitgeblust.t Als een vlaspit moeten zĳ worden uitgedoofd.”u
18 „Gedenkt niet de eerste dingen, en richt op de vroegere dingen niet UW aandacht. 19 Ziet!
Ik doe iets nieuws.v Nu zal het
uitspruiten. Zult gĳlieden het niet
weten? w Werkelĳk, door de wildernis zal ik een weg leggen,x door de
woestĳn rivieren.y 20 Het wild
gedierte van het veld zal mĳ verheerlĳken,z de jakhalzen en de
struisvogels; a want ik zal zelfs in
de wildernis water gegeven hebben, rivieren in de woestĳn,b om
mĳn volk, mĳn uitverkorene,c te
laten drinken, 21 het volk dat
ik mĳ heb geformeerd, opdat zĳ
mĳn lof zouden verhalen.d
´´
22 Maar gĳ hebt mıj niet gee
want gĳ zĳt
roepen, o Jakob,
_
¨
moe van mĳ geworden, o Isra
el.f
_
23 Gĳ hebt mĳ niet de schapen
van uw volledige brandoffers gebracht, en met uw slachtoffers
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JESAJA 43:12–44:5
hebt gĳ mĳ niet verheerlĳkt.a Ik
heb u niet gedwongen mĳ met
een gave te dienen, noch heb ik
u vermoeid met geurige hars.b
24 Voor mĳ hebt gĳ geen [specerĳ]rietc voor enig geld gekocht;
en met het vet van uw slachtoffers hebt gĳ mĳ niet verzadigd.d
In werkelĳkheid hebt gĳ mĳ wegens uw zonden tot dienen verplicht; gĳ hebt mĳ vermoeid met
uw dwalingen.e
25 Ik — ik ben het die uw overtredingenf uitwistg om mĳnentwil,h en uw zonden zal ik niet
gedenken.i 26 Maak mĳ indachtig; laten wĳ samen in het gericht gaan; j laat uw eigen relaas horen, opdat gĳ gelĳk moogt
hebben.k 27 Uw eigen vader, de
eerste, heeft gezondigd,l en uw
eigen woordvoerders hebben overtredingen tegen mĳ begaan.m
28 Daarom zal ik de vorsten van
de heilige plaats ontwĳden, en ik
wil Jakob
overgeven als een man
_
die aan de vernietiging
prĳsgege¨
ven is en Isra
el aan woorden van
_
n
beschimping.
En nu, luister, o Jakob,
_
¨ mĳn
44
knecht, en gĳ, o Isra
el, die
_
2 Dit heeft
ik verkozen heb.
o

p

Jehovah gezegd, uw Maker q en
uw Formeerder,r die u zelfs van
de buik af bleef helpen: s ’Wees
niet bevreesd,t o mĳn knecht Ja_
u die ik verkob, en gĳ, Jeschurun,
_
kozen heb. 3 Want ik zal water uitgieten op de dorstige v en
druppelende stromen op de droge
plaats.w Ik zal mĳn geest uitgieten op uw zaad,x en mĳn zegen op
uw nakomelingen. 4 En zĳ zullen stellig uitspruiten als tussen
het groene gras,y als populierenz
aan de watergreppels. 5 Deze
zal zeggen: „Ik behoor Jehovah
h Ps 25:7; Ps 79:9; Ez 20:9; i Ps 79:8; Jer 31:34;
Heb 10:17; j Job 23:4; Jer 2:29; k Job 40:7; Lu
10:29; l Ge 3:17; Ps 78:8; Ro 5:12; m Jes 28:7;
Jer 5:31; n De 28:15; Ps 79:4; Ps 137:3; Lu
21:24; HFDST. 44 o Jes 41:8; Jer 30:10; p Ge
17:7; Ge 35:11; Ps 105:6; Ro 11:7; q Jes 43:7;
r Jes 43:1; Jes 43:21; Jes 44:21; Jes 64:8; s Ps
71:6; Jes 49:1; Jer 1:5; t Jes 41:10; u De 32:15;
De 33:5; De 33:26; v Jes 41:17; w Jes 32:2; x Jes
32:15; Han 2:17; y Ps 92:13; Jes 61:11; Han 2:41;
z Ps 137:2.

JESAJA 44:6-19

Absurde van door mensen gemaakte afgoden

toe.”a En die zal [zich] noemen
b en een annaar de naam Jakob,
_
der zal op zĳn hand schrĳven: „Jehovah toebehorend.” En met de
¨
naam Isra
el zal men [zich] betite_
len.’c
6 Dit heeft Jehovah
gezegd, de
¨
Koning van Isra
eld en zĳn Terug_
koper,e Jehovah der legerscharen:
’Ik ben de eerste en ik ben de laatste,f en buiten mĳ is er geen God.g
7 En wie is er als ik? h Laat hĳ
het uitroepen, opdat hĳ het moge
vertellen en het mĳ moge voorleggen.i Laten zĳ van hun kant vanaf
de tĳd dat ik het volk van weleer gesteld heb,j zowel de toekomstige dingen als de dingen die op
het punt staan te komen, vertellen. 8 Hebt geen angst en staat
niet verstomd.k Heb ik [het] u niet
van die tĳd af ieder afzonderlĳk
doen horen en aangekondigd? l En
GIJ zĳt mĳn getuigen.m Bestaat
er een God buiten mĳ? n Neen, er
is geen Rots.o Ik heb er geen erkend.’ ”
9 De formeerders van het gesneden beeld zĳn allen een onwerkelĳkheid,p en hun lievelingen zelf
zullen geen baat verschaffen; q en
als hun getuigen zien zĳ niets en
weten niets,r opdat zĳ beschaamd
worden.s 10 Wie heeft een god
geformeerd of louter een gegoten
beeld gemaakt? t Het heeft totaal
niet gebaat.u 11 Zie! Al zĳn deelgenoten zelf zullen beschaamd
worden,v en de kunsthandwerkers
zĳn uit de aardse mensen. Zĳ zullen allen bĳeenkomen.w Zĳ zullen
blĳven staan. Zĳ zullen in angst
verkeren. Zĳ zullen tevens beschaamd worden.x
12 Wat de kunsthandwerker
in ĳzer met het snĳwerktuig betreft, hĳ is [eraan] bezig geweest
bĳ kolengloed; en met de hamers
gaat hĳ er vorm aan geven, en hĳ
blĳft eraan bezig met zĳn krachtige arm.y Ook is hĳ hongerig geworden en dus zonder kracht. Hĳ
heeft geen water gedronken, dus
wordt hĳ vermoeid.
13 Wat de kunsthandwerker in
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hout betreft, hĳ heeft het meetsnoer gespannen, hĳ tekent het
af met roodkrĳt, hĳ bewerkt het
met een houtschaaf, en met een
passer blĳft hĳ het aftekenen, en
geleidelĳk maakt hĳ het als de
afbeelding van een man,a als een
prachtexemplaar van een mens,
om in een huis te wonen.b
14 Er is er een wiens werk het
is ceders om te hakken; en hĳ
neemt een zekere boomsoort, ja,
een statige boom, en hĳ laat die
sterk voor zich worden onder de
bomen van het woud.c Hĳ heeft
de laurierboom geplant, en het is
de stromende regen die ervoor
blĳft zorgen dat hĳ groot wordt.
15 En hĳ is voor de mens [iets]
geworden om daarmee een vuur
brandende te houden. Hĳ neemt
er dus een deel van om zich te
warmen. Ja, hĳ legt een vuur aan
en bakt zowaar brood. Ook werkt
hĳ aan een god waarvoor hĳ zich
kan neerbuigen.d Hĳ heeft er
een gesneden beeld van gemaakte
en hĳ werpt zich ervoor neer.
16 De helft ervan verbrandt hĳ
werkelĳk in een vuur. Op de helft
ervan roostert hĳ het vlees dat
hĳ eet goed gaar en hĳ wordt
verzadigd. Ook warmt hĳ zich en
zegt: „Ha! Ik heb mĳ gewarmd.
Ik heb het vuurschĳnsel gezien.”
17 Maar het overige ervan
maakt
´
hĳ warempel tot een god, tot zĳn
gesneden beeld. Hĳ werpt zich
ervoor neer en buigt zich en bidt
tot het [beeld] en zegt: „Bevrĳd
mĳ, want gĳ zĳt mĳn god.”f
18 Zĳ zĳn niets te weten gekomeng en zĳ verstaan niets,h want
hun ogen zĳn bestreken, zodat
zĳ niet zien,i hun hart, zodat zĳ
geen inzicht hebben.j 19 En niemand maakt zĳn hart indachtig k
of heeft kennis of verstandl om
te zeggen: „De helft ervan heb ik
verbrand in een vuur, en op de
kolen ervan heb ik ook brood gebakken; ik rooster vlees en eet.
Maar zal ik van de rest ervan
h Jer 10:8; Ro 1:21; i Jer 5:21; j Ps 81:12; Jes
6:10; Mt 13:15; Ro 1:28; k De 32:46; Ez 40:4; Ho
7:11; l Sp 1:4; Sp 2:9.
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Cyrus. Tempel. Slechts Jehovah is God

louter iets verfoeilĳks a maken?
Zal ik mĳ voor het uitgedroogde
hout van een boom neerwerpen?”
20 Hĳ voedt zich met as.b Zĳn
eigen hart, dat iets voorgespiegeld
heeft gekregen, heeft hem op een
dwaalspoor gebracht.c En hĳ bevrĳdt zĳn ziel niet, noch zegt hĳ:
„Heb ik geen leugen in mĳn rechterhand?”d
21 „Denk aan deze dingen,
o Ja_
¨
kob,e en gĳ, o Isra
el, want gĳ
_
zĳt mĳn knecht.f Ik heb u geformeerd.g Gĳ zĳt een knecht
die
¨
mĳ toebehoort. O Isra
el, gĳ zult
_
van mĳn kant niet vergeten worden.h 22 Ik wil als met een wolk
uw overtredingen uitwissen,i en
als met een wolkgevaarte uw zonden. Keer toch terug tot mĳ,j want
ik wil u terugkopen.k
23 Heft een vreugdegeroep aan,
GIJ hemelen,l want Jehovah is
handelend opgetreden! m Juicht in
triomf,n GIJ onderste delen der
aarde! o Wordt vrolĳk, GIJ bergen,p
met vreugdegeroep, gĳ woud en
al GIJ bomen daarin! Want Jehovah
heeft¨ Jakob
teruggekocht, en in
_
Isra
el spreidt hĳ zĳn luister ten_
q
toon.”
24 Dit heeft Jehovah gezegd,
uw Terugkoper r en uw Formeerder van de buik af: „Ik, Jehovah, ben het die alles doet, die
de hemelen uitspande,s geheel alleen, de aarde uitspreidde.t Wie
was bĳ mĳ? 25 [Ik ben het] die
de tekenen van de ĳdele zwetsers verĳdelt, die zelfs waarzeggers waanzinnig doet handelen; u
die wĳzen achterwaarts doet wĳken, en die zelfs hun kennis in
dwaasheid verandert; v 26 die
het woord van zĳn knecht doet
uitkomen, en die de raad van zĳn
eigen boden volledig ten uitvoer
zegt:
brengt; w die van Jeruzalem
_
’Ze zal bewoond worden’,x en van
de steden van Juda:
’Ze zullen¨
_
herbouwd worden,y en haar ruınes zal ik oprichten’; z 27 die tot
de waterdiepte zegt: ’Verdamp; en
al uw rivieren zal ik drooglegb
gen’; a 28 die van Cyrus
zegt:
_
’Hĳ is mĳn herder, en al mĳn wel-
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JESAJA 44:20–45:8

behagen zal hĳ volledig ten uitvoer brengen’; a zelfs door [mĳnerzĳds] van Jeruzalem
te zeggen:
_
’Ze zal herbouwd worden’, en van
de tempel: ’Gĳ zult gegrondvest
worden.’ ”b
Dit heeft Jehovah tot zĳn
gegezalfde, tot Cyrus,
45
_
zegd, wiens rechterhand ik heb
c

¨
gevatd om voor hem uit natien te
onderwerpen,e zodat ik zelfs de
heupen van koningen kan ontgorden; om voor hem uit de deuren
met dubbele vleugels te openen,
zodat zelfs de poorten niet gesloten zullen zĳn: 2 „Ikzelf zal
voor u uit gaan,f en de bodemverheffingen zal ik effenen.g De
koperen deuren zal ik verbreken
en de ĳzeren grendels stukslaan.h
3 En ik wil u de schatteni in de
duisternis geven en de verborgen
schatten in de schuilplaatsen, opdat gĳ moogt weten dat ik Jehovah ben, die [u] bĳ ¨uw naam
el. 4 Ter
roept,j de God van Isra
_
wille van¨ mĳn knecht Jakob
en
_
van Isra
el mĳn uitverkorene k ben
_
ik er zelfs toe overgegaan u bĳ uw
naam te roepen; ik gaf u voorts
een erenaam, ofschoon gĳ mĳ niet
kende.l 5 Ik ben Jehovah, en er
is geen ander.m Behalve mĳ is er
geen God.n Ik zal u vast omgorden,
ofschoon gĳ mĳ niet hebt gekend,
6 opdat men weet van de opgang
der zon en van haar ondergang,
dat er niemand is buiten mĳ.o Ik
ben Jehovah, en er is geen ander.p
7 [Degene] die het licht formeertq
en de duisternis schept,r die vrede maakts en rampspoed schept,t
ik, Jehovah, doe al deze dingen.u
8 O GIJ hemelen, laat het druipen van boven,v en de wolkenhemel zelf druppele van rechtvaardigheid.w De aarde opene zich en
e Jes 13:17; Jes 41:25; Jer 51:20; f Jes 13:4;
g Jes 40:4; h Ps 107:16; i Jer 50:37; j Ezr 1:2;
Jes 44:28; k Ex 19:5; Jes 41:8; l Ga 4:8; m De
¨
4:35; 1Kon 8:60; Jes 44:8; Joe 2:27; n De 4:39;
De 32:39; 1Kor 8:4; o 1Sa 17:46; Ps 102:15; Jes
37:20; Mal 1:11; p Ps 83:18; q Ge 1:3; Ps 8:3;
Jer 31:35; Jak 1:17; r Ex 10:21; Ps 104:20; Am
4:13; s Ps 29:11; Jes 26:12; 2Kor 1:2; t Pr 7:14;
Jes 10:6; Jer 18:7; Am 3:6; u 1Sa 2:7; v Ps 72:6;
Ez 34:26; w Ho 10:12; 2Pe 3:13.

JESAJA 45:9-22

Aarde gemaakt ter bewoning

zĳ vruchtbaar met ´ redding,
en dat
´
ze tevens rechtvaardigheid doe
a
ontspruiten. Ikzelf, Jehovah, heb
het geschapen.”b
9 Wee degene die heeft getwist
met zĳn Formeerder,c als een
scherf van aardewerk met de andere scherven van aardewerk van
de grond! Dient het leemd soms
tot zĳn formeerder te zeggen:
„Wat maakt gĳ?” En uw werk: „Hĳ
heeft geen handen”? 10 Wee degene die tot een vader zegt: „Waarvan wordt gĳ vader?”, en tot de
vrouw:
„Waarvan hebt gĳ barens¨
weeen?”e
11 Dit heeft Jehovah
gezegd,
¨
de Heilige Isra
els f en zĳn For_
g
meerder: „Vraagt mĳ zelfs over
de toekomstige dingenh betreffende mĳn zonen; i en betreffende de werkzaamheidj van mĳn
handen dient gĳlieden mĳ bevel
te geven. 12 Ikzelf heb de aarde gemaaktk en heb zelfs de mens
daarop geschapen.l Ik — mĳn
eigen handen hebben de hemelen
uitgespannen,m en aan heel het
heerleger ervan heb ik bevel gegeven.”n
13 „Ikzelf heb iemand verwekt
in rechtvaardigheid,o en al zĳn
wegen zal ik recht maken.p Hĳ is
het die mĳn stad zal bouwen,q en
de mĳ toebehorenden die in ballingschap zĳn, zal hĳ laten gaan,r
niet voor een prĳs,s noch voor
steekpenningen”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.
14 Dit heeft Jehovah gezegd:
„De onbetaalde arbeiders van
t
van
Egypte
_
¨ en de kooplieden
¨
Ethiopi
_ e en de Sabeeers,u rĳzige
v ja, zĳ zullen zelfs tot u
mannen,
overkomen, en de uwe zullen zĳ
worden.w Achter u zullen zĳ lopen; in boeienx zullen zĳ overkomen, en voor u zullen zĳ zich
neerbuigen.y Tot u zullen zĳ bidden [en zeggen:] ’Waarlĳk, God is
in eendracht met u,z en er is geen
ander; er is geen [andere] God.’ ”a
15 Waarlĳk, gĳ zĳt een God die
zich verborgen houdt,b de God
¨
van Isra
el, een Redder.c 16 Zĳ
_
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zullen stellig beschaamd en ook
te schande worden, zĳ allen. Te
zamen zullen in schande a moeten wandelen de vervaardigers
van ¨ [afgods]gestalten. 17 Wat
Isra
el betreft, het zal stellig in een_
dracht met Jehovah worden gered,b met een redding voor onbepaalde tĳden.c Gĳlieden zult niet
beschaamd worden,d noch zult GIJ
te schande wordene voor de onbepaalde tĳden der eeuwigheid.
18 Want dit heeft Jehovah gezegd, de Schepper van de hemelen,f Hĳ, de [ware] God,g de Formeerder van de aarde en de
Maker ervan,h Hĳ, die haar stevig heeft bevestigd,i die haar niet
louter voor niets heeft geschapen, die haar geformeerd heeft
om ook bewoond te worden: j „Ik
ben Jehovah, en er is geen ander.k
19 Niet in een schuilplaats heb ik
gesproken,l op een duistere plaats
van de aarde; noch heb ik tot het
zaad van Jakob
gezegd: ’Zoekt
_
mĳ louter voor niets.’m Ik ben Jehovah, die spreekt wat rechtvaardig is, die vertelt wat oprecht is.n
20 Schaart U bĳeen en komt.o
Treedt gezamenlĳk nader,
GIJ
¨
ontkomenen uit de natien.p Zĳ die
het hout van hun gesneden beeld
dragen, zĳn niet tot enige kennis
gekomen, evenmin zĳ die tot een
god bidden die niet redden kan.q
21 Brengt verslag uit en voert
gronden aan.r Ja, laten zĳ in eenheid te zamen beraadslagen. Wie
heeft dit van oudsher doen horen? s [Wie] heeft het van diezelfde tĳd af meegedeeld? t Ben ik het
niet, Jehovah, buiten wie er geen
andere God is; u een rechtvaardige God en een Redder,v terwĳl er
geen is behalve ik? w
22 Wendt U tot mĳ en wordt
gered,x GIJ allen [aan de] einden
i Job 38:4; Ps 78:69; Ps 104:5; Ps 119:90; Sp
3:19; j Ge 1:28; Ge 9:1; Ps 37:29; Ps 115:16;
k 1Kon 8:60; Jes 46:9; l De 30:11; Sp 8:1; Jes
48:16; m Nu 23:20; 1Kr 28:8; 1Ti 4:8; n Ps 111:8;
Ps 119:137; Sp 8:6; o Jes 41:5; Opb 22:17; p Jes
4:3; Jes 66:20; Jer 50:28; q 1Kon 18:26; Jes 42:17;
Jer 50:2; r Jes 41:21; s Jes 41:22; t Jes 43:9; u Jes
¨
44:8; Mr 12:32; v Jes 43:3; w De 4:39; Joe 2:27;
x Ps 65:5; Mi 7:7; Jo 3:16.
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Jehovah kent de toekomst

JESAJA 45:23–47:3
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staan. Van zĳn standplaats wĳkt
hĳ niet.a Men schreeuwt zelfs tot
hem, maar hĳ antwoordt niet; uit
iemands benauwdheid redt hĳ
hem niet.b
8 Gedenkt dit, opdat GIJ moed
moogt verzamelen. Neemt het ter
harte,c GIJ overtreders.d 9 Gedenkt de eerste dingen van lange
tĳd geleden,e dat ik de Goddelĳke f
ben, en er is geen andere God,g
noch iemand gelĳk mĳ; h 10 die
van het begin af de afloop vertelt,i
en van oudsher de dingen die
´´
niet gedaan zĳn; j die zegt: ’Mıjn
raad zal tot stand komenk en al
mĳn welbehagen zal ik doen’; l
11 die van de opgang [der zon]
een roofvogel roept,m uit een ver
land de man die mĳn raad volvoert.n Ja, ik heb [het] gesproken,
ik zal het ook doen komen.o Ik
heb [het] geformeerd, ik zal het
ook doen.p
12 Luistert naar mĳ, GIJ die
sterk van hart zĳt,q GIJ die ver
zĳt van rechtvaardigheid.r 13 Ik
heb mĳn rechtvaardigheid nabĳ
s Ze is niet ver weg,t en
gebracht.
´´
mıjn redding zal niet te laat zĳn.u
En ik wil¨ in S _ion redding geven,
aan Isra
el mĳn luister.”v
_

der aarde; want ik ben God en
er is geen ander.a 23 Bĳ mĳzelf
heb ik gezworenb — uit mĳn eigen
mond is in rechtvaardigheid het
woord uitgegaan,c zodat het niet
zal terugkerend — dat voor mĳ
elke knie zich zal buigen,e [bĳ mĳ]
iedere tong zal zweren,f 24 door
te zeggen: ’Waarlĳk, in Jehovah
is volledige rechtvaardigheid en
sterkte.g Allen die verhit worden
tegen hem, zullen rechtstreeks
tot hem komen en beschaamd
worden.h 25 In Jehovah zal het
¨
el juist blĳgehele zaadi van Isra
_
ken te zĳnj en zal het zich beroemen.’ ”k
l

Bel heeft zich neergebogen, Nebo
helt voorover;
46
_
hun afgoden zĳn voor de wilde
m

n

dieren en voor de huisdieren geworden, hun vrachten, stukken
bagage, een last voor de vermoeide dieren. 2 Zĳ moeten overhellen; zĳ moeten zich allen evenzeer
neerbuigen; zĳ zĳn eenvoudig niet
in staat de last ontkoming te verschaffen,o maar hun eigen ziel
moet in gevangenschap gaan.p
3 „Luistert naar mĳ, o huis van
Jakob,
en al GIJ overgeblevenen
_
¨
van het huis van Isra
el,q GIJ die
_
[door mĳ] getorst zĳt van de buik
af, gedragen van de moederschoot
af.r 4 Zelfs tot [iemands] ouderdom toe ben ik Dezelfde; s en tot
[iemands] grĳsheid toe zal ikzelf
blĳven torsen.t Ikzelf zal stellig
handelen,u opdat ikzelf kan dragen en opdat ikzelf kan torsen en
ontkoming kan verschaffen.v
5 Met wie wilt gĳlieden mĳ vergelĳkenw of gelĳkstellen of mĳ
doen overeenkomen, dat wĳ op elkaar zouden lĳken? x 6 Er zĳn er
die het goud uit de buidel schudden, en met de waagbalk wegen
zĳ het zilver uit. Zĳ huren een
metaalbewerker en hĳ maakt er
een god van.y Zĳ werpen zich
neer, ja, zĳ buigen zich neer.z
7 Zĳ dragen hem op de schouder,a zĳ torsen hem en zetten
hem op zĳn plaats opdat hĳ blĳft
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Daal af en ga in het stof
47
zitten, o maagdelĳke dochGa op de aarde
ter van Babylon.
_
w

x

zitten, waar geen¨ troon is,y o dochter der Chaldeeen.z Want gĳ zult
niet weer ondervinden dat men u
verwekelĳkt en verwend noemt.a
2 Neem een handmolenb en maal
meel. Licht uw sluier c op. Trek de
sleeprok uit.d Ontbloot het been.e
Doorwaad de rivieren. 3 Gĳ behoort uw naaktheid te ontbloten.f
Ook uw smaad behoort gezien te
worden.g Wraak zal ik nemen,h en
l Ps 135:6; Jes 55:11; Heb 6:17; m Jes 41:2;
Jes 45:1; n Ezr 1:2; Jes 44:28; Jes 48:14; o Nu
23:19; p Job 23:13; q Ps 76:5; Jes 48:4; Han 7:51;
r Ps 119:150; Jer 2:5; s Ps 97:2; Ps 145:17;
Jes 51:5; t Ps 46:1; Jes 12:2; u Jes 62:11; v Jes
44:23; Jes 60:21; HFDST. 47 w 1Sa 2:7; Jes
26:5; x Ps 137:8; Jer 50:42; Za 2:7; y Ps 89:44;
Jer 51:33; Da 5:30; z Jes 47:5; a Opb 18:7; b Ex
11:5; Mt 24:41; c Jes 3:19; d Jer 13:22; Na 3:5;
e Jes 20:4; f Ez 16:37; g Jer 13:26; h De 32:35;
Ps 94:1; Ro 12:19.
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Babylons ondergang. Astrologen ontmaskerd

ik zal geen mens [goedgunstig] tegemoet treden.
4 „Er is Iemand die ons terugkoopt.a Jehovah der legerscharen is zĳn naam,b de Heilige Is_
¨
raels.”c
d
5 Ga zwĳgend zitten en begeef u in de duisternis,e o doch¨
ter der Chaldeeen,f want gĳ zult
niet weer ondervinden dat men
u Gebiedsterg der Koninkrĳken
noemt.h 6 Ik werd verontwaardigd op mĳn volk.i Ik ontwĳdde mĳn erfdeelj en ik gaf hen
vervolgens in uw hand.k Gĳ hebt
hun geen barmhartigheden bewezen.l Op de grĳsaard hebt gĳ
uw juk zeer zwaar doen drukken.m 7 En gĳ bleeft zeggen:
„Tot onbepaalde tĳd zal ik Gebiedster blĳken te zĳn,n voor altoos.” Gĳ hebt deze dingen niet
ter harte genomen; gĳ hebt niet
aan de afloop van de zaak gedacht.o
8 En nu, hoor dit, gĳ genotzieke [vrouw], die in zekerheid
gezeten is,p die in haar hart zegt:
„Ik ben het, en er is niemand
anders.q Ik zal niet als weduwe
zitten, en ik zal het verlies van
kinderen niet kennen.”r 9 Maar
over u zullen deze beide dingen
´ ´
plotseling komen, op een dag: s
verlies van kinderen en weduwschap. In hun volledige mate moeten ze over u komen,t wegens de
veelheid van uw toverĳen, wegens de volle macht van uw bezweringen — in de hoogste mate.u
10 En gĳ bleeft op uw slechtheid
vertrouwen.v Gĳ hebt gezegd:
„Er is niemand die mĳ ziet.”w Uw
wĳsheid en uw kennis x — dit is
het wat u heeft verleid; en gĳ
blĳft in uw hart zeggen: „Ik ben
het, en er is niemand anders.”
11 En over u moet rampspoed
komen; gĳ zult er geen bezwering tegen weten. En u zal onheil overvallen; y gĳ zult niet in
staat zĳn het af te weren. En
over u zal plotseling z een verderf
komen dat gĳ niet pleegt te kennen.
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12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de veelheid van
uw toverĳen,a waarmee gĳ u hebt
afgesloofd van uw jeugd af; opdat gĳ misschien in staat zĳt er
baat bĳ te vinden, opdat gĳ de
mensen misschien ontzag kunt
inboezemen. 13 Gĳ zĳt moe geworden door de veelheid van uw
raadgevers. Laten zĳ nu opstaan
en u redden, de aanbidders van
de hemel, de sterrenkĳkers,b zĳ
die bĳ de nieuwe manen kennis
meedelen betreffende de dingen
die over u zullen komen. 14 Zie!
Zĳ zĳn als stoppels geworden.c
Ja, een vuur zal hen stellig verbranden.d Zĳ zullen hun ziele niet
uit de macht van de vlam bevrĳden.f Er zal geen houtskoolgloed zĳn om zich te ´ warmen,
´
geen vuurschĳnsel om voor te zitten. 15 Zo zullen zĳ stellig voor
u worden, met wie gĳ u hebt afgesloofd als uw bezweerders g van
uw jeugd af. Zĳ zullen in werkelĳkheid dolen, ieder naar zĳn
eigen streek. Er zal niemand zĳn
die u redt.h
Hoort dit, o huis van Ja_
kob, ¨ die noemt naar
48
de naam Isra
el en die zelfs uit de
_
GIJ

U
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j
zĳt voortgekowateren van Juda
_
men, GIJ die zweert bĳ de naam
van Jehovahk en die zelfs gewag
¨
maakt van de God van Isra
el,l
_
niet in waarheid en niet in rechtvaardigheid.m 2 Want zĳ hebben zich genoemd als afkomstig
zĳnde uit de heilige
stad,n en op
¨
de God van Isra
el hebben zĳ ge_
o
steund, Jehovah der legerscharen is zĳn naam.p
3 „De eerste dingen heb ik zelfs
van die tĳd af verteld, en uit mĳn
eigen mond zĳn ze uitgegaan,
en ik liet ze voortdurend horen.q
Plotseling handelde ik, en toen
kwamen de dingen [tot stand].r
4 Omdat ik wist dat gĳ hard zĳts
en dat uw nek een ĳzeren pees is t

o Re 17:13; Jer 21:2; Ro 2:17; p Jer 10:16; q De
28:15; Jes 41:22; Jes 42:9; r Joz 21:45; Joz 23:14;
Jes 55:11; s 2Kr 36:16; Ps 78:8; Jes 46:12; Za 7:11;
t Ex 32:9; De 10:16; 2Kon 17:14.
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Afvalligen bestraft. Jehovah’s heerlĳkheid ontwĳd

en uw voorhoofd koper,a 5 bleef
ik [het] u ook van die tĳd af vertellen. Voordat het kon komen, deed
ik [het] u horen,b opdat gĳ niet
zoudt zeggen: ’Mĳn eigen afgod
heeft ze gedaan, en mĳn eigen gesneden beeld en mĳn eigen gegoten beeld hebben ze bevolen.’c
6 Gĳ hebt gehoord.d Aanschouw
het alles.e Wat ulieden betreft,
zult GIJ [het] niet vertellen? f Ik
heb u nieuwe dingen doen horen
vanaf de tegenwoordige tĳd, ja,
opgespaarde dingen, die gĳ niet
hebt geweten.g 7 In de tegenwoordige tĳd moeten ze geschapen worden, en niet van
die tĳd
´ ´
af, ja, dingen die gĳ voor vandaag
niet hebt gehoord, opdat gĳ niet
zegt: ’Zie! Ik heb ze al geweten.’h
8 Bovendien hebt gĳ niet gehoord,i noch hebt gĳ geweten,
noch is van die tĳd af uw oor
geopend geweest. Want ik weet
maar al te goed dat gĳ zonder
mankeren trouweloos bleeft handelen,j en een ’overtreder van de
buik af’ zĳt gĳ genoemd.k 9 Ter
wille van mĳn naam zal ik mĳn
toorn inhouden,l en om mĳn lof
zal ik mĳ jegens u bedwingen, opdat men u niet afsnĳdt.m 10 Zie!
Ik heb u gelouterd, maar niet in
[de vorm van] zilver.n Ik heb u
gekozen in de smeltoven der ellende.o 11 Om mĳnentwil, om
mĳnentwil zal ik handelen,p want
hoe zou men zich kunnen laten
ontwĳden? q En aan geen ander
zal ik mĳn eigen heerlĳkheid
geven.r
12 Luister
_
¨ naar mĳ, o Jakob,
en gĳ Isra
el, mĳn geroepene. Ik
_
s Ik ben de eerste.t
ben Dezelfde.
Bovendien ben ik de laatste. u
13 Bovendien is het mĳn hand
die de aarde heeft gegrondvest,v
en mĳn rechterhand die de hemelen heeft uitgespannen.w Ik
roep ze toe, opdat ze te zamen in
stand blĳven.x
14 Schaart U bĳeen, GIJ allen,
en hoort.y Wie onder hen heeft
deze dingen verteld? Jehovah zelf
heeft hem liefgehad.z Hĳ zal zĳn
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welbehagen doen ten aanzien van
a en zĳn eigen arm zal
Babylon,
_
¨
over de Chaldeeen zĳn.b 15 Ik
— ikzelf heb gesproken. Bovendien heb ik hem geroepen.c Ik heb
hem doen komen, en zĳn weg zal
succesvol worden gemaakt.d
16 Nadert tot mĳ. Hoort dit.
Van de aanvang af heb ik geenszins in een schuilplaats gesproken.e Van de tĳd af dat het gebeurde, ben ik daar geweest.”
En nu, de Soevereine Heer Jehovah zelf heeft mĳ gezonden,
ja, zĳn geest.f 17 Dit heeft Jehovah gezegd, ¨ uw Terugkoper,g
de Heilige Isra
els: h „Ik, Jehovah,
_
ben uw God, die u leert [uzelf]
baat te verschaffen,i die u doet
treden op de weg die gĳ dient
te bewandelen.j 18 O indien gĳ
slechts werkelĳk aandacht aan
mĳn geboden zoudt schenken! k
Dan zou uw vrede worden net
als een rivier,l en uw rechtvaardigheid als de golven der zee.m
19 En uw nageslacht zou worden net als het zand, en de nakomelingen uit uw inwendige delen
als de korrels ervan.n Iemands
naam zou niet afgesneden noch
verdelgd worden van voor mĳn
aangezicht.”o
p Snelt
20 Gaat uit van Babylon!
_¨
weg van de Chaldeeen.q Zegt het
zelfs voort met het geluid van
vreugdegeroep, laat dit horen.r
Doet het uitgaan tot aan het uiteinde der aarde.s Zegt: „Jehovah
heeft zĳn knecht Jakob
terug_
gekocht.t 21 En zĳ werden niet
u
dorstig toen hĳ hen zelfs door
verwoeste plaatsen deed gaan.v
Water uit de rots deed hĳ voor
hen te voorschĳn stromen, en hĳ
ging ertoe over een rots te splĳten, opdat er water uit zou stromen.”w
22 „Er is geen vrede”, heeft Jehovah gezegd, „voor de goddelozen.”x
o Ru
51:54;
50:2;
v Jes
57:20;

4:10; Sp 10:7; p Jer 50:8; Opb 18:4;
r Sp 10:28; Jes 49:13; Opb 18:20;
t Jer 31:10; u Ex 15:25; Ex 17:6; De
43:19; w Nu 20:11; Ne 9:15; Ps 78:15;
Jes 57:21; Ro 3:17.
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s Jer
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JESAJA 49:1-16

¨
Licht voor natien. „Komt naar buiten!”

Luistert naar mĳ, o GIJ
eilanden,a en schenkt aandacht, GIJ nationale groepen ver
b
weg. Jehovah zelf heeft mĳc zelfs
van de buik af geroepen.d Van de
inwendige delen van mĳn moeder af heeft hĳ mĳn naam vermeld.e 2 En hĳ ging ertoe over
mĳn mond als een scherp zwaard
te maken.f In de schaduwg van
zĳn hand heeft hĳ mĳ verborgen.h
En geleidelĳk maakte hĳ mĳ tot
een gepolĳste pĳl. Hĳ stak mĳ
weg in zĳn eigen koker. 3 En
hĳ zei vervolgens tot mĳ: „Gĳ zĳt
¨
mĳn knecht, o Isra
el,i gĳ, in wie
_
ik mĳn luister tentoon zal spreiden.”j
4 Maar wat mĳ betreft, ik zei:
„Het is voor niets dat ik mĳ heb
afgemat.k Voor onwerkelĳkheid
en ĳdelheid heb ik mĳn eigen
kracht verbruikt.l Waarlĳk, mĳn
recht is bĳ Jehovah,m en mĳn loon
bĳ mĳn God.”n 5 En nu heeft
Jehovah, die mĳ van de buik af
formeerde als een knecht die hem
toebehoort,o gezegd [dat ik] Jakob
_
tot hem dien terug te brengen,p
¨
´
opdat Isra
el zelf tot hem verga_
derd wordt.q En ik zal verheerlĳkt worden in de ogen van Jehovah, en mĳn eigen God zal mĳn
sterkte zĳn geworden. 6 En hĳ
zei vervolgens: „Het is meer dan
een onbeduidende zaak geweest
dat gĳ mĳn knecht zĳt geworden om de stammen van Jakob
_
op te richten en zelfs de beveilig¨
den van Isra
el terug te brengen; r
_
ik heb u ook tot een licht der
¨
natien gegeven,s opdat mĳn redding moge reiken tot het uiteinde
der aarde.”t
7 Dit heeft Jehovah, de Terug¨
koper van Isra
el,u zĳn Heilige, ge_
zegd tot hem die in de ziel veracht wordt,v tot hem die door
de natie verfoeid wordt,w tot de
knecht der heersers: x „Ja, koningen zullen het zien en stellig opstaan,y [en] vorsten, en zĳ zullen
zich neerbuigen, wegens Jehovah, die getrouw is,z de Heilige
¨
Isra
els, die u verkiest.”a
_

49
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8 Dit heeft Jehovah gezegd:
„In een tĳd van goede wil heb
ik u geantwoord,a en op een dag
van redding heb ik u geholpen; b
en ik bleef u beveiligen, opdat ik
u tot een verbond voor het volk
zou kunnen geven,c om het land
weer te herstellen,d om de woest
en verlaten liggende erfelĳke bezittingen weer in bezit te doen
nemen,e 9 om tot de gevangenenf te zeggen: ’Komt naar buiten!’,g tot hen die in de duisternis
zĳn: h ’Laat U zien!’i Aan de wegen zullen zĳ weiden, en op alle
veel betreden paden zal hun weide zĳn.j 10 Zĳ zullen niet hongeren,k noch zullen zĳ dorsten,l
noch zal verschroeiende hitte of
zon hen treffen.m Want Degene
die medelĳden met hen heeft,
zal hen leiden,n en aan de waterbronnen zal hĳ hen voeren.o
11 En ik wil al mĳn bergen tot
een weg maken, en mĳn hoofdwegen zelf zullen op een verhoging zĳn.p 12 Zie! Dezen zullen
zelfs van verre komen,q en zie!
dezen uit het noordenr en uit het
westen,s en dezen uit het land
van S _inim.”
13 Heft een vreugdekreet aan,
GIJ hemelen,t en wees blĳ, gĳ aarde.u Dat de bergen vrolĳk worden
met vreugdegeroep.v Want Jehovah heeft zĳn volk getroost,w en
zĳn ellendigen betoont hĳ medelĳden.x
14 Maar S _ion bleef zeggen: „Jehovah heeft mĳ verlaten,y en Jehovah zelf heeft mĳ vergeten.”z
15 Kan een vrouw haar zuigeling
vergeten, zodat zĳ geen medelĳden zou gevoelen voor de zoon
van haar buik? a Zelfs deze vrou´
wen kunnen vergeten,b maar ık
zal u niet vergeten.c 16 Zie! In
[mĳn] handpalmen heb ik u gek Jes 65:13; Opb 7:16; l Jes 55:1; m Jes 32:2;
n Ez 34:23; o Ps 23:2; Jer 31:9; p Ps 107:7; Jes
11:16; Jes 40:3; q De 30:4; Ps 22:27; r Jes 43:6;
s Mt 8:11; t Ps 96:11; Jes 44:23; u Ps 98:4; Jes
42:10; v Jes 55:12; w Jes 12:1; Jes 40:1; Jes
66:13; x Jes 61:3; Jer 31:13; 2Th 2:16; y Jes 54:7;
z Ps 13:1; Klg 5:20; a 1Kon 3:26; Ps 103:13; b Le
26:29; De 28:56; 2Kon 6:28; c Jes 44:21; Jer 31:20;
Ro 11:1.
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Koningen verzorgers. Door Jehovah onderwezen

´ ´
grift.a Uw muren zĳn steeds voor
mĳ.b 17 Uw zonen hebben zich
gehaast. Ja, degenen die u omverwerpen en verwoesten, zullen
zelfs uit u wegtrekken. 18 Hef
uw ogen op naar rondom en zie.
Zĳ zĳn allen bĳeengebracht.c Zĳ
zĳn tot u gekomen. „Zo waar ik
leef,” is de uitspraak van Jehovah,d „met hen allen zult gĳ u bekleden net als met sieraden, en
gĳ zult hen u ombinden als een
bruid.e 19 Hoewel uw verwoes¨
te plaatsen er zĳn en uw ruınes
en het land van uw puinhopen,f
hoewel het u nu te eng is om er
te wonen, en zĳ die u opslokten,
ver weg zĳn geweest,g 20 zullen toch ten aanhoren van uzelf
de zonen van uw beroofde staath
zeggen: ’De plaats is te eng voor
mĳ geworden.i Maak toch ruimte voor mĳ, opdat ik kan wonen.’j
21 En gĳ zult stellig in uw hart
zeggen: ’Wie is vader van dezen
voor mĳ geworden, daar ik een
vrouw ben beroofd van kinderen
en onvruchtbaar, verbannen en
gevangengenomen? k Wat dezen
aangaat, wie heeft [hen] grootgebracht? l Zie! Ikzelf was alleen
achtergelaten.m Dezen — waar
zĳn zĳ geweest?’ ”n
22 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zie! Ik zal mĳn
¨
hand zelfs tot de natien opheffen,o
en voor de volken zal ik mĳn signaal omhoogheffen.p En zĳ zullen
uw zonen aan de boezem [naar u]
brengen, en op de schouder zullen zĳ uw eigen dochters dragen.q
23 En koningen moeten verzorgers voor u worden,r en hun vorstinnen voedsters voor u. Met het
aangezicht ter aarde zullen zĳ
zich voor u neerbuigen,s en het
stof van uw voeten zullen zĳ oplikken; t en gĳ zult moeten weten
dat ik Jehovah ben, dat wie op
mĳ hopen, niet beschaamd zullen
worden.”u
24 Kunnen degenen die reeds
genomen zĳn, wel aan een sterke
man zelf ontnomen worden,v of
kan de gevangenenschaar van de
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tiran wel ontkomen? a 25 Doch
dit heeft Jehovah gezegd: „Zelfs
de gevangenenschaar van de sterke man zal weggenomen worden,b
en zĳ die reeds door de tiran zelf
genomen zĳn, zullen ontkomen.c
En met een ieder die met u twist,
zal ikzelf twisten,d en uw eigen
zonen zal ikzelf redden.e 26 En
ik wil hen die u slecht behandelen, hun eigen vlees doen eten;
en als van de zoete wĳn zullen
zĳ dronken worden van hun eigen
bloed. En alle vlees zal moeten
weten dat ik, Jehovah,f uw Redder g en uw Terugkoper h ben, de
i
Machtige van Jakob.”
_
Dit heeft Jehovah gezegd:
50
„Waar toch is het echtscheidingscertificaat van ulieder
j

moeder, die ik weggezonden heb? k
Of aan wie van mĳn schuldeisers
heb ik ulieden verkocht? l Ziet!
Wegens UW eigen dwalingenm zĳt
GIJ verkocht, en wegens UW eigen
overtredingen is UW moeder weggezonden.n 2 Wat is de reden
dat, toen ik kwam, er geen mens
was? o Toen ik riep, er niemand
antwoordde? p Is mĳn hand dan
in feite zo kort geworden dat ze
niet verlossen kan,q of is er in
mĳ geen kracht om te bevrĳden?
Ziet! Met mĳn bestraffing r leg ik
de zee droog; s ik maak rivieren tot
een wildernis.t Hun vissen stinken, omdat er geen water is, en
ze sterven van dorst.u 3 Ik bekleed de hemelen met donkerte,v
en een zak maak ik tot hun bedekking.”w
4 De Soevereine Heer Jehovah
zelf heeft mĳ de tong der onderwezenen gegeven,x opdat ik de
vermoeide met een woord weet
te antwoorden.y Hĳ wekt morgen
aan morgen; hĳ wekt mĳ het oor
om te horen gelĳk de onderwezenen.z 5 De Soevereine Heer
p Sp 1:24; Jer 7:13; q Nu 11:23; Jes 40:28; Jes
59:1; r Ps 106:9; Na 1:4; s Ex 14:29; Ps 114:3;
Jes 51:10; t Ps 107:33; Jes 42:15; u Ex 7:18;
v Ex 10:21; Ps 18:11; Mt 27:45; w Opb 6:12;
x Ex 4:11; Jer 1:9; Jo 7:46; y Sp 15:23; Mt 13:54;
z Jo 7:15.

JESAJA 50:6–51:8

Als de hof van Eden

Jehovah zelf heeft mĳ het oor
geopend, en ik, van mĳn kant,
was niet weerspannig.a Ik keerde mĳ niet in de tegenovergestelde richting.b 6 Mĳn rug gaf
ik aan hen die sloegen, en mĳn
wangenc aan hen die [het haar]
uittrokken. Mĳn aangezicht verborg ik niet voor smadelĳke bejegeningen en speeksel.d
7 Maar de Soevereine Heer Jehovah zelf zal mĳ helpen.e Daarom zal ik mĳ niet te schande
gemaakt hoeven voelen. Daarom
heb ik mĳn aangezicht gemaakt
als vuursteen, en ik weet dat
ik niet beschaamd zal worden.f
8 Degene die mĳ rechtvaardig
verklaart, is nabĳ.g Wie kan met
mĳ twisten? Laten wĳ te zamen
opstaan.h Wie is mĳn tegenpartĳ
in het gericht? i Laat hĳ op mĳ
toetreden.j 9 Ziet! De Soevereine Heer Jehovah zelf zal mĳ helpen. Wie is er die mĳ schuldig
kan verklaren? k Ziet! Zĳ allen
zullen als een kleed verslĳten.l
Louter een mot zal hen opeten.m
10 Wie onder ulieden vreestn
Jehovah, doordat hĳ naar de stem
van zĳn knechto luistert, die in
voortdurende duisternis heeft
gewandeldp en voor wie er geen
lichtglans is geweest? Laat hĳ op
de naam van Jehovah vertrouwenq en op zĳn God steunen.r
11 „Ziet! GIJ allen die een vuur
ontsteekt, die vonken doet oplichten, wandelt in het licht van
UW vuur, en te midden van de
vonken die GIJ hebt doen gloeien.
Uit mĳn hand zal U stellig dit geschieden: In louter smart zult GIJ
neerliggen.s
Luistert naar mĳ,
die
najaagt,
51dierechtvaardigheid
Jehovah zoekt. Ziet naar
GIJ

t

u

GIJ

v

de rots waaruit GIJ gehouwen zĳt,
en naar de uitholling van de put
waaruit GIJ gegraven zĳt. 2 Ziet
w
naar Abraham,
UW vader,x en
_
y die U geleidelĳk met
naar Sara,
_
¨
barensweeen voortbracht. Want
´ ´
hĳ was een [enkele persoon] toen
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ik hem riep,a en ik ging ertoe over
hem te zegenen en hem tot velen
te maken.b 3 Want Jehovah zal
S _ion stellig troosten.c Hĳ zal wis
en zeker al haar verwoeste plaatsen troosten,d en hĳ zal haar wile
dernis als Eden
maken en haar
_
woestĳnvlakte als de tuin van Jef
hovah. Ja, uitbundige vreugde en
verheuging zullen in haar gevonden worden, dankzegging en de
stem van melodie.g
4 Schenkt aandacht aan mĳ,
o mĳn volk; en gĳ nationale
groep
´´
van mĳ,h geeft mıj gehoor. Want
een wet zal van mĳ uitgaan,i en
mĳn rechterlĳke beslissing zal ik
zelfs doen rusten als een licht
voor de volken.j 5 Mĳn rechtvaardigheid is nabĳ.k Mĳn redding l zal stellig te voorschĳn treden, en mĳn eigen armen zullen
zelfs de volken richten.m Op mĳ
zullen zelfs de eilanden hopen,n
en op mĳn arm zullen ze wachten.o
6 Heft UW ogen naar de hemel
zelf,p en ziet naar de aarde beneden. Want zelfs de hemel moet
in flarden uiteenvallen net als
rook,q en als een kleed zal de aarde zelf verslĳten,r en haar bewoners zelf zullen sterven als louter
een mug. Maar wat mĳn redding
betreft, die zal zelfs tot onbepaal´´
de tĳd blĳken te zĳn,s en mıjn
rechtvaardigheid zal niet verbroken worden.t
7 Luistert naar mĳ, GIJ die
rechtvaardigheid kent, het volk
in welks hart mĳn wet is.u Weest
niet bevreesd voor de smaad van
sterfelĳke mensen, en wordt niet
met verschrikking geslagen enkel wegens hun beschimpende
woorden.v 8 Want de mot zal
hen opeten als waren zĳ een
kleed, en de kleermot zal hen opi Jes 2:3; Mi 4:2; j Ps 119:105; Sp 6:23; Mt
k De 30:14; Jes 46:13; l Jes 12:2; Jes
m 1Sa 2:10; Ps 67:4; Ps 96:13; Jes 2:4;
17:31; n Jes 60:9; o Jes 42:4; p Ps 8:3; Jes
q Ps 102:26; Jes 34:4; Heb 1:11; r Mt 24:35;
45:17; Heb 5:9; Heb 9:12; t Ps 103:17; Da
u Ps 37:31; Ps 119:11; Jer 31:33; 2Kor 3:3;
1:17; Ez 2:6.

12:18;
56:1;
Han
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9:24;
v Jer
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Fundament van de nieuwe aarde

eten als waren zĳ wol.a Maar wat
mĳn rechtvaardigheid betreft,
die zal zelfs tot onbepaalde tĳd
blĳken te zĳn, en mĳn redding
tot ontelbare geslachten.”b
9 Ontwaak, ontwaak, bekleed
u met sterkte,c o arm van Jehovah! d Ontwaak als in de dagen
van weleer, als in de geslachten van lang vervlogen tĳden.e
Zĳt gĳ het niet die Rahab
hebt
_
verpletterd,f die het zeemonster
g
10 Zĳt gĳ het
hebt doorboord?
niet die de zee hebt drooggelegd,
de wateren van de grote diepte? h
Die de diepten van de zee tot een
weg hebt gemaakt, waarlangs
de teruggekochten konden overtrekken? i 11 Ja, dan zullen de
losgekochten van Jehovah terugkeren, en zĳ moeten naar S _ion
komen met vreugdegeroep,j en
verheuging tot onbepaalde tĳd
zal op hun hoofd zĳn.k Tot uitbundige vreugde en verheuging
zullen zĳ geraken.l Droefheid en
zuchten zullen stellig wegvlieden.m
12 „Ik — ikzelf ben het die
ulieden troost.n
Wie zĳt gĳ dat gĳ bevreesd
zoudt zĳn voor een sterfelĳk
mens die zal sterven,o en voor
een mensenzoon die tot louter
groen gras gemaakt zal worden? p
13 En dat gĳ Jehovah, uw Maker,q zoudt vergeten, die de hemelen uitspande r en de aarde
grondvestte,s zodat gĳ voortdurend, de gehele dag, in angst verkeerde wegens de woede van degene die [u] insloot,t alsof hĳ het
er volkomen op toelegde [u] in
het verderf te storten? u En waar
is de woede van degene die [u]
insloot? v
14 De kromgeslotene zal stellig spoedig losgelaten worden,w
opdat hĳ niet de dood ingaat in
de kuilx en opdat zĳn brood [hem]
niet ontbreekt.y
15 Maar ik, Jehovah, ben uw
God, die de zee opzweept, opdat
haar golven onstuimig worden.z

HFDST. 51
a Job 13:28
Jes 50:9
b Jes 45:17
Lu 1:50
c Ps 7:6
Ps 44:23
d Ps 89:10
Jes 53:1
Lu 1:51
e Re 6:13
Ne 9:10
Ps 44:1
Ps 106:22
f Ex 15:4
Job 26:12
Ps 87:4
Ps 89:10
g Ps 74:13
Jes 27:1
Ez 29:3
h Ex 14:21
Ne 9:11
Ps 78:13
i Ps 106:9
Jes 43:16
j Jes 35:10
Jer 31:11
Za 10:10
Mt 24:31
k Jes 61:7
l Jes 65:18
m Jes 25:8
Jes 65:19
n Jes 49:13
Jes 66:13
o Ps 118:6
Sp 29:25
Da 3:16
Mt 10:28
p Ps 90:5
Ps 103:15
Jes 40:6
1Pe 1:24
q Sp 22:2
Jes 44:2
r Jes 40:22
s Ps 102:25
Jes 44:24
t De 28:65
Jes 29:7
u De 28:66
Jer 38:17
v De 28:55
2Kr 36:17
Es 7:10
Ps 9:6
Jes 10:24
w Ezr 1:3
Jes 48:20
Jes 52:2
x Ps 30:3
Ps 49:15
y Jer 37:21
z Jer 31:35
Jon 1:4

2e kolom
a Jes 47:4
Jer 10:16
b Jes 50:4
c De 33:27
Ps 91:1
Jes 49:2
d Jes 65:17
2Pe 3:13
e Jes 66:8
Jes 66:22
Opb 21:1
f Jes 60:14
Jer 31:33
Jer 32:38
Za 8:8
Heb 8:10

JESAJA 51:9-23

Jehovah der legerscharen is zĳn
naam.a 16 En ik zal mĳn woorden in uw mond leggen,b en met
de schaduw van mĳn hand zal ik
u stellig bedekken,c om de hemel
te plantend en de aarde te grondvestene en tot S _ion te zeggen: ’Gĳ
zĳt mĳn volk.’f
17 Ontwaak, ontwaak, sta op,
g
o Jeruzalem,
gĳ die uit de hand
_
van Jehovah zĳn beker van woede gedronken hebt.h De kelk, de
beker die doet waggelen, hebt gĳ
gedronken, leeggeslurpt.i 18 Er
was geen van al de zonenj die zĳ
had gebaard, die haar geleidde, en
er was geen van al de zonen die
zĳ had grootgebracht, die haar bĳ
de hand vatte.k 19 Die twee dingen overkwamen u.l Wie zal medegevoel met u hebben? m Gewelddadige plundering en verbreking,
en honger en zwaard! n Wie zal
u troosten? o 20 Uw eigen zonen
zĳn bezwĳmd.p Zĳ hebben neergelegen aan het boveneinde van alle
straten, als het wilde schaap in
het net,q als degenen die vol zĳn
van de woede van Jehovah,r de bestraffing van uw God.”s
21 Daarom, luister alstublieft
hiernaar, o vrouw,t ellendig en
dronken, maar niet van wĳn.u
22 Dit heeft uw Heer, Jehovah,
ja, uw God, die voor zĳn volk de
rechtsstrĳd voert,v gezegd: „Zie!
Ik wil de beker die doet waggelen, uit uw hand nemen.w De kelk,
mĳn beker van woede — gĳ zult
die in het vervolg niet meer drinken.x 23 En ik wil hem geven
in de hand van hen die u irriteren,y die tot uw ziel hebben gezegd: ’Buig u neer, opdat wĳ over
[u] heen kunnen gaan’, zodat gĳ
uw rug als de aarde placht te maken en als de straat voor hen die
erover gingen.”z
g Jes 52:1; Jes 60:1; h De 28:28; Ps 60:3; i Ps
75:8; Jer 25:15; Opb 14:10; j Jes 43:6; k Heb 8:9;
l Jes 47:9; m Ps 69:20; n Ez 14:21; o Pr 4:1; Klg
1:17; p Jes 40:30; Klg 2:11; q Ez 12:13; Ez 17:20;
r Ps 88:16; Jes 9:19; Opb 14:10; s Jes 29:9; Jes
49:26; t Jes 54:1; Jes 60:1; u Opb 17:6; v Jes 3:13;
w Jes 51:17; x Jes 54:9; Jes 62:8; y Ne 6:14; Jes
49:25; z Joz 10:24.

JESAJA 52:1–53:3

Goed nieuws. De Messias veracht

Ontwaak, ontwaak, doe uw
sterkte aan,a o S _ion! Doe
uw mooie gewaden aan,b o Jeru_
zalem, de heilige stad! c Want in
het vervolg zal er geen onbesnedene en onreine meer in u komen.d 2 Schud het stof van u
af,e sta op, zet u neer, o Jeruza_
lem. Maak voor uzelf de banden
om uw hals los, o gevangen dochter van S _ion.f
3 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Om niet werdt gĳlieden
verkocht,g en zonder geld zult
GIJ teruggekocht worden.”h
4 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Naar
Egypte
daalde mĳn volk aanvan_
kelĳk af, om daar als vreemdeling te vertoeven;¨ i en zonder reden heeft Assyri
_ e van zĳn kant
het onderdrukt.”
5 „En nu, wat voor belang heb
ik hier?”, is de uitspraak van Jehovah. „Want mĳn volk werd om
niet weggenomen.j Ja, zĳ die over
hen heersten, bleven jammeren”,k
is de uitspraak van Jehovah, „en
voortdurend, de gehele dag, werd
mĳn naam met minachting bejegend.l 6 Om die reden zal mĳn
volk mĳn naam kennen,m ja, om
die reden op die dag, omdat ik
het ben die spreekt.n Zie! Ik ben
het.”
7 Hoe lieflĳk zĳn op de bergen
de voeteno van degene die goed
nieuws brengt,p die vrede verkondigt,q die goed nieuws brengt
van iets beters,r die redding verkondigt,s die tot S _ion zegt: „Uw
God is koning geworden!”t
8 Luister! Uw eigen wachters u
hebben [hun] stem verheven.v
Eenstemmig blĳven zĳ het vreugdevol uitroepen; want oog in oog w
zullen zĳ zien wanneer Jehovah
S _ion terugbrengt.x
9 Wordt vrolĳk, heft eenstemmig een vreugdegeroep aan, GIJ
verwoeste plaatsen van Jeruza_
lem,y want Jehovah heeft zĳn
volk getroost; z hĳ heeft Jeruza_
lem teruggekocht.a 10 Jehovah
heeft zĳn heilige arm ontbloot
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¨
voor de ogen van alle natien; a en
alle einden der aarde moeten de
redding van onze God zien.b
11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit
vandaar,c raakt niets onreins aan; d
gaat uit haar midden vandaan,e
houdt U rein, GIJ die het gerei van
Jehovah draagt.f 12 Want niet in
paniek zult gĳlieden uittrekken,
en niet in vlucht zult GIJ heengaan.g Want Jehovah zal zelfs voor
¨
U uit gaan,h en de God van Isra
el
_
zal UW achterhoede zĳn.i
13 Ziet! Mĳn knechtj zal met inzichtk handelen. Hĳ zal een hoge
positie bekleden en zal stellig
verheven en zeer verhoogd worden.l 14 In de mate dat velen
star zĳn geweest van ontzetting
over hemm — zozeer was de misvorming met betrekking tot zĳn
uiterlĳk,n meer dan die van enige
andere man, en met betrekking
tot zĳn statige gestalte,o meer
dan die van de mensenzonen —
¨
15 zal hĳ insgelĳks vele natien
ontstellen.p Om hem zullen koningen hun mond sluiten,q want
wat hun niet was verhaald, zullen zĳ werkelĳk zien, en op wat
zĳ niet hadden gehoord, moeten
zĳ hun aandacht richten.r
Wie heeft geloof gesteld
in hetgeen door ons is ge53
hoord? En wat de arm van Jehos

vaht betreft, aan wie is die geopenbaard? u 2 En hĳ zal opschieten
als een lootv voor iemands aangezicht, en als een wortel uit een waterloos land. Geen statige gestalte heeft hĳ, noch enige pracht; w
en wanneer wĳ hem zullen zien,
is het uiterlĳk niet zodanig dat wĳ
hem zouden begeren.x
3 Hĳ was veracht en werd door
de mensen gemeden,y een man
h Ex 13:21; De 20:4; 1Kr 14:15; i Jes 58:8; j Jes
42:1; Jes 61:1; Fil 2:7; k Ps 53:2; l Ps 2:6;
Ps 110:1; Jes 9:6; Mt 28:18; m Ps 71:7; Mt
15:31; n Jo 15:20; Jo 15:25; 1Pe 2:21; 1Pe 2:23;
o Heb 2:9; Heb 7:26; Heb 10:5; p Ps 2:2; Opb 1:7;
q Ps 2:10; Ps 72:11; r Han 9:15; Han 10:22; Ro
10:20; Ro 15:21; HFDST. 53 s Jo 12:38; Ro 10:16;
t Jes 51:9; u Jes 40:5; Mt 11:25; Jo 14:10; v Job
14:7; Jes 11:1; Za 6:12; Fil 2:7; w Jes 52:14; x Mr
9:12; Jo 1:10; Jo 18:40; Jo 19:5; 1Pe 2:4; y Ps 22:7;
Mi 5:1; Mt 26:67; Jo 6:66.
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Dood, begrafenis Messias. Gods „vrouw”

bestemd voor smarten en om vertrouwd te zĳn met ziekte.a En het
was alsof men het aangezicht voor
ons verborg.b Hĳ was veracht,
en wĳ achtten hem als van geen
´
belang.c 4 Waarlĳk, onze ziek´´
ten heeft hıj gedragen; d en wat
onze smarten betreft, hĳ heeft ze
´´
getorst.e Maar wıj beschouwden
hem als geplaagd,f door God geslageng en gekweld.h 5 Maar hĳ
werd doorstokeni om onze overtreding; j hĳ werd verbrĳzeld om
onze dwalingen.k De tuchtiging
bedoeld voor onze vrede was op
hem,l en wegens zĳn wondenm
is er voor ons genezing gekomen.n 6 Als schapen hebben wĳ
allen rondgedoold; o wĳ hebben
ons ieder naar onze eigen weg
gekeerd; en Jehovah zelf heeft
hem de dwaling van ons allen
doen ontmoeten.p 7 Hĳ kreeg
het zwaar te verduren,q en hĳ
liet zich kwellen; r toch placht hĳ
zĳn mond niet open te doen. Hĳ
werd net als een schaap ter slachting geleid; s en als een ooi die
voor haar scheerders stom is geworden, placht ook hĳ zĳn mond
niet open te doen.t
8 Vanwege beperking en gericht werd hĳ weggenomen; u en
wie zal zich ook maar met [de
bĳzonderheden van] zĳn geslacht
bezighouden? v Want hĳ werd afgesnedenw uit het land der levenden.x Wegens de overtreding y van
mĳn volk kreeg hĳ de slag [te verduren].z 9 En hĳ zal zĳn grafstede zelfs bĳ de goddelozen stellen,a en bĳ de rĳke klasse in zĳn
dood,b ondanks het feit dat hĳ
geen geweld had gepleegdc en er
geen bedrog in zĳn mond was.d
10 Maar het was Jehovah die
er behagen in schepte hem te verbrĳzelen; e hĳ maakte hem ziek.f
Indien gĳ zĳn ziel tot een schuldoffer zult stellen,g zal hĳ zĳn nageslacht zien,h zal hĳ [zĳn] dagen
verlengen,i en in zĳn hand zal
hetgeen het welbehagen van Jehovah is,j gelukken.k 11 We-
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JESAJA 53:4–54:4

gens de moeite van zĳn ziel zal hĳ
zien,a hĳ zal verzadigd worden.b
Door middel van zĳn kennis zal
de rechtvaardige, mĳn knecht,c
velen in een rechtvaardige positie brengen; d en hun dwalingen
zal hĳzelf torsen.e 12 Om die
reden zal ik hem een deel geven
onder de velen,f en met de machtigen zal hĳ de buit verdelen,g ten
gevolge van het feit dat hĳ zĳn
ziel zelfs in de dood heeft uitgestorth en onder de overtreders
werd geteld; i en hĳzelf droeg van
velen de zonde,j en voor de overtreders ging hĳ bemiddelen.k
„Hef een vreugdegeroep
aan, gĳ onvruchtbare vrouw
54
die niet gebaard hebt! Word vrol

lĳk met vreugdegeroep en jubel,m
¨
gĳ die geen barensweeen hebt gehad,n want de zonen van de eenzame zĳn talrĳker dan de zonen
van de vrouw met een echtgenooteigenaar”,o heeft Jehovah gezegd.
2 „Maak de plaats van uw tent wĳder.p En laat men de tentkleden
van uw grootse tabernakel uitspannen. Houd niet terug. Verleng uw tentkoorden en maak die
tentpinnen van u sterk.q 3 Want
naar rechts en naar links zult
gĳ uitbreken,r en uw eigen nage¨
slacht zal zelfs natien in bezit nemen,s en zĳ zullen zelfs de woest
en verlaten liggende steden bewonen.t 4 Wees niet bevreesd,u
want gĳ zult niet beschaamd worden; v en voel u niet te schande
gemaakt, want gĳ zult niet teleurgesteld worden.w Want gĳ zult
zelfs de schaamte van uw jeugdtĳd vergeten,x en de smaad van uw
h Ps 22:30; Ps 110:3; Jes 9:6; 1Kor 15:45; Heb
2:13; i Ps 21:4; Jes 9:7; 1Ti 6:16; j Ps 72:7; Ef
1:9; Kol 1:20; k Jo 4:34; Ro 8:31; 2e kolom a Jo
12:27; b Jo 5:23; Han 2:33; Han 5:31; Fil 2:9; c Jes
42:1; d Ro 5:18; e 1Pe 2:24; f Ps 2:8; Jes 52:15;
g Jes 49:25; Da 2:44; Han 26:18; h Ps 22:14; Mt
26:28; Heb 2:14; 1Pe 1:19; i Mt 11:19; Mr 15:27;
Lu 22:37; Lu 23:32; j Mt 20:28; 1Ti 2:6; Tit 2:14;
Heb 9:28; k Ro 8:34; Heb 7:25; Heb 9:26; 1Jo 2:1;
HFDST. 54 l Ge 3:15; Jes 62:4; Ga 4:27; Opb
12:1; m Ps 98:4; Jes 44:23; Jes 49:13; n Jes 66:7;
o Ps 113:9; Ro 11:26; Ga 3:29; Ga 4:26; Opb 7:4;
p Jes 49:20; q Jes 33:20; r Jes 49:12; Jes 60:4; s Mt
5:5; t Jes 49:8; Ez 36:35; u Jes 41:10; v Jes 61:7;
w 1Pe 2:6; x Jer 31:19; Ez 16:22; Ez 16:60.

JESAJA 54:5–55:4

Haar zonen onderwezen

voortdurende weduwschap zult
gĳ niet meer gedenken.”
5 „Want uw Grote Maker a is
uw echtgenoot-eigenaar,b Jehovah
der legerscharen is¨ zĳn naam; c
en de Heilige Isra
els is uw Te_
rugkoper.d De God van de gehele
aarde zal hĳ worden genoemd.e
6 Want Jehovah heeft u geroepen alsof gĳ een vrouw waart die
geheel verlaten en bedroefd van
geest was,f en als een vrouw uit
de jeugdtĳdg die toen verworpen
werd”,h heeft uw God gezegd.
7 „Voor een klein ogenblik heb
ik u geheel verlaten,i maar met
grote barmhartigheden zal ik u
bĳeenbrengen.j 8 In een vloed
van verontwaardiging heb ik mĳn
aangezicht slechts een ogenblik
voor u verborgen,k maar met liefderĳke goedheid tot onbepaalde
tĳd wil ik u barmhartig zĳn”,l
heeft uw Terugkoper,m Jehovah,
gezegd.
9 „Dit is mĳ net als de dagen
n Juist zoals ik gezwovan Noach.
_
ren heb dat de wateren van Noach
_
stellig niet meer over de aarde
zullen gaan,o zo heb ik gezworen
dat ik niet verontwaardigd op u
wil worden en u niet wil bestraffen.p 10 Want de bergen mogen
dan wĳken en de heuvels wankelen,q maar mĳn liefderĳke goedheid zal van u niet wĳken,r noch
ook mĳn vredesverbond wankelen”,s heeft Jehovah, die u barmhartig is,t gezegd.
11 „O gekwelde vrouw,u door
stormen heen en weer geslingerd,v ongetroost,w zie, ik leg met
harde mortel uw stenen,x en ik
wil uw fundament leggeny met
saffieren.z 12 En ik wil uw kantelen van robĳnen maken en uw
poorten van vurige, fonkelende
stenen,a en al uw grenzen van
verrukkelĳke stenen. 13 En al
uw zonenb zullen door Jehovah
onderwezen personen zĳn,c en
de vrede van uw zonen zal overvloedig zĳn.d 14 Gĳ zult stevig
bevestigd blĳken te zĳn in louter rechtvaardigheid.e Gĳ zult
verre zĳn van onderdrukking f
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— want gĳ zult niemand vrezen — en van iets schrikaanjagends, want het zal niet tot u genaken.a 15 Mocht iemand soms
aanvallen, het zal niet op bevel
van mĳ zĳn.b Al wie u aanvalt, zal
zelfs om uwentwil vallen.”c
16 „Zie! Ikzelf heb de handwerksman geschapen, die het
houtskoolvuur d aanblaaste en een
wapen als zĳn werk te voorschĳn
brengt. Ikzelf heb ook de verderver geschapenf voor te gronde richtend werk. 17 Geen enkel wapen dat tegen u gesmeed
zal worden, zal succes hebben,g en
elke tong die tegen u zal opstaan
in het gericht, zult gĳ veroordelen.h Dit is de erfelĳke bezitting
van de knechten van Jehovah,i en
hun rechtvaardigheid is van mĳnentwege”, is de uitspraak van
Jehovah.j
´
He daar, al GIJ dorstigen! k
Komt tot het water.l En zĳ
die geen geld hebben! Komt, koopt
en eet.m Ja, komt, koopt wĳnn en
melko zelfs zonder geld en zonder prĳs.p 2 Waarom blĳft GIJ
geld betalen voor wat geen brood
is, en waarom besteedt GIJ UW
moeizame arbeid aan wat niet tot
verzadiging leidt? q Luistert aandachtig naar mĳ en eet wat goed
is r en laat UW ziel haar heerlĳke
verrukking vinden in vettigheid
zelf.s 3 Neigt UW oor t en komt
tot mĳ.u Luistert en UW ziel zal
in leven blĳven,v en ik zal prompt
met U een voor onbepaalde tĳd
durend verbond sluitenw betreffende de liefderĳke goedheden
jegens David,
die betrouwbaar
_
zĳn.x 4 Ziet! Als een getuige y
voor de nationale groepenz heb ik
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hem gegeven,a als een leider b en
gebieder c voor de nationale groepen.
5 Zie! Een natie die gĳ niet
kent, zult gĳ roepen,d en degenen
van een natie die u niet hebben
gekend, zullen zelfs naar u toesnellen,e ter wille van Jehovah,
uw God,f en wegens de Heilige Is_
¨
raels,g want hĳ zal u luister verh
leend hebben.
6 Zoekt Jehovah terwĳl hĳ te
vinden is.i Roept tot hem terwĳl
hĳ nabĳ blĳkt te zĳn.j 7 Laat de
goddeloze zĳn weg verlatenk en
de man van schadelĳkheid zĳn
gedachten; l en laat hĳ terugkeren
tot Jehovah, die hem barmhartig
zal zĳn,m en tot onze God, want
hĳ zal rĳkelĳk vergeven.n
8 „Want ulieder gedachten zĳn
niet mĳn gedachten,o noch zĳn
mĳn wegen UW wegen”,p is de uitspraak van Jehovah. 9 „Want
zoals de hemelen hoger zĳn dan de
aarde,q zo zĳn mĳn wegen hoger
dan UW wegen,r en mĳn gedachten dan UW gedachten.s 10 Want
net zoals de stromende regen, alsook de sneeuw, van de hemel neerdaalt en naar die plaats niet terugkeert, tenzĳ hĳ de aarde werkelĳk
drenkt en haar doet voortbrengen
en uitspruiten,t en er werkelĳk
zaad aan de zaaier en brood aan
de eter wordt gegeven,u 11 zo
zal mĳn woord dat uit mĳn mond
uitgaat, blĳken te zĳn.v Het zal
niet zonder resultaten tot mĳ terugkeren,w maar het zal stellig
datgene doen waarin ik behagen
heb geschept,x en het zal stellig
succes hebben in dat waarvoor ik
het heb gezonden.y
12 Want met verheuging zult
gĳlieden uittrekken,z en met
vrede zult GIJ worden binnengebracht.a Ja, de bergen en de heuvels zullen vrolĳk worden voor UW
aangezicht met vreugdegeroep,b
en zelfs de bomen van het veld
zullen alle in de handen klappen.c
13 In plaats van de doornstruik
zal de jeneverboom opschieten.d
In plaats van de brandnetel zal
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JESAJA 55:5–56:6

de mirteboom opschieten.a En het
moet voor Jehovah iets vermaards
worden,b een teken tot onbepaalde tĳdc dat niet afgesneden zal
worden.”
Dit heeft Jehovah gezegd:
„Betracht gerechtigheid
56
en doet wat rechtvaardig is. Want
d

e

mĳn redding is nabĳ om te komenf en mĳn rechtvaardigheid om
geopenbaard te worden.g 2 Gelukkig is de sterfelĳke mens die
dit doet,h en de mensenzoon die
daaraan vasthoudt,i die de sabbat
houdt om hem niet te ontheiligenj
en die zĳn hand ervoor behoedt
enigerlei kwaad te doen.k 3 En
laat de buitenlander die zich bĳ Jehovah heeft aangesloten, niet zeggen: l ’Jehovah zal mĳ ongetwĳfeld
van zĳn volk afscheiden.’m En laat
de eunuchn niet zeggen: ’Zie! Ik
ben een dorre boom.’ ”
4 Want dit heeft Jehovah gezegd tot de eunuchen die mĳn
sabbatten houden en die datgene
hebben verkozen waarin ik een
welbehagen heb gevondeno en die
aan mĳn verbond vasthouden: p
5 „Ik wil hun in mĳn huis q en binnen mĳn muren zelfs een monumentr en een naam geven,s iets
wat beter is dan zonen en dochters.t Een naam tot onbepaalde
tĳd zal ik hun geven,u een die niet
afgesneden zal worden.v
6 En de buitenlanders die zich
bĳ Jehovah hebben aangesloten
om hem te dienenw en om de
naam van Jehovah lief te hebben,x ten einde hem tot knechten te worden, allen die de sabbat
houden om hem niet te ontheiligen en die vasthouden aan mĳn
b Jes 43:21; Jer 33:9; 1Pe 2:9; c Jes 54:10; Jes
66:19; Jer 50:5; HFDST. 56 d Ps 112:5; Sp
29:4; Jes 32:1; Mi 6:8; e 2Sa 8:15; 2Kr 9:8; f Ps
85:9; Jes 51:5; 2Kor 6:2; g Jes 46:13; Ro 1:17;
h Ps 106:3; Lu 11:28; i Le 26:3; Sp 4:13; j Ne
13:15; Jes 58:13; Heb 4:9; k Sp 4:27; Sp 8:13;
Ro 12:9; l Jes 60:10; Za 8:23; Opb 7:9; m Ge
12:3; Ge 22:18; n Mt 19:12; 1Kor 7:38; 2Kor
5:16; o Ps 119:111; Pr 12:13; Han 10:35; p Jes
55:3; Da 9:27; q Ef 2:22; r Jes 44:5; Jo 1:12;
s Jes 65:15; t 1Sa 1:8; u Opb 3:12; v Opb 3:5;
w Jer 50:5; Han 10:45; x Sp 18:10; Mal 1:11; Mr
12:30; Jak 1:12.

JESAJA 56:7–57:11

¨
Huis van gebed. Israels prostitutie

verbond,a 7 hen wil ik ook brengen tot mĳn heilige berg b en hun
vreugde bereiden in mĳn huis
van gebed.c Hun volledige brandoffers d en hun slachtoffers e zullen
aanvaardbaar
zĳn op mĳn altaar.f
´´
Want mıjn huis zal zelfs een huis
van gebed worden genoemd voor
alle volken.”g
8 De uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah,
die de verdre¨
venen van Isra
el bĳeenbrengt,h
_
is: „Ik zal nog anderen tot hem
bĳeenbrengen, buiten degenen
van hem die reeds bĳeengebracht
zĳn.”i
9 Al GIJ wild gedierte van het
open veld, komt om te eten, al
GIJ wild gedierte in het woud.j
10 Zĳn wachters zĳn blind.k Geen
van hen heeft nota genomen.l
Zĳ allen zĳn stomme honden; zĳ
kunnen niet blaffen,m [zĳ] hĳgen, liggen neer, hebben het sluimeren lief.n 11 Zĳ zĳn zelfs honden die een sterke ziel[sbegeerte]
hebben; o zĳ hebben geen verzadiging gekend.p Zĳ zĳn ook herders
die niet hebben geweten hoe zĳ
[iets] moeten verstaan.q Zĳ hebben zich allen naar hun eigen weg
gewend, ieder voor zĳn onrechtvaardige winst van zĳn eigen
grens: r 12 „Komt! Laat ik wat
wĳn halen; en laten wĳ bedwelmende drank drinken totdat wĳ
niet meer kunnen.s En de dag van
morgen zal stellig weer net als die
van vandaag blĳken te zĳn, groots
op een nog veel grootsere wĳze.”t
´ ´
De rechtvaardige is omgekomen,u maar er is niemand die [het] ter harte neemt.v
En mensen van liefderĳke goedheid worden weggerukt [in de
dood],w terwĳl niemand onderscheidt dat het vanwege de rampspoed is dat de rechtvaardige is
weggerukt.x 2 Hĳ gaat de vrede binnen; y zĳ genieten rustz op
hun bedden,a [ieder] die recht
vooruit wandelt.b
3 „Wat ulieden betreft, komt
naderbĳ, hierheen,c GIJ zonen
van een waarzegster,d het zaad
van een overspelige persoon en
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van een vrouw die prostitutie bedrĳft: a 4 Over wie hebt GIJ zoveel plezier? b Tegen wie blĳft GIJ
de mond wĳd opensperren, blĳft
GIJ de tong uitsteken? c Zĳt GIJ
niet de kinderen der overtreding,
het zaad der valsheid,d 5 degenen die de hartstocht prikkelen
onder grote bomen,e onder elke
lommerrĳke boom,f die de kinderen slachten in de stroomdalen
onder de kloven der steile rotsen? g
6 Bĳ de gladde stenen van het
stroomdal was uw deel.h Die —
die waren uw lot.i Bovendien hebt
gĳ daarvoor een drankoffer uitgestort,j gĳ hebt een gave gebracht.
Zal ik mĳ wegens deze dingen
troosten? k 7 Op een hoge en
verheven berg hebt gĳ uw bed
gezet.l Daarheen zĳt gĳ ook opgeklommen om slachtoffer te offeren.m 8 En achter de deur en
de deurpost hebt gĳ uw gedenk[teken] gezet.n Want buiten mĳ
om hebt gĳ [u] ontbloot en zĳt
toen opgeklommen; gĳ hebt uw
bed ruim gemaakt.o En voor uzelf
zĳt gĳ [een verbond] met hen
gaan sluiten. Gĳ hadt een bed
met hen lief.p Het mannelĳk lid
hebt gĳ aanschouwd. 9 En gĳ
zĳt voorts tot Melech
afgedaald
_
met olie en zĳt een overvloedige hoeveelheid van uw zalven
blĳven maken.q En gĳ zĳt ermee
voortgegaan uw afgezanten ver
weg te zenden, zodat gĳ zaken tot
Sjeo_ ol
_ hebt verlaagd.r 10 In de
veelheid van uw wegen hebt gĳ
u afgemat.s Gĳ hebt niet gezegd:
’Het is hopeloos!’ Gĳ hebt een
herleving van uw eigen kracht
gevonden.t Daarom zĳt gĳ niet
ziek geworden.u
11 Voor wie werdt gĳ beducht
en bevreesd,v zodat gĳ uw toevlucht tot liegen hebt genomen? w
Maar aan mĳ hebt gĳ niet gek Jes 66:4; Ez 20:39; l Jer 2:20; Ez 16:16; Ez
23:17; m Ez 20:28; n Ez 8:10; Ez 23:14; o Ez
16:25; Ez 23:18; p Ez 16:33; q Sp 7:17; r Ps
55:15; Sp 7:27; s Jer 9:5; Hab 2:13; t Jer 5:3;
u Jer 44:17; v Re 6:10; w Jes 30:9; Jes 59:3; Ho
11:12.
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JESAJA 57:12–58:6

Goddelozen als woeste zee. Vasten

dacht.a Gĳ hebt niets ter harte genomen.b Bewaarde ik niet het stilzwĳgen en hield ik geen zaken
verborgen? c Voor mĳ hadt gĳ dus
geen vrees.d 12 Ikzelf zal uw
rechtvaardigheide en uw werken
bekendmaken,f dat ze u niet zullen baten.g 13 Wanneer gĳ om
hulp schreeuwt, zal uw verzameling van dingen u niet bevrĳden,h
maar een wind zal ze zelfs alle
wegvoeren.i Een ademtocht zal ze
wegnemen, maar wie tot mĳ zĳn
toevlucht
neemt,j zal het land
¨
beerven en zal mĳn heilige berg
in bezit nemen.k 14 En men zal
stellig zeggen: ’Hoogt op, hoogt
op! Baant de weg.l Verwĳdert elk
obstakel van de weg van mĳn
volk.’ ”m
15 Want dit heeft de Hoge en
Verhevene,n die voor eeuwig verblĳf houdto en wiens naam heilig is,p gezegd: „In den hoge en in
de heilige plaats houd ik verblĳf,q
alsook bĳ de verbrĳzelde en ootmoedige van geest,r om de geest
der ootmoedigen te doen opleven
en om het hart der verbrĳzelden
te doen opleven.s 16 Want niet
tot onbepaalde tĳd zal ik twisten, noch voor altoos verontwaardigd zĳn; t want wegens mĳ zou
de geest zelf zwak worden,u zelfs
de ademende schepselen die ikzelf heb gemaakt.v
17 Over de verkeerdheid van
zĳn onrechtvaardige winstw werd
ik verontwaardigd, en ik ging ertoe over hem te slaan, [mĳn aangezicht] verbergend,x terwĳl ik
verontwaardigd was. Maar hĳ
bleef als een afvallige y de weg van
zĳn hart bewandelen. 18 Zĳn
wegen heb ik gezien; en ik ging
hem genezenz en hem leidena en
het vergoeden met vertroosting b
voor hem en voor zĳn rouwdragenden.”c
19 „Ik schep de vrucht der lippen.d Bestendige vrede zal er zĳn
voor degene die ver weg is en
voor degene die nabĳ is”,e heeft
Jehovah gezegd, „en ik wil hem
genezen.”f
20 „Maar de goddelozen zĳn als
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de opgezweepte zee, wanneer die
niet tot rust kan komen, waarvan
de wateren zeewier en slĳk blĳven
opwerpen. 21 Er is geen vrede”,
heeft mĳn God gezegd, „voor de
goddelozen.”a
„Roep luidkeels; houd niet
in. Verhef uw stem net als
58
een hoorn en zeg mĳn volk hun
b

opstandigheid aanc en het huis
van Jakob
hun zonden. 2 Toch
_
was ik het die zĳ dag aan dag bleven zoeken en in de kennis van
mĳn wegen plachten zĳ behagen
tot uitdrukking te brengen,d als
een natie die louter rechtvaardigheid oefende en die zelfs de gerechtigheid van hun God niet had
verzaakt,e aangezien zĳ mĳ om
rechtvaardige oordelen bleven
vragen, terwĳl zĳ tot God naderden, in wie zĳ behagen schepten: f
3 ’Waarom hebben wĳ gevast
en hebt gĳ het niet gezien,g en
hebben wĳ onze ziel in droefheid
gebogenh en placht gĳ er geen
nota van te nemen?’i
Ja, in de dag van UW vasten
hadt gĳlieden behagen, wanneer
al UW zwoegers er waren die
GIJ tot werken bleeft aanzetten.j
4 Ja, tot ruzie en strĳd placht GIJ
te vasten,k en om te slaan met
de vuist der goddeloosheid.l Zĳt
GIJ niet blĳven vasten zoals op de
dag waarop GIJ UW stem in den
hoge liet horen? 5 Dient het
vasten dat ik verkies als dit te
worden, als een dag waarop de
aardse mens zĳn ziel in droefheid
buigt? m Om zĳn hoofd te buigen
net als een bies, en opdat hĳ louter zak en as als zĳn rustbed zou
spreiden? n Noemt gĳ dit een vasten en een dag die voor Jehovah
aanvaardbaar is? o
6 Is dit niet het vasten dat ik
verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken,p de banden van
HFDST. 58 b Ps 40:9; c Jes 1:2; Jes 31:6; Jes
59:13; d Ps 78:34; e Sp 15:8; Jes 29:13; Ez 33:32;
Mt 15:8; f Jes 1:15; Jer 42:2; Jer 42:20; g Za
7:5; Mal 3:14; h Le 16:29; Ps 35:13; i Sp 15:29;
Mi 3:4; j Ne 5:7; Jer 34:9; k Jer 18:12; l 1Kon
¨
21:9; m 2Kr 20:3; Ne 9:1; Es 4:3; n 2Sa 21:10; Joe
1:13; o Sp 15:8; p Ne 5:10.

JESAJA 58:7–59:5
het jukhout te ontbinden,a en de
verbrĳzelden vrĳ heen te zenden,b
¨
en dat GIJ elk jukhout in tweeen
zoudt breken? c 7 Is het niet, uw
brood aan de hongerige uitdelen,d
en dat gĳ de gekwelde, dakloze
mensen in [uw] huis zoudt brengen? e Dat gĳ, ingeval gĳ een naakte ziet, hem moet bedekken,f en
dat gĳ u voor uw eigen vlees niet
zoudt verbergen? g
8 In dat geval zou uw licht doorbreken net als de dageraad; h en
spoedig zou er herstel voor u ontspruiten.i En voor u uit zou stellig
uw rechtvaardigheid gaan; j ja, de
heerlĳkheid van Jehovah zou uw
achterhoede zĳn.k 9 In dat geval zoudt gĳ roepen en Jehovah
zelf zou antwoorden; gĳ zoudt om
hulp schreeuwenl en hĳ zou zeggen: ’Hier ben ik!’
Indien gĳ uit uw midden zult
wegdoen het jukhout,m het uitsteken van de vinger n en het spreken van wat schadelĳk is; o 10 en
gĳ aan de hongerige uw eigen
ziel[sbegeerte] zult schenken,p
en gĳ de in droefheid nedergebogen ziel zult verzadigen, dan zal
uw licht stellig zelfs in de duisternis gaan stralen, en uw donkerheid zal zĳn als de middag.q
11 En Jehovah zal u voortdurendr
moeten leidens en uw ziel moeten verzadigen zelfs in een verzengd land,t en hĳ zal zelfs aan
uw beenderen kracht geven; u en
gĳ moet worden als een welbesproeide tuin,v en als de waterbron, waarvan de wateren niet liegen. 12 En op uw aandrang zal
men stellig de plaatsen die lange
tĳd verwoest waren, opbouwen; w
gĳ zult zelfs de grondvesten van
opeenvolgende geslachten oprichten.x En gĳ zult werkelĳk de bressendichter worden genoemd,y de
hersteller van wegen om aan te
wonen.
13 Indien gĳ met het oog op
de sabbat uw voet zult terughouden met betrekking tot het
doen van al wat uzelf behaagt op
mĳn heilige dag,z en de sabbat
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werkelĳk een heerlĳke verrukking zult noemen, een heilige
[dag] van Jehovah, een die verheerlĳkt wordt,a en hem werkelĳk zult verheerlĳken in plaats
van uw eigen wegen te volgen, in
plaats van datgene te vinden wat
u behaagt en een woord te spreken — 14 in dat geval zult gĳ
uw heerlĳke verrukking in Jehovah vinden,b en ik wil u over de
hoge plaatsen der aarde doen rĳden; c en ik wil u doen eten van de
erfelĳke bezitting van uw voord
want het is de mond
vader Jakob,
_
van Jehovah die [het] heeft gesproken.”e
Ziet! De hand van Jehovah
is niet te kort geworden
59
zodat ze niet redden kan, noch
f

is zĳn oor te zwaar geworden zodat het niet horen kan.g 2 Neen,
maar het zĳn UW dwalingen die
er de oorzaak van zĳn geworden
dat er een scheiding bestaat tussen U en UW God,h en UW eigen
zonden hebben [zĳn] aangezicht
voor U verborgen doen zĳn, zodat hĳ niet hoort.i 3 Want UW
eigen handpalmen zĳn met bloed
bezoedeld geworden,j en UW vingers met dwaling. UW eigen lippen hebben leugen gesproken.k
UW eigen tong bleef niets dan
onrechtvaardigheid mompelen.l
4 Er is niemand die in rechtvaardigheid roept,m en volstrekt niemand is naar het gerecht gegaan
in getrouwheid. Men heeft vertrouwd op onwerkelĳkheidn en
heeft waardeloosheid gesproken.o
Men is zwanger geworden van
moeite en heeft wat schadelĳk is
gebaard.p
5 De eieren van een giftige
slang hebben zĳ uitgebroed, en
louter een spinnenweb bleven zĳ
weven.q Al wie van hun eieren at,
zou sterven, en het [ei] dat werd
stukgedrukt, daaruit zou een adg Ps 55:1; Ps 71:2; Ps 116:1; h Sp 15:29; Jes 50:1;
Jer 5:25; i De 31:17; De 32:20; Jes 57:17; Ez 39:23;
Mi 3:4; j Jes 1:15; Jer 2:34; Ez 7:23; Han 7:52;
k Jer 7:9; Ez 13:8; l Ho 7:2; Mi 6:12; m Jer 5:1;
Ez 22:30; Mi 7:2; n Ps 62:10; Jes 30:12; o Ps 62:4;
p Sp 4:16; Mi 2:1; Jak 1:15; q Job 8:14.
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Belĳdenis van zonden en dwalingen

der komen.a 6 Ja, hun spinnenweb zal niet als een kleed dienen,
noch zullen zĳ zich met hun werken bedekken.b Hun werken zĳn
schadelĳke werken, en gewelddadigheid is in hun handpalmen.c
7 Hun eigen voeten blĳven naar
louter slechtheid snellen,d en zĳ
haasten zich om onschuldig bloed
te vergieten.e Hun gedachten zĳn
schadelĳke gedachten; f gewelddadige plundering en verbreking
zĳn op hun hoofdwegen.g 8 De
weg des vredes h hebben zĳ genegeerd, en er is geen gerechtigheid
in hun sporen.i Hun paden hebben zĳ zich krom gemaakt.j Volstrekt niemand die ze betreedt,
zal werkelĳk vrede kennen.k
9 Daarom is de gerechtigheid
ver van ons verwĳderd geraakt,
en de rechtvaardigheid achterhaalt ons niet. Wĳ blĳven hopen
op licht, maar zie! duisternis; op
lichtglans, [maar] in voortdurende donkerheid bleven wĳ wandelen.l 10 Wĳ blĳven naar de
wand tasten net als blinden, en als
zĳ die geen ogen hebben, blĳven
wĳ tasten.m Wĳ zĳn gestruikeld
op de volle middag net als in de
avondschemering; onder de kloeke lieden [zĳn wĳ] net als doden.n
11 Wĳ blĳven allen brommen net
als beren; en als duiven blĳven wĳ
treurig kirren.o Wĳ bleven hopen
op gerechtigheid,p maar die was er
niet; op redding, [maar] ze is verre van ons gebleven.q 12 Want
onze daden van opstandigheid
zĳn vele geworden voor u; r en wat
onze zonden betreft, elk [daarvan] heeft tegen ons getuigd.s
Want onze daden van opstandigheid zĳn bĳ ons; en wat onze
dwalingen betreft, wĳ kennen ze
maar al te goed.t 13 Er is overtreding geweest en een verloochenen van Jehovah; u en er was een
terugwĳken van onze God, een
spreken van onderdrukking en opstandigheid,v een zwanger gaan
en een mompelen van leugenwoorden recht uit het hart.w 14 En
de gerechtigheid werd teruggedrongen,x en de rechtvaardigheid
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JESAJA 59:6-21

zelf bleef eenvoudig op verre afstand staan.a Want de waarheid
is zelfs op het openbare plein gestruikeld, en wat rechtdoorzee is,
kan niet binnenkomen.b 15 En
de waarheid blĳkt te ontbreken,c
en al wie van het kwade wĳkt,
wordt gewelddadig geplunderd.d
En Jehovah kreeg [het] te zien,
en het was kwaad in zĳn ogen
dat er geen gerechtigheid was.e
16 En toen hĳ zag dat er geen
man was, betoonde hĳ zich voorts
ontzet dat er niemand was die tussenbeide trad.f En zĳn arm redde toen voor hem, en zĳn rechtvaardigheid, die steunde hem.g
17 Toen deed hĳ rechtvaardig¨
heid aan als een malienkolder,h
en de helm der redding op zĳn
hoofd.i Bovendien deed hĳ de klederen der wraak aan als gewaadj
en hulde zich in ĳver als was die
een schoudermantel.k 18 Naar
de daden, daarnaar zal hĳ vergelden,l woede aan zĳn tegenstanders, verdiende behandeling aan
zĳn vĳanden.m De eilanden zal hĳ
met een verdiende behandeling
vergelden.n 19 En van de ondergang der zon zal men de naam
van Jehovah gaan vrezen,o en van
haar opgang zĳn heerlĳkheid,p
want hĳ zal komen als een benauwende
rivier, die door Jehovah’s
´ ´
geest is voortgedreven.q
20 „En tot S _ionr zal de Terugkoper s stellig komen, en tot hen
die zich in Jakob
van overtreding
_
afkeren”,t is de uitspraak van Jehovah.
21 „En wat mĳ aangaat, dit is
mĳn verbond met hen”,u heeft Jehovah gezegd.
„Mĳn geest die op u is v en mĳn
woorden die ik in uw mond heb
gelegdw — ze zullen niet weggenomen worden uit uw mond
noch uit de mond van uw nageslacht noch uit de mond van het
m Ps
n Jes
49:12;
s Jes
31:33;
w Jes

21:9; Jes 1:24; Klg 4:11; Ez 5:13; Lu 19:27;
41:1; Jes 41:5; o Ps 22:27; Ps 102:15; p Jes
Mal 1:11; q Jes 30:28; Za 4:6; r Jes 62:11;
48:17; t De 30:3; Ro 11:26; u Jes 49:8; Jer
Ro 11:27; Heb 8:6; v Jes 11:2; Jo 1:33;
51:16; Jer 31:34; Jo 7:16.

JESAJA 60:1-17

¨
Sions heerlĳkheid; natien komen tot haar

nageslacht van uw nageslacht”,
heeft Jehovah gezegd, „van nu
aan zelfs tot onbepaalde tĳd.”a
b

„Sta op, o vrouw, verspreid
licht, want uw licht is ge60
komen en de heerlĳkheid van
c

d

Jehovah zelf is over u gaan schĳnen.e 2 Want zie! niets dan duisternis f zal de aarde bedekken, en
dikke donkerheid de nationale
groepen; maar over u zal Jehovah
´ ´ gaan schĳnen, en over u zalg
zıjn heerlĳkheid
worden gezien.
¨
3 En natien zullen stellig tot uw
h
licht gaan, en koningeni tot de
glans van uw schĳnen.j
4 Sla uw ogen rondom op en
zie! Zĳ zĳn allen bĳeengebracht; k
zĳ zĳn tot u gekomen.l Van verre
blĳven uw eigen zonen komen, en
uw dochters, die aan de zĳde verzorgd zullen worden.m 5 In die
tĳd zult gĳ zien en stellig stralen,n
en uw hart zal werkelĳk sidderen
en zich verruimen, want tot u zal
de rĳkdom der zee zich wenden;
¨
zelfs het vermogen der natien zal
tot u komen.o 6 Ja, de deinende
massa van kamelen zal u overdekken, de jonge mannetjeskamelen
p Allen uit
van M _idian en van Efa.
_
Scheba
_ q — zĳ zullen komen. Goud
en geurige hars zullen zĳ aandragen. En de lofprĳzingen van
Jehovah zullen zĳ verkondigen.r
s — ze
7 Al de kudden van Kedar
_
zullen tot u bĳeengebracht wort
den. De rammen van Nebajoth
_
— ze zullen u dienen.u Met goedkeuring zullen ze op mĳn altaar
komen,v en aan mĳn eigen luisterrĳk huis zal ik luister bĳzetten.w
8 Wie zĳn dezen die komen aanvliegen net als een wolk,x en als
duiven naar de gaten van hun
til? 9 Want op mĳ zullen zelfs
de eilanden blĳven hopen,y alsz zoals
ook de schepen van Tarsis
_
eerst, om uw zonen van verre te
a
brengen, hun zilver en hun goud
met hen,b tot de naamc van Jehovah, ¨ uw God, en tot de Heilige Isra
els,d want hĳ zal u luister
_
hebben verleend.e 10 En buitenlanders zullen werkelĳk uw
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muren bouwen,a en hun eigen koningen zullen u dienen; b want in
mĳn verontwaardiging zal ik u
hebben geslagen,c maar in mĳn
goede wil zal ik u stellig barmhartig zĳn.d
11 En uw poorten zullen werkelĳk steeds opengehouden worden; e ze zullen zelfs noch bĳ dag
noch bĳ nacht gesloten worden,
¨
om tot u het vermogen der natien
te brengen,f en hun koningen zullen de leiding nemen.g 12 Want
elke natie en elk koninkrĳk die
u niet zullen dienen, zullen ver¨
gaan; en de natien zelf zullen zonder mankeren tot verwoesting
komen.h
13 Tot u zal zelfs de heerlĳkheid van de L _ibanon komen, de
jeneverboom, de es en de cipres
tegelĳk,i om de plaats van mĳn
heiligdom luister bĳ te zetten; j en
de plaats van mĳn voeten zal ik
heerlĳk maken.k
14 En neergebogen moeten tot
u gaan de zonen van hen die u
kwelden; l en allen die u met minachting bejegenden, moeten zich
zelfs aan uw voetzolen neerbuigen,m en zĳ zullen u moeten noemen: de stad van Jehovah,
¨ [het]
els.
S _ionn van de Heilige Isra
_
15 In plaats dat gĳ geheel verlaten en gehaat bleekt te zĳn,
zonder dat iemand erdoorheen
trok,o wil ik u zelfs stellen tot
een trots voor onbepaalde tĳd,
een uitbundige vreugde voor geslacht op geslacht.p 16 En gĳ
¨
zult werkelĳk de melk van natien
zuigen,q en aan de borst van koningen zult gĳ zuigen; r en gĳ zult
stellig weten dat ik, Jehovah,s
uw Redder t ben en dat de Machuw Terugkoper v
tige u van Jakob
_
is. 17 In plaats van het koper
zal ik goudw brengen, en in plaats
g Jes 60:3; h Ps 2:12; Jes 41:11; Da 2:44; Lu 19:27;
Opb 2:27; i Jes 35:2; Jes 41:19; Jes 55:13; j Ps
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Jer 16:19; m Opb 3:9; n Ps 48:2; Ps 87:3; Jes
62:12; Heb 12:22; o 2Kr 36:17; Jes 49:14; Jer 30:17;
Jer 33:10; Klg 1:4; Ga 4:27; p Jes 35:10; Jes 61:7;
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Gezalfd om te prediken

van het ĳzer zal ik zilver brengen, en in plaats van het hout,
koper, en in plaats van de stenen, ĳzer; en ik wil vrede tot uw
opzieners aanstellena en rechtvaardigheid tot uw taaktoewĳzers.b
18 Van geweld zal niet meer
worden gehoord in uw land, noch
van gewelddadige plundering of
verbreking binnen uw grenzen.c
En gĳ zult uw eigen muren stellig
Redding d noemen en uw poorten
Lof. 19 Voor u zal de zon niet
meer een licht blĳken te zĳn bĳ
dag, en wat glans betreft, de maan
zelf zal u geen licht meer geven. En Jehovah moet voor u een
voor onbepaalde tĳd durend licht
worden,e en uw God uw luister.f
20 Uw zon zal niet meer ondergaan, noch zal uw maan afnemen; want Jehovah zelf zal voor u
tot een voor onbepaalde tĳd durend licht worden,g en de dagen
van uw rouw zullen voltooid zĳn.h
21 En wat uw volk betreft, zĳ
zullen allen rechtvaardig zĳn; i
tot onbepaalde tĳd zullen zĳ het
land in bezit houden,j de spruit
van mĳn planting,k het werk van
mĳn handen,l opdat [mĳ] luister
wordt verleend.m 22 De kleine
zelf zal tot duizend worden, en de
geringe tot een machtige natie.n
Ikzelf, Jehovah, zal het te zĳner
tĳd bespoedigen.”o
De geest van de Soevereine Heer Jehovah is op
61
mĳ, omdat Jehovah mĳ heeft gep

zalfdq om de zachtmoedigen goed
nieuws te vertellen.r Hĳ heeft mĳ
gezonden om de gebrokenen van
hart te verbinden,s om vrĳheid uit
te roepen tot de gevangengenomenent en het wĳde openen [van
de ogen] zelfs tot de gevangenen; u
2 om uit te roepen het jaar van
goede wil van de zĳde van Jehovahv en de dag der wraak van
de zĳde van onze God; w om alle
treurenden te troosten; x 3 om
toe te delen aan hen die treuren
over S _ion, om hun te geven een
hoofdtooisel in plaats van as,y de
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JESAJA 60:18–61:9
olie van uitbundige vreugde a in
plaats van rouw, de mantel van
lof in plaats van de neerslachtige
geest; b en zĳ moeten genoemd
worden grote bomen der rechtvaardigheid,c de planting van Jehovah,d opdat [hem] luister wordt
verleend.e 4 En zĳ moeten de
sinds lang verwoeste plaatsen her¨
bouwen; f zĳ zullen zelfs de ruınes
uit vroeger tĳden oprichten,g en
zĳ zullen stellig de verwoeste
ste¨
den vernieuwen,h die ruınes waren
van geslacht op geslacht.
5 „En vreemden zullen werkelĳk staan en UW kudden weiden,i
en de buitenlanders j zullen UW
landbouwers en UW wĳngaardeniers zĳn.k 6 En wat U aangaat,
de priesters van Jehovah zult GIJ
worden genoemd; l de dienarenm
van onze God zal men U ¨heten.n
Het vermogen der natien zult
GIJ eten,o en in hun heerlĳkheid
zult GIJ uitgelaten over UZELF
spreken.p 7 In plaats van UW
schaamte zal er een dubbel deelq
zĳn, en in plaats van schande zullen zĳ een vreugdegeroep aanheffen over hun deel.r Daarom
zullen zĳ in hun land zelfs een
dubbel deel in bezit nemen.s Verheuging tot onbepaalde tĳd zal
hun geworden.t 8 Want ik, Jehovah, heb gerechtigheid lief; u
ik haat roof met onrechtvaardigheid.v En ik wil in waarachtigheid hun loon geven,w en een
voor onbepaalde tĳd durend verbond zal ik jegens hen sluiten.x
9 En hun nageslacht zal¨ werkelĳk zelfs onder de natien bekend zĳn,y en hun nakomelingen
onder de volken. Allen die hen
zien, zullen hen herkennen,z dat
zĳ het nageslacht zĳn dat door
Jehovah gezegend is.”a
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JESAJA 61:10–63:1

Sions nieuwe naam. God belooft redding

10 Zonder mankeren zal ik mĳ
uitbundig verheugen in Jehovah.a
Mĳn ziel zal blĳ zĳn in mĳn God.b
Want hĳ heeft mĳ bekleed met
de klederen der redding; c in de
schoudermantel der rechtvaardigheid heeft hĳ mĳ gehuld,d gelĳk de bruidegom die, naar priesterlĳke wĳze, een hoofdtooisel
ombindt,e en gelĳk de bruid die
zich met haar sieraden
tooit.f
´ ´
11 Want zoals de aarde haar uitspruitsel voortbrengt, en zoals de
´ ´
tuın al het daarin gezaaide doet
uitspruiten,g zo zal de Soevereine
Heer Jehovah rechtvaardigheidh
en lof doen uitspruiten¨ ten aanschouwen van alle natien.i
Ter wille van S _ion zal ik
mĳ niet stilhouden,j en ter
k
wille van Jeruzalem
zal ik mĳ
_
niet rustig houden, totdat haar
rechtvaardigheid te voorschĳn
komt net als de lichtglans,l en
haar redding als een brandende
fakkel.m
¨
2 „En de natien zullen stellig uw
rechtvaardigheid zien,n [o vrouw,] o
en alle koningen uw heerlĳkheid.p
En gĳ zult werkelĳk met een nieuwe naam worden genoemd,q die
Jehovah’s eigen mond zal aanduiden. 3 En gĳ moet een luisterrĳke kroon worden in de hand van
Jehovah,r en een koninklĳke tulband in de handpalm van uw God.
4 Men zal u niet meer een geheel verlaten vrouw heten; s en uw
eigen land zal niet meer een woestenĳ heten; t maar gĳzelf zult genoemd worden: Mĳn welbehagen
is in haar,u en uw land: Als een
echtgenote in eigendom. Want Jehovah zal behagen in u hebben
geschept, en uw eigen land zal
als een echtgenote in eigendom
worden gehouden.v 5 Want net
zoals een jonge man een maagd
als zĳn echtgenote in bezit neemt,
zullen uw zonen u als echtgenote in bezit nemen.w En met de
uitbundige vreugde van een bruidegom over een
bruid,x zal uw
´
God zich over u uitbundig verheuy
gen.
6 Op uw muren, o Jeruza_
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lem, heb ik wachters aangesteld.a
Laten zĳ zich de gehele dag en de
gehele nacht, constant, niet stilhouden.b
GIJ die van Jehovah gewaagt,c
laat er van UW zĳde geen stilzwĳgen zĳn,d 7 en zwĳgt niet stil
voor hem totdat hĳ stevig bevestigt, ja, totdat hĳ Jeruzalem
stelt
_
tot een lof op aarde.”e
8 Jehovah heeft gezworen met
zĳn rechterhandf en met zĳn sterke arm: g „Ik wil uw koren niet
meer als voedsel aan uw vĳanden
geven,h noch zullen buitenlanders
uw nieuwe wĳn drinken,i waarvoor gĳ hebt gezwoegd. 9 Maar
´ ´
zĳ die het inzamelen, dıe zullen
het eten, en zĳ zullen stellig Jehovah loven; en zĳ die hem bin´ ´
nenhalen, dıe zullen hem drinken
in mĳn heilige voorhoven.”j
10 Trekt uit, trekt uit door de
poorten. Baant de weg van het
volk.k Hoogt op, hoogt de hoofdweg op. Ruimt de stenen weg.l
Heft een signaal op voor de volken.m
11 Ziet! Jehovah zelf heeft [het]
doen horen tot de verste streek
van de aarde: n „Zegt tot de dochter van S _ion: o ’Zie! Uw redding
komt.p Zie! De beloning die hĳ
geeft, is bĳ hem,q en het loon
dat hĳ betaalt, [gaat] voor hem
uit.’ ”r
12 En men zal hen stellig het
heilige volk noemen,s de door Jehovah teruggekochten; t en gĳzelf zult genoemd worden „Gezochte”, een „Stad die niet geheel
verlaten is”.u
Wie is dat die daar uit
Edom
komt, met klederen
63
_
in vlammende kleuren uit Boz_
v
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¨
Israel weerspannig, werd Gods vĳand

„Ik, Degene die in rechtvaardigheid spreekt,a Degene die
overvloedig is [in kracht] om te
redden.”b
2 Hoe komt het dat uw kleding
rood is, en dat uw klederen zĳn
als die van iemand die de wĳnpers treedt? c
3 „De wĳntrog heb ik alleen getreden,d terwĳl er uit de volken
niemand met mĳ was. En ik bleef
hen treden in mĳn toorn,e en ik
bleef hen vertrappen in mĳn woede.f En hun spuitende bloed bleef
op mĳn klederen spatten,g en heel
mĳn kleding heb ik bezoedeld.
4 Want de dag der wraak is in
mĳn hart,h en niets minder dan
het jaar van mĳn teruggekochten is gekomen. 5 En ik bleef
kĳken, maar er was geen helper;
en ik betoonde mĳ toen ontzet,
maar er was niemand die steun
bood.i Daarom verschafte mĳn
arm mĳ redding,j en mĳn woede,k die ondersteunde mĳ. 6 En
ik bleef volken vertreden in mĳn
toorn, en ik ging ertoe over hen
dronken te maken van mĳn woede l en hun spuitende bloed op de
aarde te doen neerdalen.”m
7 De liefderĳke goedheden van
Jehovah zal ik vermelden,n de
lofprĳzingen van Jehovah, naar
alles wat Jehovah ons heeft bewezen,o ja, de overvloedige goed¨
heid jegens het huis van Isra
el,p
_
die hĳ hun heeft bewezen naar
zĳn barmhartighedenq en naar
de overvloed van zĳn liefderĳke
goedheden. 8 En hĳ zei vervolgens: „Waarlĳk, zĳ zĳn mĳn volk,r
zonen die zich niet ontrouw zullen betonen.”s Daarom werd hĳ
hun tot Redder.t 9 In al hun benauwdheid was het benauwend
voor hem.u En zĳn eigen persoonlĳke boodschapper redde hen.v In
zĳn liefde en in zĳn mededogen
heeft hĳzelf hen teruggekocht,w
en hĳ ging ertoe over hen op te
heffen en hen te dragen al de dagen van weleer.x
´´
10 Maar zıj werden weerspannig y en maakten dat zĳn heilige geest zich gegriefd voelde.z Nu
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JESAJA 63:2-19

veranderde hĳ in een vĳanda van
hen; hĳzelf streed tegen hen.b
11 Toen dacht men aan de dagen van weleer, aan zĳn knecht
Mozes:
„Waar is Degene die hen
_
uit de zee opvoerde c met de herders van zĳn kudde? d Waar is Degene die Zĳn eigen heilige geeste
in hem legde? 12 Die Zĳn luisterrĳke armf aan de rechterhand
van Mozes
deed gaan; die voor
_
hun aangezicht de wateren kliefde g om zichzelf een voor onbepaalde tĳd durende naam te maken; h
13 die hen door de woelige wateren deed gaan zodat zĳ, gelĳk een
paard in de wildernis, niet struikelden? i 14 Net als wanneer een
dier afdaalt in de valleivlakte, was
het de geest van Jehovah die hun
voorts rust verschafte.”j
Zo hebt gĳ uw volk geleid om
uzelf een luisterrĳke naam te maken.k
15 Kĳk vanuit de hemell en
zie uit uw verheven woning van
heiligheid en luister.m Waar zĳn
uw ĳver n en de volheid van uw
macht, de beroering van uw inwendige delen,o en uw barmhartigheden? p Jegens mĳ hebben ze
zich teruggehouden.q 16 Want
gĳ zĳt onze Vader; r hoewel Abra_
ham zelf ons wellicht
niet heeft
¨
gekend en Isra
el van zĳn kant
_
ons misschien niet erkent, zĳt
gĳ, o Jehovah, onze Vader. Onze
Terugkoper van weleer is uw
naam.s 17 Waarom, o Jehovah,
laat gĳ ons voortdurend van uw
wegen afdwalen? Waarom verhardt gĳ ons hart tegen de vrees
voor u? t Keer terug ter wille van
uw knechten, de stammen van
uw erfelĳke bezitting.u 18 Voor
een korte tĳd heeft uw heilig
volkv bezit gehad. Onze eigen
tegenstanders hebben uw heiligdom vertreden.w 19 Wĳ zĳn
lange tĳd geworden als degenen
over wie gĳ niet hebt geheerst,
p De 4:31; Ne 9:17; q De 31:17; r Ex 4:22;
De 32:6; Jer 3:19; s Jes 41:14; Jes 44:6; Jes 54:5;
t De 2:30; Joz 11:20; Jes 6:10; Ro 9:18; u Ps
74:2; Ps 80:14; Ps 135:4; v Ex 19:6; De 7:6;
w 2Kr 36:19; Jes 64:11; Klg 1:10.

JESAJA 64:1–65:6

Gebed om hulp. Pottenbakker, leem

als degenen over wie uw naam
niet was uitgeroepen.a
O dat gĳ slechts de hemel
hadt vaneengescheurd, dat
gĳ waart neergedaald,b dat wegens u de bergen zelfs hadden
geschud,c 2 zoals wanneer een
vuur het rĳshout in brand steekt,
[en] het vuur zelfs het water doet
koken, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken,d
¨
dat wegens u de natien in beroering gebracht zouden worden! e
3 Toen gĳ vrees inboezemende
dingen deedtf waarop wĳ niet konden hopen, zĳt gĳ neergedaald.
Wegens u hebben zelfs de bergen geschud.g 4 En van oudsher heeft niemand gehoord,h noch
heeft iemand het oor geleend,
noch heeft ook maar een oog een
God gezien buiten u,i die handelt
ten behoeve van degene die hem
blĳft verwachten.j 5 Gĳ zĳt degene tegemoet gekomen die zich
uitbundig verheugt en rechtvaardigheid
oefent,k degenen die op
´
uw wegen aan u blĳven denken.l
Zie! Gĳzelf werdt verontwaardigd,m terwĳl wĳ bleven zondigenn — daarin een lange tĳd,
en zouden wĳ gered worden? o
6 En wĳ worden als iemand die
onrein is, wĳ allemaal, en al onze
daden van rechtvaardigheid zĳn
als een kleed voor menstruatieperiodes; p en wĳ zullen verwelken als gebladerte,q wĳ allemaal,
en onze dwalingen, die zullen
ons wegvoeren net als een wind.r
7 En er is niemand die uw naam
aanroept,s niemand die zich vermant om zich aan u vast te grĳpen; want gĳ hebt uw aangezicht
voor ons verborgen,t en gĳ doet
ons wegsmeltenu door de macht
van onze dwaling.
8 En nu, o Jehovah, gĳ zĳt onze
Vader.v Wĳ zĳn het leem,w en gĳ
zĳt onze Pottenbakker; x en wĳ allen zĳn het werk van uw hand.y
9 Wees niet verontwaardigd, o Jehovah, tot het uiterste,z en gedenk [onze] dwaling niet voor
eeuwig.a Zie toch alstublieft: wĳ

64

HFDST. 63
a De 28:10
2Kr 7:14

HFDST. 64
b Ex 19:11
Mi 1:3
c Ps 18:7
Ps 68:8
d Ps 46:10
Ez 36:23
Mt 6:9
e Ps 99:1
f Ex 34:10
Ps 66:3
g Hab 3:6
h 1Kor 2:9
i Jer 16:20
1Kor 8:4
j Ps 130:7
Jes 25:9
Mi 7:7
k Ez 33:16
Ze 2:3
Han 10:35
l Ps 25:4
Ps 25:9
Ho 14:9
m Ps 90:7
Jes 63:10
n Jes 1:21
o Jes 1:15
Mal 3:7
p Le 12:2
Le 15:20
q Ps 90:6
Jak 1:10
r Ps 1:4
Jes 57:13
s Ps 14:4
Ho 7:7
t De 31:17
Jes 57:17
u Ez 22:20
v Jes 63:16
w Job 10:9
Jes 29:16
Jer 18:6
x Jes 45:9
Ro 9:20
y Job 10:8
Ps 100:3
z Ps 74:1
Ps 79:5
a Jer 3:12

2e kolom
a De 7:6
Ps 79:13
b Jes 1:7
c Klg 5:18
Mi 3:12
d Ps 79:1
Klg 1:4
e 2Kon 25:9
f 2Kr 29:25
g 2Kr 36:19
Jer 52:13
h Klg 1:10
i Ps 74:10
Ps 83:1
Jes 14:1
j Ps 10:1
Ps 74:11
Za 1:12

HFDST. 65
k Ps 105:4
Jes 55:6
l Ho 2:23

958

zĳn allen uw volk.a 10 Uw eigen
heilige stedenb zĳn een wildernis
geworden. S _ionc zelf is louter een
wildernis geworden, Jeruzalem
_
een verlaten woestenĳ.d 11 Ons
huis van heiligheid en luister,e
waarin onze voorvaders u loofden,f dat is iets geworden ter verbranding in het vuur; g ja, al onze
begeerlĳke dingenh zĳn een verwoesting geworden. 12 Zult gĳ,
met het oog op deze dingen, u
blĳven inhouden,i o Jehovah? Zult
gĳ stil blĳven en toelaten dat wĳ
tot het uiterste worden gekweld? j
k

„Ik heb mĳ laten zoeken
door hen die niet [naar mĳ]
65
hadden gevraagd. Ik heb mĳ lal

ten vinden door hen die mĳ niet
hadden gezocht.m Ik heb gezegd:
’Hier ben ik, hier ben ik!’n tot een
natie die mĳn naam niet aanriep.o
2 De gehele dag heb ik mĳn
handen uitgebreid naar een onhandelbaar p volk, zĳ die de weg
bewandelen die niet goed is,q naar
hun [eigen] gedachten; r 3 het
volk [dat bestaat uit] hen die mĳ
voortdurend recht in mĳn gezicht
krenken,s die slachtoffers brengen in de tuinent en offerrooku op
de bakstenen, 4 die zich neerzetten tussen de grafsteden,v die
ook zelfs in de wachthutten overnachten, die zwĳnenvlees eten,w
terwĳl zelfs het vleesnat van bedorven dingenx in hun vaten is;
5 die zeggen: ’Blĳf waar gĳ zĳt.
Nader mĳ niet, want ik zal stellig
heiligheid op u overdragen.’y Dezen zĳn een rook in mĳn neusgaten,z een vuur dat de gehele dag
brandt.a
6 Ziet! Het staat voor mĳn aangezicht geschreven.b Ik zal mĳ
niet stilhouden,c maar ik wil een
m Ro 9:30; Ro 10:20; Ef 2:12; n Jes 45:22; o Ho
1:10; Za 2:11; 1Pe 2:10; p De 31:27; Ne 9:29;
Jes 1:2; Jer 5:23; Jer 6:28; Za 7:11; Han 7:51;
q Ps 36:4; Jer 5:31; Jer 35:15; r Jes 55:7; Jes
59:7; Jer 18:12; Mt 15:19; Jak 1:14; s De 32:16;
2Kon 17:17; 2Kon 22:17; Jer 32:29; Jer 32:30;
t Le 17:5; Jes 1:29; Jes 66:17; u 2Kr 34:25; Jer
44:3; v Nu 19:16; De 18:11; w Le 11:7; De 14:8;
Jes 66:17; x Le 11:4; De 14:3; y Lu 18:9; Lu
18:11; z Ps 101:5; Sp 16:5; Lu 18:14; a De 29:20;
b Ps 56:8; Mal 3:16; c Ps 50:3; Jes 43:13; Jer 5:9.
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Ware en valse knechten. Nieuwe hemelen, aarde

vergelding geven; a ja, ik wil de
vergelding in hun eigen boezem
geven,b 7 voor hun eigen dwalingen en tegelĳk voor de dwalingen van hun voorvaders”,c heeft
Jehovah gezegd. „Omdat zĳ offerrook hebben gebracht op de bergen, en op de heuvels d mĳ hebben
gesmaad,e wil ik [hun] ook hun
loon allereerst in hun eigen boezem toemeten.”f
8 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Net als de nieuwe wĳng in de
druiventros wordt gevonden en
iemand moet zeggen: ’Verderf
hem niet,h want er is een zegen
in’,i zo zal ik doen ter wille van
mĳn knechten, om niet iedereen
te verderven.j 9 En ik wil uit Ja_
kob een nageslacht voortbrengenk
en uit Juda
de erfelĳke bezitter
_
van mĳn bergen; l en mĳn uitverkorenen moeten het in bezit ne´´
men,m en mıjn knechten zullen
daar verblĳf houden.n 10 En Sa_
rono moet een weidegrond voor
schapen wordenp en de laagvlakq een rustplaats voor
te van Achor
_
runderen, voor mĳn volk, dat mĳ
zal hebben gezocht.r
11 Maar GIJ zĳt het die Jehovah
verlaat,s die mĳn heilige berg vergeet,t die een tafel in orde brengt
voor de god van het Geluku en die
gemengde wĳn schenkt voor de
god van het Lot.v 12 En ik wil
U voor het zwaard bestemmen,w
en GIJ zult U allen neerbuigen om
geslacht te worden; x omdat ik geroepen heb,y maar GIJ niet hebt
geantwoord, ik gesproken heb,
maar GIJ niet hebt geluisterd,z en
GIJ bleeft doen wat kwaad was
in mĳn ogena en datgene verkozen hebt waarin ik geen behagen
schepte.”b
13 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Ziet!
´´
Mıjn knechten zullen eten,c maar
´ ´
´´
GIJ zult honger lĳden.d Ziet! Mıjn
knechten zullen drinken,e maar
´ ´
´´
GIJ zult dorst lĳden.f Ziet! Mıjn
knechten zullen zich verheugen,g
´ ´
maar GIJ zult beschaamd staan.h
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JESAJA 65:7-20

´´
14 Ziet! Mıjn knechten zullen een
vreugdegeroep aanheffen wegens
de´ ´ goede hartentoestand,a maar
GIJ zult het uitschreeuwen wegens de hartenpĳn en GIJ zult jammeren wegens louter verbreking
des geestes.b 15 En GIJ zult UW
naam stellig bĳ mĳn uitverkorenen tot een eed achterlaten, en
de Soevereine Heer Jehovah zal
[U] werkelĳk individueel ter dood
brengen,c maar zĳn eigen knechten zal hĳ met een andere naam
noemen,d 16 zodat wie zich zegent op de aarde, zich zal zegenen bĳ ¨ de God der trouw,e en wie
een beedigde verklaring aflegt op
de aarde, zal zweren bĳ de God
der trouw; f omdat de vroegere benauwdheden werkelĳk vergeten
zullen zĳn en omdat ze werkelĳk
voor mĳn ogen verborgen zullen
zĳn.g
17 Want ziet, ik schep nieuwe
hemelenh en een nieuwe aarde; i en
de vroegere dingen zullen niet in
de geest worden teruggeroepen,j
noch zullen ze in het hart opkomen.k 18 Maar verheugt U uitbundig l en weest blĳ voor eeuwig over wat ik schep.m Want ziet,
ik schep Jeruzalem
tot een reden
_
voor blĳdschap en haar volk tot
een reden voor uitbundige vreugde.n 19 En ik wil blĳ zĳn over
Jeruzalem
en mĳ uitbundig ver_
heugen over mĳn volk; o en in haar
zal niet meer worden gehoord het
geluid van geween of het geluid
van een klaaggeschrei.”p
20 „Er zal van die plaats geen
zuigeling meer komen van enkele
dagen oud,q noch een grĳsaard die
zĳn dagen niet vervult; r want als
een jongen nog maar zal men sterven, ook al is men honderd jaar
oud; en wat de zondaar betreft,
ook al is hĳ honderd jaar oud, hĳ
d Jes 62:2; Jer 33:16; Ro 9:26; e Ge 22:18; Ps
72:17; Jer 4:2; f De 6:13; Jer 4:2; Jer 12:16;
g Jes 12:1; Jer 31:12; Ze 3:15; h Ezr 4:3; Ezr
5:2; Jes 32:1; Jes 51:16; Lu 12:32; Ro 8:20; Opb
14:1; i Ge 12:3; Ps 37:29; Jes 49:8; Mt 25:34; Jo
10:16; 2Pe 3:13; Opb 7:9; j Ps 37:10; k Opb 21:4;
l Ps 67:3; m Ps 96:10; Ps 98:1; n Jes 51:11; o Jes
62:4; Jer 32:41; p Jes 25:8; Jer 31:12; q 2Kon
8:12; Klg 2:21; Ho 13:16; r Jer 6:11; Klg 5:14.
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Zekerheid, vrede. Aan Sion zonen geboren

zal kwaad over zich hebben afgesmeekt.a 21 En zĳ zullen stellig
huizen bouwen en bewonen,b en
zĳ zullen stellig wĳngaarden planten en [hun] vrucht eten.c 22 Zĳ
zullen niet bouwen en iemand anders [het] bewonen; zĳ zullen niet
planten en iemand anders [ervan] eten. Want als de dagen van
een boom zullen de dagen van
mĳn volk zĳn,d en het werk van
hun eigen handen zullen mĳn uitverkorenen geheel verbruiken.e
23 Zĳ zullen niet voor niets zwoegen,f noch zullen zĳ baren tot
ontsteltenis,g want zĳ zĳn het
nageslacht bestaande uit de gezegenden van Jehovah,h en hun
nakomelingen met hen.i 24 En
het zal werkelĳk geschieden dat
voordat zĳ roepen, ikzelf zal antwoorden,j terwĳl zĳ nog spreken,
ikzelf zal horen.k
25 Ja, de wolfl en het lam zullen eendrachtig weiden,m en de
leeuw zal stro eten net als de
stier; n en wat de slang betreft,
haar voedsel zal stof zĳn.o Zĳ zullen geen kwaad doenp noch enig
verderf stichten op heel mĳn heilige berg”,q heeft Jehovah gezegd.
Dit heeft Jehovah gezegd:
„De hemel is mĳn troon
66
en de aarde mĳn voetbank. Waar
r

s

is dan het huis dat gĳlieden mĳ
kunt bouwen,t en waar is dan de
plaats, mĳ tot rustplaats?”u
2 „Al deze dingen nu heeft mĳn
eigen hand gemaakt, zodat al deze
zĳn ontstaan”,v is de uitspraak
van Jehovah. „Op deze dan zal ik
zien, op de ellendige en de verslagene van geestw en die voor
mĳn woord beeft.x
3 Wie de stier slacht, is als
iemand die een man neerslaat.y
Wie het schaap ten slachtoffer
brengt, is als iemand die een hond
de nek breekt.z Wie een gave offert — zwĳnenbloed! a Wie een
gedachtenis[offer] van geurige
hars aanbiedt,b is als iemand die
een zegen uitspreekt met magische woorden.c Zĳ zĳn ook degenen die hun eigen wegen hebben
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verkozen, en in hun walgelĳkheden heeft hun ziel zelf behagen geschept.a 4 Ikzelf zal op
mĳn beurt manieren kiezen om
hen slecht te behandelen,b en de
dingen die hun schrik aanjagen,
zal ik over hen brengen; c omdat ik geroepen heb, maar niemand antwoordde, ik gesproken
heb, maar er geen waren die luisterden; d en zĳ bleven doen wat
kwaad was in mĳn ogen en verkozen datgene waarin ik geen behagen schepte.”e
5 Hoort het woord van Jehovah,
GIJ die voor zĳn woord beeft: f „UW
broeders die U haten,g die U uitsluiten wegens mĳn naam,h hebben gezegd: ’Moge Jehovah verheerlĳkt worden!’i Hĳ moet ook
met verheuging van UW zĳde verschĳnen,j en zĳ zĳn degenen die
beschaamd gemaakt zullen worden.”k
6 Er is een geluid van gedruis
uit de stad, een geluid uit de tempel! l Het is het geluid van Jehovah, die zĳn vĳanden het verdiende loon betaalt.m
¨
7 Voordat zĳ wee en kreeg,
n
Voordat
er
heeft zĳ gebaard.
¨
barensweeen over haar konden
komen, werd zĳ zelfs van een
mannelĳk kindo verlost. 8 Wie
heeft zo iets gehoord? p Wie heeft
dergelĳke dingen
gezien? q Zal
´ ´
¨
een landr op een dag met weeen
s
Of
zal
worden voortgebracht?
´ ´
een natie t in een keer geboren
u
Want S _ion heeft zowel
worden?
¨
weeen gekregen als haar zonen
gebaard.
9 „Wat mĳ aangaat, zal ik het
doorbreken veroorzaken en niet
doen baren?”,v zegt Jehovah. „Of
doe ik baren en veroorzaak in
werkelĳkheid een toesluiting?”,
heeft uw God gezegd.
f Ezr 10:3; Jes 66:2;
Jer 36:16; Hab
3:16;
g Jo 16:2; Ga 2:4; 2Th 2:3; h Jo 17:11; Jak 2:7;
i Jes 5:19; Jes 29:13; j Jes 60:14; Jes 65:14; k Jes
65:13; Jer 17:13; Jer 17:18; l Mal 3:1; 1Pe 4:17;
m De 32:35; Jes 59:18; n Jes 54:1; Ga 4:26; o Ps
33:12; p Jes 64:4; q 1Kor 2:9; r Jes 27:6; Jes 65:9;
s Jes 54:7; Jer 30:20; t Jes 10:20; Jer 23:8; Za
8:12; Ro 11:26; 1Pe 2:9; u Mt 24:31; v Ge 18:14;
Jes 37:3.
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Nieuwe hemelen en nieuwe aarde

10 Verheugt U met Jeruzalem
_
en weest blĳ met haar,a GIJ allen
b
die haar liefhebt. Weest in hoge
mate uitbundig verheugd met
haar, GIJ allen die over haar blĳft
treuren; c 11 omdat GIJ zult zuigen en stellig verzadigd zult worden van de borst der volledige
vertroosting door haar; omdat GIJ
met kleine teugjes zult drinken
en heerlĳke verrukking zult ondervinden van de tepel van haar
heerlĳkheid.d 12 Want dit heeft
Jehovah gezegd: „Ziet, ik doe haar
vrede toestromen net als een rie en de heerlĳkheid der navier
¨
tien net als een overstromende
stortbeek,f en GIJ zult stellig zuigen.g Op de zĳde zult GIJ ¨ gedragen worden en op de knieen zult
GIJ getroeteld worden.h 13 Zoals
een man die door zĳn eigen moeder voortdurend getroost wordt,
zo zal ikzelf ulieden voortdurend
troosten; i en in het geval van Jeruzalem
zult GIJ getroost worden.j
_
14 En GIJ zult [het] stellig zien en
UW hart zal zich ongetwĳfeld uitbundig verheugen,k en UW beenderen,l die zullen uitspruiten net
als het malse gras.m En de hand
van Jehovah zal stellig aan zĳn
knechten bekendgemaakt worden,n maar hĳ zal zĳn vĳanden
werkelĳk openlĳk veroordelen.”o
15 „Want ziet,
´ ´ Jehovah zelf
komt als een vuur,p en zĳn wagens zĳn als een stormwind,q
om zĳn toorn te vergelden met
louter woede en zĳn bestraffing
met vuurvlammen.r 16 Want als
vuur zal Jehovah zelf werkelĳk
het geschil opnemen, ja, met zĳn
zwaard,s tegen alle vlees; en de
door Jehovah verslagenen zullen
stellig vele worden.t 17 Zĳ die
zich heiligen en´ ´reinigen voor de
tuinenu achter een in het midden,
die zwĳnenvlees etenv en dat wat
een gruwel is, zelfs het springende knaagdier,w zĳ zullen allen te
zamen aan hun eind komen”, is de
uitspraak van Jehovah. 18 „En
wat hun werkenx en hun gedachy
ten
¨ betreft, ik kom om alle natien en talen bĳeen te brengen; z
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JESAJA 66:10-24

en zĳ zullen moeten komen en
mĳn heerlĳkheid moeten zien.”a
19 „En ik wil een teken onder
hen stellenb en ik wil enkelen van
de¨ ontkomenen zenden naar de nad
tien,c [naar] Tarsis,
Pul en Lud,e
_
die de boog spannen, Tubal
en Ja_
_
van,f de verafgelegen eilanden,g
die geen bericht over mĳ hebben gehoord noch mĳn heerlĳkheid hebben gezien; h en zĳ zullen
stellig over mĳn heerlĳkheid
ver¨
tellen onder de natien.i 20 En
zĳ zullen werkelĳk
al UW broe¨
ders uit alle natienj als een gave
aan Jehovah brengen,k op paarden en op wagens en op overdekte wagens en op muildieren
en op snelle wĳfjeskamelen,l naar
mĳn heilige berg,m Jeruzalem,”
_
heeft Jehovah gezegd, „net zoals
¨
wanneer de zonen van Isra
el de
_
gave in een rein vat in het huis
van Jehovah brengen.”n
21 „En ook uit hen zal ik enkelen nemen voor de priesters, voor
de levieten”, heeft Jehovah gezegd.
22 „Want net zoals de nieuwe
hemeleno en de nieuwe aarde p die
ik maak, voor mĳn aangezicht bestaan,”q is de uitspraak van Jehovah, „zo zal UW nageslachtr en UW
naam blĳven bestaan.”s
23 „En het zal stellig geschieden dat van nieuwe maan tot
nieuwe maan en van sabbat tot
sabbat alle vlees zal komen om
zich voor mĳn aangezicht neer te
buigen”,t heeft Jehovah gezegd.
24 „En zĳ zullen werkelĳk naar
buiten gaan en de lĳken aanschouwen van de mannen die tegenover mĳ overtredingen begingen; u want de wormen zelf [die]
op hen [zĳn] zullen niet sterven
en hun vuur zelf zal niet uitgeblust worden,v en zĳ moeten iets
weerzinwekkends voor alle vlees
worden.”w
k Jes 60:9; Ro 12:1; 1Pe 2:5; l Jes 60:6; m Jes
11:9; Za 1:17; Opb 14:1; n Nu 7:13; o Ezr 3:2;
Ezr 5:2; Jes 65:17; 2Pe 3:13; p Ezr 1:3; Ezr 2:64;
Opb 21:1; q Jes 65:18; r Jes 65:23; s Ps 94:14;
Jer 31:36; t Ps 86:9; Za 14:16; Mal 1:11; u Ps
58:10; Ez 39:12; v Jes 14:11; Jes 34:10; Mt 3:12;
Mt 25:41; Mr 9:48; 2Th 1:9; w Ps 139:21.

JEREMIA
De woorden van Jerem _ia,a
de zoon van Hilk _ia, een van
b
in
de priesters die te Anathoth
_
c
waren;
het land van Benjamin
_
2 tot wie het woord van Jehovah
kwam in de dagen van Jos _ia,d de
e de koning van
zoon van Amon,
_
Juda,
in het dertiende jaar van
_
zĳn regering.f 3 En het bleef kog
men in de dagen van Jojakim,
_
de zoon van Jos _ia, de koning van
Juda,
tot de voltooiing van het elf_
de jaar van Zedek _ia,h de zoon van
Jos _ia, de koning van Juda,
totdat
_
Jeruzalem
in ballingschap ging in
_
de vĳfde maand.i
4 Het woord van Jehovah dan
kwam tot mĳ en luidde: 5 „Voordat ik u in de buik vormde,j kende
ik u,k en voordat gĳ vervolgens uit
de moederschoot te voorschĳn zĳt
gekomen, heiligde¨ ik u.l Tot profeet voor de natien heb ik u gemaakt.”
6 Maar ik zei: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! Zie, ik weet
werkelĳk niet hoe ik moet spreken,m want ik ben nog maar een
jongen.”n
7 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Zeg niet: ’Ik ben maar een
jongen.’ Maar naar allen tot wie
ik u zal zenden, dient gĳ te gaan
en alles wat ik u zal gebieden,
dient gĳ te spreken.o 8 Wees
niet bevreesd vanwege hun gezichten,p want ’ik ben met u om u
te bevrĳden’,q is de uitspraak van
Jehovah.”
9 Daarop stak Jehovah zĳn
hand uit en liet die mĳn mond
aanraken.r Toen zei Jehovah tot
mĳ: „Zie, ik heb mĳn woorden in
uw mond gelegd.s 10 Zie, ik heb
u op ¨ deze dag aangesteld over de
natien en over de koninkrĳken,t
om uit te rukken en af te breken
en om te vernielen en omver te
halen,u om te bouwen en te planten.”v
11 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ en luidde:
„Wat ziet gĳ, Jerem _ia?”

1
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Ik zei derhalve: „Een spruit van
een amandelboom zie ik.”
12 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Gĳ hebt goed gezien, want
ik blĳf wakker over mĳn woord
om het ten uitvoer te brengen.”a
13 Het woord van Jehovah
kwam nu voor de tweede maal
tot mĳ en luidde: „Wat ziet gĳ?”
Ik zei derhalve: „Wat ik zie, is
een kookpot met wĳde opening,
die wordt aangeblazen, en zĳn
opening is van het noorden af[gekeerd].”
14 Hierop zei Jehovah tot mĳ:
„Vanuit het noorden zal de rampspoed losbreken tegen alle bewoners van het land.b 15 Want ’zie,
ik roep alle families der koninkrĳken van het noorden’, is de uitspraak van Jehovah; c ’en zĳ zullen
stellig komen en ieder hun troon
plaatsen bĳ de ingang van de poord en tegen al
ten van Jeruzalem,
_
haar muren rondom en tegen alle
e
16 En ik wil
steden van Juda.
_
mĳn oordelen over hen uitspreken
wegens al hun slechtheid,f doordat
zĳ mĳ verlaten hebbeng en zĳ offerrook blĳven brengen aan andere godenh en zich blĳven neerbuigen voor de werken van hun eigen
handen.’i
17 En wat u betreft, gĳ dient
uw heupen te omgordenj en gĳ
moet opstaan en tot hen spreken
al wat ikzelf u gebied. Word niet
met enige verschrikking geslagen
vanwege hen,k opdat ik u niet met
verschrikking sla voor hun aangezicht. 18 Maar wat mĳ aangaat,
zie, ik heb u heden gemaakt tot
een versterkte stad en tot een
ĳzeren zuil en tot koperen murenl tegen heel het land,m tegenover de koningen van Juda,
te_
genover haar vorsten, tegenover
haar priesters en tegenover het
h Ez 8:11; Ho 11:2; i Jes 2:8; Han 7:41; j 1Kon
18:46; 2Kon 4:29; 2Kon 9:1; Job 38:3; Lu 12:37;
1Pe 1:13; k Joz 1:9; Ez 2:6; l Jer 15:20; m Jer
20:11; Ez 3:8; Mi 3:8.
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¨
Israel ontrouw, ging andere goden dienen

volk van het land.a 19 En zĳ zullen stellig tegen u strĳden, maar
zĳ zullen u niet overmeesteren,b
want ’ik ben met u’,c is de uitspraak van Jehovah, ’om u te bevrĳden’.”d
Het woord van Jehovah kwam
nu tot mĳ en luidde: 2 „Ga,
2
en gĳ moet ten aanhoren van Jee

ruzalem
uitroepen en zeggen: ’Dit
_
heeft Jehovah gezegd: f „Ik herinner mĳ in uw geval nog heel goed
de liefderĳke goedheid van uw
jeugd,g de liefde toen gĳ verloofd
waart,h hoe gĳ mĳ achterna zĳt
gelopen in de wildernis, in een
land waar
niet wordt gezaaid.i
¨
3 Isra
el was iets heiligs voor Je_
hovah,j de eerste opbrengst voor
Hem.” ’k ’Al wie het verslonden,
zouden schuld op zich laden.l
Niets dan rampspoed zou over
hen komen’, was de uitspraak van
Jehovah.”m
4 Hoort het woord van Jehon en al GIJ
vah, o huis van Jakob
_
¨
families van het huis van Isra
el.o
_
5 Dit heeft Jehovah gezegd: „Wat
voor onrecht hebben UW vaderen
in mĳ gevonden,p zodat zĳ zich
ver van mĳ verwĳderd hebbenq en
zĳ de ĳdele afgod achterna bleven
lopenr en zelf tot ĳdelheid werden? s 6 En zĳ hebben niet gezegd: ’Waar is Jehovah, die ons opt die
voerde uit het land Egypte,
_
ons door de wildernis deed gaan,
door een land van woestĳnvlaktenu en kuilen, door een land zonder water v en met diepe schaduw,w door een land waar geen
man doorheen trok en waarin
geen aardse mens woonde?’
7 En geleidelĳk bracht ik U naar
een land van de boomgaard, om
de vrucht en de goede dingen ervan te eten.x Maar GIJ zĳt er gekomen en hebt mĳn land verontreinigd, en mĳn eigen erfdeel hebt
GIJ tot iets verfoeilĳks gemaakt.y
8 Zelfs de priesters zeiden niet:
’Waar is Jehovah?’z En zelfs zĳ
die zich met de wet bezighouden,
kenden mĳ niet; a en de herders
zelf begingen overtredingen tegen
mĳ,b en zelfs de profeten profe-
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JEREMIA 1:19–2:18

¨
teerden bĳ Ba_ al,a en degenen die
geen baat konden verschaffen, liepen zĳ achterna.b
9 ’Daarom zal ik verder met
ulieden twisten’,c is de uitspraak
van Jehovah, ’en met de zonen
van UW zonen zal ik twisten.’d
10 ’Maar steekt over naar de
kustlanden der Kittietene en ziet.
Ja, zendt zelfs [boden] naar Ke_
dar f en schenkt speciale aandacht
en ziet of er iets dergelĳks is geschied.g 11 Heeft een natie godenh verruild, zelfs voor die welke geen goden zĳn? i Maar mĳn
eigen volk heeft mĳn heerlĳkheid verruild voor wat geen baat
kan verschaffen.j 12 Verstart
van ontzetting hierover, o GIJ hemelen, en siddert van zeer grote huivering,’ is de uitspraak van
Jehovah,k 13 ’want er zĳn twee
slechte dingen die mĳn volk heeft
gedaan: Mĳ, de bron van levend
water,l hebben zĳ verlaten,m om
zichzelf regenbakken uit te houwen, gebroken regenbakken, die
het water niet kunnen houden.’
¨
14 ’Is Isra
el een knecht,n of een
_
in het huisgezin geboren slaaf?
Waarom is hĳ tot plundering geworden? 15 Tegen hem brullen
jonge leeuwen met manen; o ze
hebben hun stem laten weerklinken.p En ze maakten zĳn land
voorts tot een voorwerp van ontzetting. Zĳn eigen steden zĳn in
brand gestoken, zodat er geen inwoner is.q 16 Ja, zelfs de zonen
s bleven u
van Nofr en Tachpanes
_
de schedel afweiden.t 17 Is dit
niet hetgeen gĳ uzelf voorts hebt
aangedaan door Jehovah, uw God,
te verlatenu ten tĳde dat [hĳ] u
op de weg deed gaan? v 18 En
nu, wat voor belang zoudt gĳ hebw
om
ben bĳ de weg van Egypte,
_
de wateren van S _ihor x te drinken?
k Jes 1:2; Jer 6:19; l Ps 36:9; Jer 17:13; Jo 17:3;
Opb 22:1; m Re 10:13; 1Sa 12:10; n Ex 4:22; Jes
41:8; o Jes 5:29; p Ez 5:14; q Jer 4:7; Jer 9:11; Ze
3:6; r Jes 19:13; Jer 44:1; Jer 46:19; Ez 30:13;
s Jer 43:7; Jer 46:14; Ez 30:18; t Jes 1:7; u 1Kr
28:9; 2Kr 7:19; v De 32:10; Ps 77:20; Ps 78:54;
Ps 136:16; Jes 63:13; w Jes 30:2; Jes 31:1; Klg 5:6;
Ez 16:26; Ez 17:15; Ez 23:3; 2Kor 6:14; x Joz 13:3;
Jes 23:3.

JEREMIA 2:19-34

¨
Afvallig Israel werd uitheemse wijnstok

En wat voor belang zoudt gĳ
¨ ahebben bĳ de weg van Assyri
_ e, om
de wateren van de Rivier te drinken? 19 Uw slechtheid dient u
te corrigerenb en uw eigen daden
van ontrouw dienen u terecht te
wĳzen.c Weet dan en zie dat het
iets slechts en bitters is d dat gĳ
Jehovah, uw God, hebt verlaten
en geen angst voor mĳ u [bekropen heeft]’,e is de uitspraak van de
Soevereine f Heer, Jehovah der legerscharen.
20 ’Want lang geleden heb ik
uw juk aan stukken gebroken; g ik
heb uw banden vaneengescheurd.
Maar gĳ hebt gezegd: „Ik zal niet
dienen”, want op elke hoge heuvel
en onder elke lommerrĳke boomh
hebt gĳ u met uitgespreide benen
neergelegd,i uzelf aan prostitutie
overgevend.j 21 En wat mĳ aangaat, ik had u geplant als een uitgelezen rode wĳnstok,k in zĳn geheel een waar zaad. Hoe zĳt gĳ
dan jegens mĳ veranderd in de
ontaarde [scheuten] van een uitheemse wĳnstok?’l
22 ’Maar ook al zoudt gĳ u wassen met alkali en u grote hoeveelheden loog nemen,m uw dwaling zou stellig een smet zĳn voor
mĳn aangezicht’,n is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
23 Hoe kunt gĳ zeggen: ’Ik heb
¨
mĳ niet verontreinigd.o De Ba_ als
heb ik niet achternagelopen’? p Zie
uw weg in het dal.q Neem nota van
wat gĳ hebt gedaan. Een snelle,
jonge wĳfjeskameel die doelloos
heen en weer draaft op haar wegen; 24 een zebra,r gewend aan
de wildernis, die in de sterke begeerte van haar ziel de wind opsnuift; s wie kan haar in haar paartĳd keren? Allen die haar zoeken,
zullen zich niet behoeven af te
matten. In haar maand zullen ze
haar vinden. 25 Weerhoud uw
voet ervan barrevoets [te worden], en uw keel van dorst.t Maar
gĳ hebt voorts gezegd: ’Het is hopeloos! u Neen, maar ik ben verliefd geworden op vreemden,v en
hen zal ik achternalopen.’w
26 Als met de schaamte van een
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dief wanneer hĳ betrapt wordt,
zo hebben
die van het huis van
¨
Isra
el zich beschaamd gevoeld,a
_
zĳ, hun koningen, hun vorsten en
hun priesters en hun profeten.b
27 Zĳ zeggen tot een boom: ’Gĳ
zĳt mĳn vader’,c en tot een steen:
’Gĳzelf hebt mĳ gebaard.’ Maar
mĳ hebben zĳ de nek toegekeerd
en niet het aangezicht.d En ten
tĳde van hun rampspoed zullen
zĳ zeggen: ’Sta toch op en red
ons!’e
28 Maar waar zĳn uw goden
die gĳ u gemaakt hebt? f Laten ze
opstaan indien ze u kunnen redden ten tĳde van uw rampspoed.g
Want als het getal van uw steden
h
zĳn uw goden geworden, o Juda.
_
29 ’Waarom blĳft gĳlieden met
i Waarom hebt GIJ almĳ twisten?
len overtredingen tegen mĳ begaan?’,j is de uitspraak van Jehovah. 30 Tevergeefs heb ik UW
zonen geslagen.k Zĳ hebben geen
streng onderricht aanvaard.l UW
zwaard heeft UW profeten verslonden, gelĳk een leeuw die verderf
sticht.m 31 O geslacht, ziet zelf
het woord van Jehovah.n
Ben ik niets dan een wildernis
¨
geworden voor Isra
elo of een land
_
van intense duisternis? Waarom hebben dezen, mĳn volk, gezegd: ’Wĳ hebben rondgedoold.
Wĳ zullen niet meer tot u komen’? p 32 Kan een maagd haar
sieraden vergeten, een bruid haar
borstbanden? Maar mĳn eigen
volk — zĳ hebben mĳ talloze dagen vergeten.q
33 Waarom, o vrouw, verbetert
gĳ uw weg ten einde liefde te zoeken? Daarom hebt gĳ ook in slechte dingen uw wegen onderwezen.r
34 Ook zĳn in uw zomen de bloedsporen gevonden van de zielens
der onschuldige armen.t Niet bĳ
het inbreken heb ik ze gevonden,
maar [ze zĳn] op al deze.u
m 2Kr 36:16; Ne 9:26; Mt 21:35; Mt 23:34; Han
7:52; 1Th 2:15; n Mi 6:9; o 2Kr 31:10; Ne 9:25;
p De 32:15; q Ps 106:21; Jes 17:10; Jer 13:25; Jer
18:15; Ho 8:14; r 2Kr 33:9; s Ge 9:5; t 2Kon 21:16;
2Kon 24:4; Ps 106:38; Jes 10:2; Jes 59:7; Jer 19:4;
Mt 23:35; u Ex 22:2.
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Omvang van afval. Gods loyaliteit

35 Maar gĳ zegt: ’Ik ben onschuldig gebleven. Waarlĳk, zĳn
toorn heeft zich van mĳ afgewend.’a
Zie, ik ga met u in het gericht
omdat gĳ zegt: ’Ik heb niet gezondigd.’b 36 Waarom neemt gĳ het
als iets zeer onbetekenends op dat
gĳ uw weg verandert? c Ook over
Egypte
zult gĳ beschaamd wor_
den,d net als¨ gĳ beschaamd werdt
e
over Assyri
_ e. 37 Om deze reden
ook zult gĳ uitgaan met uw handen op uw hoofd,f omdat Jehovah
de voorwerpen van uw vertrouwen heeft verworpen, en gĳ zult
er geen succes mee hebben.”
Men zegt: „Indien een man
zĳn vrouw wegzendt en zĳ
3
werkelĳk van hem weggaat en
[de vrouw] wordt van een andere
man, dient hĳ dan nog tot haar
terug te keren?”g
Is niet dat land beslist bezoedeld? h
„En gĳzelf hebt met veel metgezellen prostitutie bedreven,i en
zou er dan sprake zĳn van een terugkeer tot mĳ?”,j is de uitspraak
van Jehovah. 2 „Sla uw ogen
op naar de veel betreden paden
en zie.k Waar zĳt gĳ al niet verkracht? l Langs de wegen hebt gĳ
voor hen gezeten, als een Arabier in de wildernis; m en gĳ blĳft
het land bezoedelen met uw daden van prostitutie en met uw
slechtheid.n 3 Daarom worden
overvloedige regenbuien ingehouden,o en er is zelfs geen lenteregen gekomen.p En het voorhoofd
van een vrouw die prostitutie bedrĳft, hebt gĳ gekregen. Gĳ hebt
geweigerd u te schande gemaakt
te voelen.q 4 Hebt gĳ van nu af
tot mĳ geroepen: ’Mĳn Vader,r
gĳ zĳt de vertrouwde vriend van
mĳn jeugd! s 5 Dient men tot onbepaalde tĳd gebelgd te blĳven, of
voor altoos acht [op iets] te blĳven geven?’t Zie! Gĳ hebt gesproken, en gĳ zĳt ermee voortgegaan
slechte dingen te doen en de overhand te krĳgen.”u
6 Voorts zei Jehovah tot mĳ
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JEREMIA 2:35–3:13

in de dagen van koning Jos _ia: a
„’Hebt gĳ
¨ gezien wat het ontrouwe Isra
el heeft gedaan? b Zĳ gaat
_
op elke hoge berg c en onder elke
lommerrĳke boomd om daar prostitutie te bedrĳven.e 7 En nadat zĳ al deze dingen had gedaan, bleef ik zeggen dat zĳ toch
tot mĳ moest terugkeren, maar
zĳ keerde niet terug; f en Juda
_
bleef naar haar eigen trouweloze
zuster kĳken.g 8 Toen ik dat nu
zag,
_
¨ ja, omdat het ontrouwe Israel overspel had bedreven, zond
h en gaf haar toen
ik haar weg
het certificaat van haar volledige
echtscheiding,i doch het trouweloos handelende Juda,
haar zus_
ter, werd niet bevreesd, maar zĳ
ging zelf eveneens prostitutie bedrĳven.j 9 En haar prostitutie
geschiedde wegens [haar] wufte
zienswĳze, en zĳ bleef het land
bezoedelenk en overspel bedrĳven met stenen en met bomen; l
10 en zelfs in weerwil van dit alles keerde haar trouweloze zuster Juda
niet tot mĳ terug met
_
haar gehele hart,m maar slechts
bedrieglĳk’,n is de uitspraak van
Jehovah.”
11 En Jehovah zei verder
tot
¨
mĳ: „Het ontrouwe Isra
el heeft
_
getoond dat haar eigen ziel rechtvaardiger is dan het trouweloos
o
12 Ga, en gĳ
handelende Juda.
_
moet deze woorden uitroepen
naar het noordenp en zeggen:
’„Keer
toch terug, o afvallig Is_
¨
rael”, is de uitspraak van Jehoq
vah.’ ’„Ik zal mĳn aangezicht niet
[toornig] op ulieden laten neerzien,r want ik ben loyaal”,s is de
uitspraak van Jehovah.’ ’„Ik zal
niet tot onbepaalde tĳd gebelgd
blĳven.t 13 Alleen, neem nota
van uw dwaling, want tegenover
Jehovah, uw God, hebt gĳ overtredingen begaan.u En gĳ hebt uw
wegen aanhoudend verstrooid tot
de vreemdenv onder elke lommerrĳke boom,w maar naar mĳn stem
q Jer
s 2Sa
u Le
w De

4:1; Ez 33:11; Ho 6:1; Ho 14:1; r Ho 11:8;
22:26; Ps 18:25; Ps 86:5; Opb 15:4; t Ps 79:5;
26:40; Sp 28:13; Ho 7:13; v Jer 2:25; Ez 16:15;
12:2.

JEREMIA 3:14–4:4

¨
Afvallig Israel opgeroepen tot berouw

hebt gĳlieden niet geluisterd”, is
de uitspraak van Jehovah.’ ”
14 „Keert terug, o GIJ afvallige
zonen”,a is de uitspraak van Jehovah. „Want ikzelf ben de echtgenoot-eigenaar van ulieden gewor´ ´
den; b en ik wil U nemen, een uit
een stad en twee uit een familie, en ik wil U naar S _ion brengen.c 15 En ik wil U herders geven naar mĳn hart,d en zĳ zullen
U stellig weiden met kennis en inzicht.e 16 En het moet geschieden dat GIJ tot velen zult worden
en stellig vrucht zult dragen in
het land in die dagen”, is de uitspraak van Jehovah.f „Men zal
niet meer zeggen: ’De ark des verbonds van Jehovah!’,g noch zal ze
in het hart opkomen, noch zal men
zich haar herinnerenh of haar missen, en ze zal niet meer worden
gemaakt. 17 In die tĳd zal men
de troon van Jehovah
Jeruzalem
_
noemen; i en tot haar moeten alle
¨
natien bĳeengebracht wordenj tot
de naam van Jehovah te Jeruza_
lem,k en zĳ zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van
hun slechte hart.”l
18 „In die dagen zullen zĳ wandelen, het huis van Juda
zĳde aan
_
¨
zĳde met het huis van Isra
el,m en
_
te zamenn zullen zĳ komen uit
het land van het noorden naar het
land dat ik UW voorvaders als een
erfelĳke bezitting heb gegeven.o
19 En ikzelf heb gezegd: ’O hoe
ik ertoe overging u onder de zonen te stellen en u het begeerlĳke land te geven,p de erfelĳke
bezitting van het sieraad
van de
¨
legerscharen der natien!’ En ik
q zult GIJ
zei verder: ’„Mĳn Vader!”
tot mĳ roepen, en GIJ zult U er
niet van afkeren mĳ te volgen.’
20 ’Waarlĳk, [zoals] een vrouw
haar metgezel trouweloos heeft
verlaten,r zo hebt GIJ, o huis van
¨
Isra
el, trouweloos gehandeld je_
gens mĳ’,s is de uitspraak van Jehovah.”
21 Op de veel betreden paden
is een geluid gehoord, het geween, de smekingen van de zo-
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¨
nen van Isra
el. Want zĳ hebben
_
hun weg verdraaid; a zĳ hebben
Jehovah, hun God, vergeten.b
22 „Keert terug, GIJ afvallige
zonen.c Ik zal UW afvallige toestand genezen.”d
„Hier zĳn wĳ! Wĳ zĳn tot u gekomen, want gĳ, o Jehovah, zĳt
onze God.e 23 Waarlĳk, zowel
de heuvels als het tumult op
de bergenf behoren tot bedrog.g
Waarlĳk, in Jehovah, onze God, is
¨
de redding van Isra
el.h 24 Maar
_
het schandelĳke ding i zelf heeft
de moeizame arbeid van onze
voorvaders verteerd van onze
jeugd af, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. 25 Wĳ leggen ons neer in
onze schaamte j en onze schande blĳft ons bedekken,k want tegen Jehovah, onze God, hebben
wĳ gezondigd,l wĳ en onze vaderen, van onze jeugd af en tot op
deze dag,m en wĳ hebben de stem
van Jehovah, onze God, niet gehoorzaamd.”n
„Indien gĳ zoudt willen te¨
4
rugkeren, o Isra
el,” is de uit_
spraak van Jehovah, „moogt gĳ
zelfs tot mĳ terugkeren.o En indien gĳ uw walgelĳkheden vanwege mĳ zult wegdoen,p dan
zult gĳ niet als vluchteling gaan.
2 En [indien] gĳ stellig zult zweren: q ’Zo waar Jehovah leeft in
waarheid,r in gerechtigheid en in
rechtvaardigheid!’,s dan zullen de
¨
natien zich in hem werkelĳk zegenen en in hem zich beroemen.”t
3 Want dit heeft Jehovah gezegd tot de mannen van Juda
_
en tot Jeruzalem:
„Ploegt U be_
bouwbaar land en blĳft niet tussen doorns zaaien.u 4 Laat U
voor Jehovah besnĳden en doet
weg de voorhuid van UW hart,v
GIJ mannen van Juda
en inwo_
ners van Jeruzalem,
opdat mĳn
_
n Re 2:2; Jes 48:8; Jer 22:21; Da 9:10; 1Kor
HFDST. 4 o De 30:2; Jes 31:6; Jer 3:22; Ho
¨
Joe 2:12; p 2Kr 15:8; q De 10:20; Jes 65:16;
48:1; s Ps 99:4; t Jes 45:25; Jer 9:24; 1Kor
u Ho 10:12; v De 10:16; De 30:6; Jer 9:26;
7:51; Ro 2:29; Kol 2:11.

10:8;
14:1;
r Jes
1:31;
Han
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Inval te verwachten. Hebt berouw! Onwĳze zonen

woede niet losbarst net als een
vuur en het stellig brandt zonder dat iemand blust, vanwege
de slechtheid van UW handelingen.”a
5 Vertelt [het] in Juda
en ver_
b
kondigt [het] zelfs in Jeruzalem
_
en zegt [het] voort en blaast een
hoorn door heel het land.c Roept
luidkeels en zegt: „Verzamelt U
en laten wĳ in de versterkte steden gaan.d 6 Heft een signaal
op in de richting van S _ion. Treft
voorzieningen om U in veiligheid
te stellen. Blĳft niet staan.” Want
een rampspoed breng ik aan uit
het noorden,e ja, een grote ineenstorting. 7 Hĳ is opgerezen als
f
een leeuw uit zĳn struikgewas,
¨
en degene die de natien in het
verderf stort, is uitgetrokken; g hĳ
is uitgegaan uit zĳn plaats om uw
land tot een voorwerp van ontzetting te maken. Uw eigen steden zullen in puin vallen, zodat
er geen inwoner zal zĳn.h 8 Omgordt U hierom met zakken.i Slaat
U op de borst en jammert,j want
de brandende toorn van Jehovah heeft zich niet van ons afgewend.k
9 „En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Jehovah, „dat het hart van de koning zal vergaan,l alsook het hart
van de vorsten; en de priesters
zullen stellig met ontzetting geslagen worden, en de profeten zelf
zullen verbaasd zĳn.”m
10 Toen zei ik: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! Waarlĳk, gĳ
hebt dit volk en Jeruzalem
abso_
luut bedrogen,n door te zeggen:
´
’Vrede zal U ten deel vallen’,o en
het zwaard heeft helemaal tot aan
de ziel gereikt.”
11 In die tĳd zal tot dit volk
en tot Jeruzalem
gezegd worden:
_
„Er is een verschroeiende wind
van de veel betreden paden door
de wildernis p [op] de weg naar
de dochter van mĳn volk; q niet
om te wannen, noch om te zuiveren. 12 Ja, de volle wind komt
zelfs van deze tot mĳ. Nu zal
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JEREMIA 4:5-22

ikzelf ook tegen hen de oordelen uitspreken.a 13 Zie! Als regenwolken zal hĳ komen opzetten en zĳn wagens zĳn als een
stormwind.b Zĳn paarden zĳn
sneller dan arenden.c Wee ons,
want wĳ zĳn met geweld geplunderd! 14 Was uw hart rein van
louter slechtheid, o Jeruzalem,
_
opdat gĳ gered moogt worden.d
Hoe lang zullen uw verkeerde
gedachten in uw binnenste verwĳlen? e 15 Want een stem vertelt uit Danf en verkondigt iets
schadelĳks
uit het bergland van
¨
Efra
ım.g 16 Vermeldt [het], ja,
_
¨
aan de natien. Verkondigt [het]
tegen Jeruzalem.”
_
„Wachters komen uit een ver
land,h en tegen de steden van Juda
_
zullen zĳ hun stem laten weerklinken. 17 Als bewakers van het
open veld hebben zĳ zich aan alle
zĳden tegen haar opgesteld,i omdat ze zelfs tegen mĳ weerspannig is geweest”,j is de uitspraak
van Jehovah. 18 „Uw gedrag en
uw handelingen — deze zullen u
vergolden worden.k Dit is de rampspoed over u, want die is bitter;
want hĳ heeft helemaal tot aan
uw hart gereikt.”
19 O mĳn ingewanden, mĳn ingewanden! Ik lĳd hevige smarten
aan de wanden van mĳn hart.l
Mĳn hart is onstuimig binnen in
mĳ.m Ik kan niet blĳven zwĳgen,
want hoorngeschal heeft mĳn ziel
gehoord, het alarmsignaal van
oorlog.n 20 Ineenstorting op ineenstorting is uitgeroepen, want
het gehele land is met geweld geplunderd.o Plotseling zĳn mĳn
tenten met geweld geplunderd,p
in een ogenblik mĳn tentkleden.
21 Hoe lang zal ik het signaal blĳven zien, het hoorngeschal blĳven horen? q 22 Want mĳn volk
is dwaas.r Van mĳ hebben zĳ geen
notitie genomen.s Zĳ zĳn onwĳze zonen; en zĳ zĳn niet degenen
die verstand hebben.t Wĳs zĳn zĳ
om kwaad te doen, maar om goed
q Jer 6:1; r De 32:6; Jes 6:9; Jer 5:21; s Ho 5:4;
t Ho 4:14.

JEREMIA 4:23–5:7

Verwerpen streng onderricht. Overspelers

te doen hebben zĳ feitelĳk geen
kennis.a
23 Ik zag het land, en zie! [het
was] leeg en woest; b en naar de hemel, en zĳn licht was niet meer.c
24 Ik zag de bergen, en zie! ze
schudden, en de heuvels zelf werden alle geschokt.d 25 Ik zag,
en zie! er was geen aardse mens,
en de vliegende schepselen van
de hemel waren alle gevlucht.e
26 Ik zag, en zie! de boomgaard
zelf was een wildernis, en de steden ervan, die waren alle omvergehaald.f Het was vanwege Jehovah, vanwege zĳn brandende
toorn.
27 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Een verlaten woestenĳ zal
het gehele land worden,g en zal ik
niet een volslagen verdelging bewerkstelligen? h 28 Hierom zal
het land treuren,i en de hemel boven zal stellig verduisterd worden.j Het is omdat ik gesproken
heb, ik heb overwogen, en ik heb
geen spĳt gevoeld, noch zal ik
erop terugkomen.k 29 Wegens
het geluid van de ruiters en boogschutters is de gehele stad op de
loop.l Zĳ zĳn het struikgewas ingegaan, en in de rotsen hebben zĳ
zich begeven.m Elke stad is verlaten, en er is geen mens die erin
woont.”
30 Nu gĳ gewelddadig geplunderd zĳt, wat zult gĳ doen, daar
gĳ u in scharlaken placht te kleden, daar gĳ u met gouden sieraden placht te tooien, daar gĳ uw
ogen met zwarte verf placht te
vergroten? n Het is tevergeefs dat
gĳ u mooi placht te maken.o Zĳ
die een zinnelĳk verlangen naar
[u] hebben, hebben u verworpen;
zĳ blĳven zelfs uw ziel zoeken.p
31 Want een stem als van een
zieke vrouw heb ik gehoord, de
benauwdheid als van een vrouw
die haar eerste kind baart,q de
stem van de dochter van S _ion,
die naar adem blĳft snakken. Zĳ
blĳft haar handpalmen uitbreiden: r „Wee mĳ toch, want mĳn
ziel is de doders moe!”s
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Trekt rond in de straten van
Jeruzalem
en ziet toch en
_
weet, en zoekt zelf op haar openbare pleinen, of GIJ iemand kunt
´ ´
vinden,a of er een is die gerechtigheid oefent,b die getrouwheid
zoekt,c en ik zal haar vergeven.
2 Zelfs al zouden zĳ zeggen: „Zo
waar Jehovah leeft!”, zĳ zouden
daarmee bĳ niets anders dan leugen zweren.d
3 O Jehovah, zĳn die ogen van
u niet op getrouwheid [gericht]? e
Gĳ hebt hen geslagen,f maar zĳ
werden niet ziek.g Gĳ hebt hen
uitgeroeid.h Zĳ hebben geweigerd
streng onderricht aan te nemen.i
Zĳ hebben hun aangezicht harder
gemaakt dan een steile rots.j Zĳ
hebben geweigerd terug te keren.k
´
4 Zelfs ık had gezegd: „Waarlĳk,
zĳ zĳn van lage stand. Zĳ hebben
dwaas gehandeld, want zĳ hebben
de weg van Jehovah, het recht
van hun God, genegeerd.l 5 Ik
wil heengaan tot de groten en
´´
met hen spreken,m want zıj moeten nota hebben genomen van de
weg van Jehovah, het recht van
hun God.n Waarlĳk, zĳzelf moeten allen te zamen het juk hebben verbroken; zĳ moeten de banden hebben vaneengescheurd.”o
6 Daarom heeft een leeuw uit
het woud hen geslagen, ja, een
wolf van de woestĳnvlakten blĳft
hen met geweld plunderen,p een
luipaard ligt op de loer bĳ hun steden.q Ieder die daaruit gaat, wordt
aan stukken gescheurd. Want hun
overtredingen zĳn vele geworden;
hun daden van ontrouw zĳn talrĳk geworden.r
7 Hoe kan ik u hierom nog vergeven? Uw eigen zonen hebben
mĳ verlaten en zĳ blĳven zwerens bĳ wat geen God is.t En ik
bleef hen verzadigen,u maar zĳ
gingen ermee voort overspel te
bedrĳven,v en naar het huis van

5

l Jes 27:11; Jer 7:8; Ho 4:6; m Mal 2:7; n Mi
o Ps 2:3; p Ps 104:20; Ze 3:3; q Ho 13:7; r Ezr
Jes 59:12; Ez 23:19; s Joz 23:7; Jer 12:16;
8:14; Ze 1:5; t De 32:21; Jer 2:11; 1Kor 8:4;
4:8; u Ez 16:49; Ho 13:6; v Ez 22:11.
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Staan voor verdelging. Blind, doof, weerbarstig

een prostituee gaan zĳ in drommen. 8 Bronstige paarden, die
[sterke] teelballen hebben, zĳn
zĳ geworden. Zĳ hinniken ieder
naar de vrouw van hun metgezel.a
9 „Zou ik wegens deze dingen
geen rekenschap vragen?”, is de
uitspraak van Jehovah.b „Of zou
aan een natie als deze mĳn ziel
zich niet wreken?”c
10 „Komt tegen haar rĳen [wĳnstokken] op en veroorzaakt een
vernieling,d maar richt geen werkelĳke verdelging aan.e Verwĳdert haar welig tierende ranken,
want ze behoren niet aan Jehovah.f 11 Want het huis van Is_
¨
rael en het huis van Juda
heb_
ben beslist trouweloos jegens mĳ
gehandeld”, is de uitspraak van
Jehovah.g 12 „Zĳ hebben Jehovah verloochend en zĳ blĳven zeggen: ’Hĳ is er niet.h En over ons
zal geen rampspoed komen, en
noch zwaard noch hongersnood
zullen wĳ zien.’i 13 En de profeten zelf worden tot wind, en
´
het woord is niet in hen.j Zo zal
hun worden gedaan.”
14 Daarom, dit heeft Jehovah,
de God der legerscharen, gezegd: „Omdat gĳlieden dit woord
spreekt, ziet, ik maak mĳn woorden in uw mond tot vuur,k en dit
volk zal [als] stukken hout zĳn,
en het zal hen stellig verslinden.”l
15 „Ziet, ik breng over ulieden een natie uit een ver [land],m
¨
o huis van Isra
el”, is de uitspraak
_
van Jehovah. „Het is een bestendige natie.n Het is een natie van
weleer, een natie waarvan gĳ de
taal niet kent, en gĳ kunt niet
[met begrip] horen wat zĳ spreken. 16 Hun pĳlkoker is als een
open grafstede; allen zĳn zĳ sterke mannen.o 17 Zĳ zullen ook
stellig uw oogst en uw brood opeten.p De mannen zullen uw zonen
en uw dochters opeten. Zĳ zullen
uw schapen en uw runderen opeten. Zĳ zullen uw wĳnstok en
uw vĳgenboom opeten.q Zĳ zul-
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JEREMIA 5:8-26

len uw versterkte steden waarop gĳ vertrouwt, met het zwaard
vergruizelen.”
18 „En zelfs in die dagen”, is
de uitspraak van Jehovah, „zal ik
geen verdelging van ulieden bewerkstelligen.a 19 En het moet
geschieden dat GIJ zult zeggen:
’Ten gevolge waarvan heeft Jehovah, onze God, ons dit alles aangedaan?’b En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Net als GIJ mĳ hebt verlaten en een buitenlandse god in
UW land zĳt gaan dienen, zo zult
GIJ vreemden dienen in een land
dat niet het UWE is.’ ”c
20 Vertelt dit in het huis van Ja_
kob en verkondigt het in Juda,
en
_
zegt: 21 „Hoort dit toch, o onwĳs volk dat zonder hart is: d Zĳ
hebben ogen, maar zĳ kunnen niet
zien; e zĳ hebben oren, maar zĳ
kunnen niet horen.f 22 ’Vreest
GIJ zelfs mĳ niet’,g is de uitspraak
van Jehovah, ’of krimpt GIJ zelfs
wegens mĳ niet van pĳn ineen,h
die het zand tot grens voor de zee
heb gesteld, een voor onbepaalde
tĳd durend voorschrift dat ze niet
kan overschrĳden? Ofschoon haar
golven deinen, vermogen ze toch
niets, en [ofschoon] ze wel onstuimig worden, kunnen ze het toch
´
niet overschrĳden.i 23 Maar dıt
volk heeft een weerbarstig en
weerspannig hart gekregen; zĳ
zĳn afgeweken en blĳven hun weg
gaan.j 24 Maar zĳ hebben niet
in hun hart gezegd: „Laten wĳ
toch Jehovah, onze God, vrezen,k
die de stortregen en de herfstregen en de lenteregen geeft op hun
tĳd,l die voor ons zelfs de voorgeschreven weken van de oogst behoedt.”m 25 UW eigen dwalingen
hebben deze dingen afgewend en
UW eigen zonden hebben U het goede onthouden.n
26 Want onder mĳn volk zĳn
goddelozen gevonden.o Zĳ blĳven
loeren, zoals wanneer vogelvangers ineenduiken.p Zĳ hebben een
n De 28:23; Ps 107:17; Jer 3:3; o Ez 22:6; p Ps
10:9; Sp 1:17; Hab 1:15.

JEREMIA 5:27–6:13
verderfelĳke [val] gezet. Mensen
vangen zĳ. 27 Zoals een kooi vol
vliegende schepselen is, zo zĳn
hun huizen vol bedrog.a Daarom
zĳn zĳ groot geworden en verwerven zĳ rĳkdom.b 28 Zĳ zĳn
vet geworden; c zĳ zĳn glanzend
geworden. Zĳ hebben ook in slechte dingen de maat overschreden.
Geen enkel rechtsgeding hebben
zĳ bepleit,d zelfs niet het rechtsgeding van de vaderloze jongen,e
zodat zĳ succes konden behalen; f en voor het recht van de armen hebben zĳ het niet opgenomen.’ ”
29 „Zou ik wegens deze dingen geen rekenschap vragen,” is
de uitspraak van Jehovah, „of
zou aan een natie als deze mĳn
ziel zich niet wreken? g 30 Een
ontzettende toestand, ja, iets afschuwelĳks, heeft zich voorgedaan in het land: h 31 De profeten zelf profeteren werkelĳk op
grond van de leugen; i en wat de
priesters betreft, zĳ gaan met
al hun macht onderwerpen.j En
mĳn eigen volk heeft [het] graag
zo gehad; k en wat zult gĳlieden
bĳ de afloop ervan doen?”l
Stelt U in veiligheid, o GIJ zonen van Benjamin,
uit het
_
midden van Jeruzalem;
en blaast
_
in Tekoa
_ m op de hoorn.n En doet
o
boven Beth-Hakkerem
een vuur_
´
signaal opstĳgen; want rampspoed heeft neergezien uit het
noorden, ja, een grote ineenstorting.p 2 De dochter van S _ion
heeft inderdaad op een lieflĳke en
verwende vrouw geleken.q 3 Tot
haar nu kwamen de herders en
hun kudden. Tegen haar sloegen
zĳ rondom [hun] tenten op.r Zĳ
hebben ieder hun eigen gedeelte
afgegraasd.s 4 Tegen haar hebben zĳ de oorlog geheiligd: t „Staat
op en laten wĳ oprukken op de
middag!”u
„Wee ons, want de dag heeft
zich geneigd, want de avondschaduwen blĳven langer worden!”
5 „Staat op en laten wĳ opruk-
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ken in de nacht en haar woontorens verderven.”a
6 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: „Kapt houtb
en werpt tegen Jeruzalem
een be_
legeringsdam op.c Ze is de stad
waaraan rekenschap gevraagd
moet worden.d Ze is niets dan
verdrukking in haar midden.e
7 Zoals een regenbak zĳn water koel houdt, zo heeft zĳ haar
slechtheid koel gehouden. Geweld en plundering worden in
haar gehoord; f ziekte en plaag
zĳn voortdurend voor mĳn aangezicht. 8 Laat u corrigeren,g
o Jeruzalem,
opdat mĳn ziel zich
_
niet vol afkeer van u afwendt; h
opdat ik u niet maak tot een verlaten woestenĳ, een onbewoond
land.”i
9 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „Zĳ zullen zonder mankeren
het overblĳfsel van
¨
Isra
el nalezen net als een wĳn_
stok.j Ga er met uw hand weer
over als een druivenlezer over de
wĳnranken.”
10 „Tot wie zal ik spreken en
[wie] waarschuwen, opdat zĳ horen? Zie! Hun oor is onbesneden,
zodat zĳ geen aandacht kunnen
schenken.k Zie! Zelfs het woord
van Jehovah is hun tot een smaad
geworden,l zĳ kunnen daarin geen
behagen scheppen.m 11 En van
de woede van Jehovah ben ik vol
geworden. Ik heb mĳ afgemat door
mĳ in te houden.”n
„Giet [ze] tegelĳkertĳd uit over
het kind op de straato en over
de intieme groep van jonge mannen; want zĳ zullen ook gevangen worden, een man met zĳn
vrouw, een grĳsaard met iemand
wiens dagen hun volle duur hebben bereikt.p 12 En hun huizen zullen stellig aan anderen
tot bezit worden gegeven, de velden en de vrouwen tegelĳkertĳd.q Want ik zal mĳn hand uitstrekken tegen de bewoners van
het land”, is de uitspraak van Jehovah.r
13 „Want van de geringste on-
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Onrechtvaardige winst. Inval uit het noorden

der hen tot zelfs de grootste onder hen maakt iedereen zich onrechtvaardige winst; a en van de
profeet tot zelfs de priester handelt ieder bedrieglĳk.b 14 En zĳ
trachten de breuk van mĳn volk
oppervlakkig te genezenc door
te zeggen: ’Er is vrede! Er is
vrede!’, terwĳl er geen vrede is.d
15 Voelden zĳ zich beschaamd
omdat het iets verfoeilĳks was
wat zĳ hadden gedaan? e In de
eerste plaats voelen zĳ zich volstrekt niet beschaamd; in de tweede plaats zĳn zĳ niet eens te weten gekomen wat het betekent
zich te schande gemaakt te voelen.f Daarom zullen zĳ vallen onder de vallenden; g ten tĳde dat
ik hun rekenschap moet vragen,
zullen zĳ struikelen”, heeft Jehovah gezegd.
16 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Staat stil op de wegen en ziet
en vraagt naar de paden van weleer, waar toch de goede weg is,h
en wandelt daarop i en vindt rust
voor UW ziel.”j Maar zĳ bleven
zeggen: „Wĳ zullen niet wandelen.”k 17 „En ik verwekte over
U wachters: l ’Schenkt aandacht
aan het geschal van de hoorn!’ ”m
Maar zĳ bleven zeggen: „Wĳ zullen geen aandacht schenken.”n
¨
18 „Daarom, hoort, o GIJ natien!
En weet, o gĳ vergadering, wat
er onder hen zal zĳn. 19 Luister, o aarde! Zie, ik breng rampspoed over dit volko als de vrucht
van hun gedachten,p want aan
mĳn eigen woorden hebben zĳ
geen aandacht geschonken; en
mĳn wet — ook die bleven zĳ verwerpen.”q
20 „Wat kan het mĳ schelen dat
gĳ zelfs geurige hars uit Scheba
_ r
brengt en het goede riet uit het
verre land? UW volledige brandoffers strekken niet tot welgevallen,s en zelfs UW slachtoffers zĳn
mĳ niet aangenaam geweest.”t
21 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: „Zie, ik leg voor dit volk
struikelblokken,u en zĳ zullen
er stellig over struikelen, vaders
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JEREMIA 6:14-30

en zonen te zamen; de buur en
zĳn metgezel — zĳ zullen omkomen.”a
22 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie! Een volk komt uit het land
van het noorden, en een grote
natie zal worden gewekt van de
meest afgelegen streken der aarde.b 23 Naar de boog en de werpspies zullen zĳ grĳpen.c Het is een
wreed [volk], en zĳ zullen geen
medelĳden hebben. Hun stem alleen al zal weerklinken net als de
zee,d en op paarden zullen zĳ rĳden.e Het is in slagorde geschaard
als een krĳgsman tegen u, o dochter van S _ion.”f
24 Wĳ hebben het bericht erover gehoord. Onze handen zĳn
slap geworden.g Niets dan benauwdheid heeft ons aangegre¨
pen, weeen als van een barende vrouw.h 25 Ga niet uit in het
veld en loop zelfs niet op de weg;
want daar is het zwaard dat aan
de vĳand behoort, er is schrik
rondom.i 26 O dochter van mĳn
volk, omgord u met de zakj en
wentel u in de as.k Maak uw rouw
als die over een enige [zoon], de
weeklacht van bitterheid; l want
plotseling zal de gewelddadige
plunderaar over ons komen.m
27 „Ik heb u tot een metaaltoetser gesteld onder mĳn volk,
iemand die een grondig onderzoek instelt; en gĳ zult nota nemen en gĳ moet hun weg onderzoeken.n 28 Zĳ allen zĳn de
meest onhandelbare mensen,o die
als lasteraars rondgaanp — koper en ĳzer. Zĳ zĳn allen verderfelĳk.q 29 De blaasbalg r is verzengd. Uit het vuur ervan [komt]
lood.s Men is eenvoudig voor niets
door en door blĳven louteren, en
de slechten zĳn niet afgescheiden.t 30 Verworpen zilver zal
men hen stellig noemen,u want
Jehovah heeft hen verworpen.”v
o Jes 30:1; Jes 48:4; Jer 5:23; Jer 13:10; p 2Sa
19:27; Sp 20:19; Jer 9:4; q Jes 1:4; r Ez 22:20;
s Jer 9:7; t Ez 24:13; u Jes 1:22; v Jer 14:19; Klg
5:22; Ho 9:17.
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Tempel redt niet. „Koningin des hemels”

Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:
2 „Ga in de poort van het huis
van Jehovah staan, en gĳ moet
daar dit woord uitroepen,a en gĳ
moet zeggen: ’Hoort het woord
van Jehovah, GIJ allen van Juda,
_
die door deze poorten binnentreedt om U neer te buigen voor
Jehovah. 3 Dit heeft Jehovah
der legerscharen, de God van Is_
¨
rael, gezegd: „Maakt UW wegen
en UW handelingen goed en ik wil
ulieden op deze plaats verblĳf laten houden.b 4 Stelt UW vertrouwen niet in bedrieglĳke woorden,c doordat GIJ zegt: ’De tempel
van Jehovah, de tempel van Jehovah, de tempel van Jehovah zĳn
zĳ!’ 5 Want indien GIJ UW wegen
en UW handelingen beslist goed
zult maken, indien GIJ beslist gerechtigheid zult betrachten tussen een man en zĳn metgezel,d
6 indien GIJ inwonende vreemdeling, vaderloze jongen en weduwe
niet zult verdrukkene en geen onschuldig bloed zult vergieten op
deze plaats f en geen andere goden
achterna zult lopen, U tot rampspoed,g 7 zal ik, op mĳn beurt,
U stellig op deze plaats verblĳf laten houden, in het land dat ik UW
voorvaders gegeven heb, van onbepaalde tĳd, ja, tot onbepaalde
tĳd.” ’ ”h
8 „Ziet, GIJ stelt UW vertrouwen
in bedrieglĳke woorden — het zal
stellig niets baten.i 9 Wat? Stelen,j moordenk en overspel plegenl en vals
zwerenm en offerrook
¨
aan Ba_ al brengenn en andere goden achternalopen die GIJ niet gekend hadto — 10 en moet GIJ
voor mĳn aangezicht komen staan
in dit huis waarover mĳn naam is
uitgeroepenp en moet GIJ zeggen:
’Wĳ zullen stellig bevrĳd worden’,
terwĳl GIJ al deze verfoeilĳkheden
doet? 11 Is dit huis waarover
mĳn naam is uitgeroepen,q in UW
ogen niet meer dan een rovershol
geworden? r Ziet, ook ikzelf heb
[het] gezien”, is de uitspraak van
Jehovah.s
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12 „’Maar gaat nu naar mĳn
plaats die in S _ilo was,a waar ik
mĳn naam eerst verblĳf heb doen
houden,b en ziet wat ik daarmee
heb gedaan wegens¨ de slechtheid
van mĳn volk Isra
el.c 13 En nu,
_
omdat GIJ al deze werken bleeft
doen’, is de uitspraak van Jehovah, ’en ik tot U bleef spreken,
vroeg op zĳnde en sprekende,d
maar GIJ niet hebt geluisterd,e en
ik U bleef roepen, maar GIJ niet
hebt geantwoord,f 14 wil ik ook
met het huis waarover mĳn naam
is uitgeroepen,g waarop GIJ vertrouwt,h en met de plaats die ik
aan U en aan UW voorvaders heb
gegeven, net zo doen als ik met
S _ilo heb gedaan.i 15 En ik wil U
van voor mĳn aangezicht wegwerpen,j net zoals ik al UW broeders,
¨
het gehele nageslacht van Efra
ım,
_
weggeworpen heb.’k
16 En wat u betreft, bid niet
ten behoeve van dit volk, en hef
ten behoeve van hen geen smekend geroep of gebed op en smeek
mĳ niet dringend,l want ik zal
niet naar u luisteren.m 17 Ziet
gĳ niet wat zĳ doen in de steden van Juda
en op de straten
_
n
18 De zonen
van Jeruzalem?
_
rapen sprokkelhout bĳeen en de
vaders steken het vuur aan en
de vrouwen kneden meeldeeg om
offerkoeken te maken voor de ’koningin des hemels’; o en er worden drankoffers uitgegotenp voor
andere goden, ten einde mĳ te
krenken.q 19 ’Ben ik het die zĳ
krenken?’, is de uitspraak van Jehovah.r ’Doen zĳ het zichzelf niet
aan, tot beschaming van hun aangezicht?’s 20 Daarom, dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zie! Mĳn toorn en mĳn
woede worden over deze plaats
uitgegoten,t over mens en over
huisdier, en over het geboomte
van het veldu en over de vrucht
van de bodem; en ze moet branden
en zal niet worden uitgeblust.’v
o De 4:19; De 17:3; Jer
57:6; Jer 19:13; Ez 20:28;
25:7; r De 32:16; Ez 8:17;
Jer 20:11; Da 9:7; t Klg
22:17; Jer 17:27.

44:17; Han 7:42; p Jes
q Jes 3:8; Jes 65:3; Jer
1Kor 10:22; s Jes 45:16;
2:3; u Ez 20:47; v 2Kon
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Offeren zonen in dal van Hinnom. Tofeth

21 Dit heeft Jehovah der ¨legerscharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’Voegt die volledige brandoffers van U bĳ UW slachtoffers
en eet vlees.a 22 Want ik heb
niet met UW voorvaders gesproken, noch heb ik hun een gebod gegeven, ten dage dat ik hen
uit het land Egypte
voerde, inza_
ke volledig brandoffer en slachtoffer.b 23 Maar dit woord heb
ik hun geboden, door te zeggen:
ik
„Gehoorzaamt mĳn stemc ´ en
´
wil UW God wordend en GIJ zult
mĳn volk worden; en GIJ moet heel
de weg bewandelene die ik U gebieden zal, opdat het U goed moge
gaan.” ’f 24 Doch zĳ luisterden
niet, noch neigden zĳ hun oor,g
maar zĳ gingen wandelen in de
raadslagen [en] in de verstoktheid van hun slechte hart,h zodat
zĳ zich achterwaarts begaven en
niet voorwaarts,i 25 van de dag
af dat UW voorvaders uit het land
Egypte
zĳn getrokken tot op deze
_
dag; j en ik bleef tot U zenden al
mĳn knechten, de profeten, dagelĳks vroeg op zĳnde en [hen] zendende.k 26 Doch zĳ luisterden
niet naar mĳ en zĳ neigden hun
oor niet,l maar zĳ bleven hun nek
verharden.m Zĳ handelden nog erger dan hun voorvaders! n
27 En gĳ moet al deze woorden tot hen spreken,o maar zĳ zullen niet naar u luisteren; en gĳ
moet tot hen roepen, maar zĳ zullen u niet antwoorden.p 28 En
gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit is de
natie waarvan de mensen de stem
van Jehovah, haar God, niet hebben gehoorzaamdq en geen streng
onderricht hebben aanvaard.r De
getrouwheid is vergaan, en ze is
afgesneden uit hun mond.’s
29 Scheer uw onafgesneden
haar af en werp [het] weg,t en
hef op de kale heuvels een klaaglied aan,u want Jehovah heeft
het geslacht waarop hĳ verbolgen is,v verworpenw en zal [het]
in de steek laten. 30 ’Want de
zonen van Juda
hebben gedaan
_
wat kwaad is in mĳn ogen’, is de
uitspraak van Jehovah. ’Zĳ heb-
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ben hun walgelĳkheden geplaatst
in het huis waarover mĳn naam is
uitgeroepen, om het te verontreinigen.a 31 En zĳ hebben de hoge
b gebouwd, dat
plaatsen van Tofeth
_
in het dal van de zoon van H _innomc ligt, om hun zonen en hun
dochters in het vuur te verbranden,d iets wat ik niet geboden had
en wat in mĳn hart niet was opgekomen.’e
32 ’Daarom, zie! er komen dagen’, is de uitspraak van Jehovah, ’dat men het niet meer Tofeth
_
en het dal van de zoon van H _innom zal heten, maar het dal van
het doden; f en men zal in Tofeth
_
moeten begraven zonder dat er genoeg plaats is.g 33 En de dode lichamen van dit volk moeten tot
voedsel worden voor de vliegende
schepselen van de hemel en voor
de dieren der aarde, zonder dat
iemand [ze] doet beven.h 34 En
ik wil uit de steden van Juda
en
_
uit de straten van Jeruzalem
doen
_
ophouden de stem van uitbundige
vreugde en de stem van verheuging, de stem van de bruidegom en
de stem van de bruid; i want het
land zal tot niets dan een verwoeste plaats worden.’ ”j
„In die tĳd”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal men ook de
8
beenderen van de koningen van
Juda
en de beenderen van zĳn
_
vorsten en de beenderen van de
priesters en de beenderen van de
profeten en de beenderen van de
inwoners van Jeruzalem
uit hun
_
graven halen.k 2 En men zal ze
werkelĳk uitspreiden voor de zon
en voor de maan en voor het gehele heerleger des hemels, die zĳ
hebben liefgehad en die zĳ hebben gediend en die zĳ achterna
hebben gelopenl en die zĳ hebben gezocht en waarvoor zĳ zich
d De 12:31; 2Kon 17:17; Ps 106:37; Ps 106:38;
Jes 57:5; Ez 16:20; Ez 20:31; e Le 18:21; Le 20:3;
De 17:3; Jer 19:5; Jer 32:35; f Jer 19:6; g 2Kon
23:10; Jer 19:11; Ez 6:5; h De 28:26; Ps 79:2; Jer
12:9; Jer 16:4; Jer 34:20; i Jes 24:8; Jer 16:9; Jer
25:10; Ez 26:13; Ho 2:11; j Le 26:33; Jes 1:7;
Jes 3:26; Jes 6:11; HFDST. 8 k 2Kon 23:16; 2Kr
34:5; Ez 6:5; l De 4:19; De 17:3; 2Kon 17:16; 2Kon
21:3; Jer 7:9; Jer 19:13; Ze 1:5.

JEREMIA 8:3-17

Geen vrede. Schaamteloze daden

hebben neergebogen.a Ze zullen
niet bĳeengezameld noch begraven worden. Tot mest op de oppervlakte van de aardbodem zullen ze worden.”b
3 „En de dood zal stellig boven het leven verkozen wordenc
door het gehele overblĳfsel van
hen die overblĳven van deze slechte familie in alle plaatsen van de
overgeblevenen, waarheen ik hen
stellig verdreven zal hebben”,d is
de uitspraak van Jehovah der legerscharen.
4 „En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah gezegd: „Zal
men vallen en niet weer opstaan? e
Indien de een zou terugkeren, zal
dan ook de ander niet terugkeren? f 5 Waarom is dit volk, Jeruzalem,
ontrouw met een besten_
dige ontrouw? Zĳ hebben zich
vastgeklampt aan bedriegerĳ; g zĳ
hebben geweigerd terug te keren.h
6 Ik heb aandacht geschonkeni en
ik bleef luisteren.j Het was niet
juist, zoals zĳ bleven spreken. Er
was geen mens die berouw had
over zĳn slechtheid,k zodat hĳ zei:
’Wat heb ik gedaan?’ Ieder keert
terug tot de populaire weg,l gelĳk een paard dat zich stort in de
strĳd. 7 Zelfs de ooievaar aan
de hemel — die kent heel goed
zĳn bestemde tĳden; m en de tortelduifn en de gierzwaluw en de
zanglĳster — die nemen heel goed
de tĳd van hun aankomst in acht.
Maar wat mĳn volk betreft, zĳ
hebben het recht van Jehovah niet
leren kennen.” ’o
8 ’Hoe kunt gĳlieden zeggen:
„Wĳ zĳn wĳs, en de wet van
Jehovah is bĳ ons”? p Waarlĳk,
ziet, de leugenstiftq van de secretarissen heeft niets dan leugen
voortgebracht. 9 De wĳzen zĳn
beschaamd geworden.r Zĳ zĳn verschrikt geworden en zullen gevangen worden.
´ ´ Ziet! Zĳ hebben Jehovah’s woord verworpen, en wat
voor wĳsheid hebben zĳ dan? s
10 Daarom zal ik hun vrouwen
aan andere mannen geven, hun
velden aan hen die in bezit ne-
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men; a want van de geringste tot
zelfs de grootste maakt iedereen
onrechtvaardige winst; b van de
profeet tot zelfs de priester handelt ieder bedrieglĳk.c 11 En zĳ
trachten de breuk van de dochter
van mĳn volk oppervlakkig te genezend door te zeggen: „Er is vrede! Er is vrede!”, terwĳl er geen
vrede is.e 12 Voelden zĳ zich beschaamd omdat zĳ zelfs wat verfoeilĳk was hadden gedaan? f In de
eerste plaats konden zĳ zich volstrekt niet beschaamd voelen; in
de tweede plaats wisten zĳ niet
eens wat het betekent zich te
schande gemaakt te voelen.g
Daarom zullen zĳ vallen onder
de vallenden. Ten tĳde dat er aandacht aan hen wordt geschonken,h
zullen zĳ struikelen’, heeft Jehovah gezegd.i
13 ’Bĳ het inzamelen zal ik hen
aan hun eind doen komen’, is de
uitspraak van Jehovah.j ’Er zullen
geen druiven aan de wĳnstok zĳnk
en er zullen geen vĳgen aan de vĳgenboom zĳn en het loof zelf zal
stellig verwelken. En datgene wat
ik hun geef, zal aan hen voorbĳgaan.’ ”
14 „Waarom zitten wĳ stil? Verzamelt U, en laten wĳ de versterkte steden binnengaanl en
daar zwĳgen. Want Jehovah, onze
God, heeft ons zelf tot zwĳgen gebrachtm en hĳ geeft ons gifwater
te drinken,n omdat wĳ tegen Jehovah hebben gezondigd. 15 Er
werd gehoopt op vrede, maar niets
goeds [is er gekomen]; o op een
tĳd van genezing, maar ziet! verschrikking! p 16 Vanuit Danq is
het snuiven van zĳn paarden gehoord. Op het geluid van het hinniken van zĳn hengsten is het gehele land gaan schudden.r En ze
komen en verteren het land en dat
wat het vult, de stad en haar inwoners.”
17 „Want ziet, ik zend onder U
slangen, giftige slangen,s die niet
te bezweren zĳn,t en ze zullen U
stellig bĳten”, is de uitspraak van
Jehovah.
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Jehovah vraagt rekenschap

JEREMIA 8:18–9:12

HFDST. 8

zĳ spreken in het geheel geen
waarheid. Zĳ hebben hun tong geleerd leugen te spreken.a Zĳ hebben zich afgemat enkel met verkeerd doen.b
6 Uw zitten is te midden van
bedrog.c Door bedrog hebben zĳ
geweigerd mĳ te kennen”,d is de
uitspraak van Jehovah.
7 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: „Zie, ik
smelt hen, en ik moet hen onderzoeken,e want hoe zal ik anders
handelen wegens de dochter van
mĳn volk? f 8 Hun tong is een
moordende pĳl.g Bedrog heeft ze
gesproken. Met zĳn mond blĳft
[iemand] van vrede spreken met
zĳn eigen metgezel, maar in zĳn
binnenste legt hĳ zĳn hinderlaag.”h
9 „Zou ik hun wegens deze dingen geen rekenschap vragen?”,
is de uitspraak van Jehovah. „Of
zou aan een natie als deze mĳn
ziel zich niet wreken? i 10 Over
de bergen zal ik een geween en
een jammerklacht aanheffen,j en
over de weidegronden van de wildernis een klaaglied; want ze zullen verbrand zĳn,k zodat er geen
mens doortrekt en men werkelĳk
het geluid van vee niet zal horen.l
Zowel het vliegende schepsel des
hemels als het gedierte zullen
weggevlucht zĳn; ze zullen verdwenen zĳn.m 11 En ik wil Jeruzalem
maken tot steenhopen,n
_
het hol van jakhalzen; o en de steden van Juda
zal ik maken tot
_
een verlaten woestenĳ, zonder inp
woner.
12 Wie is de man die wĳs is,
dat hĳ dit kan verstaan, ja, degene tot wie de mond van Jehovah gesproken heeft, dat hĳ het
kan vertellen? q Op grond waarvan zou het land werkelĳk vergaan, werkelĳk verbrand worden
als de wildernis zonder dat er
iemand doortrekt?”r

18 Een ongeneeslĳke droefheid
is in mĳ opgekomen.a Mĳn hart is
ziek. 19 Zie, daar is het geluid
van het hulpgeschreeuw van de
dochter van mĳn volk uit een ver
land: b „Is Jehovah niet in S _ion? c
Of is haar koning niet in haar?”d
„Waarom hebben zĳ mĳ gekrenkt met hun gehouwen beelden, met hun ĳdele buitenlandse
goden?”e
20 „De oogst is voorbĳ, de zomer ten einde; maar wat ons betreft, wĳ zĳn niet gered!”f
21 Om de breukg van de dochter van mĳn volk ben ik verbrĳzeld geworden.h Ik ben bedroefd
geworden. Volslagen ontzetting
heeft mĳ aangegrepen.i 22 Is er
geen balsem in G _ilead? j Of is er
geen heelmeester daar? k Waarom
is dan het herstell van de dochter
van mĳn volk niet tot stand gekomen? m
O dat mĳn hoofd water ware,
en dat mĳn ogen een bron
9
van tranen waren! Dan kon ik
n

dag en nacht wenen om de verslagenen van de dochter van mĳn
volk.o
2 O dat ik in de wildernis een
nachtverblĳf voor reizigers had! p
Dan zou ik mĳn volk verlaten
en van hen weggaan, want allen
zĳn zĳ overspelers,q een plechtige vergadering van mensen die
trouweloos handelen; r 3 en zĳ
spannen hun tong als hun boog in
leugen,s maar niet tot getrouwheid zĳn zĳ machtig gebleken in
het land.
„Want van kwaad tot kwaad
zĳn zĳ voortgegaan, en zelfs mĳ
hebben zĳ genegeerd”,t is de uitspraak van Jehovah.
4 „Neemt U in acht, ieder voor
zĳn eigen metgezel,u en stelt UW
vertrouwen op geen enkele broeder.v Want zelfs iedere broeder
zou beslist verdringen,w en iedere metgezel zelf zou slechts als
een lasteraar rondgaan,x 5 en
zĳ blĳven lichtvaardig handelen,
een ieder met zĳn metgezel; y en
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JEREMIA 9:13–10:4

Verstokt van hart. Beroem u op Jehovah

13 En Jehovah zei toen: „Omdat zĳ mĳn wet die ik hun had
voorgelegd verlaten hebben, en
[omdat] zĳ mĳn stem niet hebben gehoorzaamd en er niet naar
hebben gewandeld,a 14 maar zĳ
bleven wandelen naar de verstoktb
heid
¨ van hun hart en achter de
Baalsbeelden aan,c waarover hun
vaderen hen hadden onderwezen; d
15 daarom, dit heeft Jehovah der
¨
legerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Zie, ik doe hen, dat wil
zeggen dit volk, alsem eten,e en
ik wil hen gifwater doen drinken; f
16 en ik wil¨ hen verstrooien onder de natien die noch zĳ noch
hun vaderen hebben gekend,g en
ik wil hun het zwaard achternazenden, totdat ik hen uitgeroeid
zal hebben.’h
17 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Gedraagt U
verstandig en roept de klaagvrouwen,i opdat zĳ komen; en
zendt zelfs om de kundige vrouwen, opdat zĳ komen,j 18 en
opdat zĳ zich spoeden en een
jammerklacht over ons aanheffen. En mogen onze ogen stromen van tranen en onze eigen
stralende ogen druppelen van
water.k 19 Want de stem van
een jammerklacht is gehoord uit
S _ion: l „Hoe zĳn wĳ met geweld
geplunderd! m Hoezeer hebben wĳ
schaamte gevoeld! Want wĳ hebben het land verlaten; want zĳ
hebben onze woonsteden weggeworpen.”n 20 Maar hoort, o GIJ
vrouwen, het woord van Jehovah, en moge UW oor het woord
van zĳn mond in zich opnemen.
Leert vervolgens UW dochters een
jammerklacht,o en iedere vrouw
haar metgezellin een klaaglied.p
21 Want de dood is door onze
vensters geklommen; hĳ is in
onze woontorens gekomen, om
het kind af te snĳden van de
straat, de jonge mannen van de
openbare pleinen.’q
22 Spreek: ’Dit is de uitspraak
van Jehovah: „De dode lichamen
der mensen moeten ook vallen
als mest op de oppervlakte van
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het veld en als een rĳ pasgemaaid
koren achter de oogster, zonder
dat iemand opzamelt.” ’ ”a
23 Dit heeft Jehovah gezegd:
„De wĳze beroeme zich niet op
zĳn wĳsheid,b en de sterke beroeme zich niet op zĳn sterkte.c
De rĳke beroeme zich niet op zĳn
rĳkdom.”d
24 „Maar wie zich beroemt, die
beroeme zich wel hierop, dat hĳ
inzicht heefte en kennis van mĳ,
dat ik Jehovah ben,f die liefderĳke goedheid, gerechtigheid en
rechtvaardigheid oefent op aarde; g want in deze dingen schep
ik werkelĳk behagen”,h is de uitspraak van Jehovah.
25 „Zie! Er komen dagen”, is
de uitspraak van Jehovah, „en ik
zal stellig rekenschap vragen aan
iedere besnedene [maar nog] in
onbesnedenheid,i 26 aan Egyp_
k
l
te j en aan Juda
en aan Edom
_
_
m
en aan de zonen van Ammon
en
_
n
aan Moab
en aan allen met aan
_
de slapen weggesneden haar die
in de¨ wildernis wonen; o want alle
natien zĳn onbesneden,
en het
¨
gehele huis van Isra
el is onbesne_
p
den van hart.”
Hoort het woord dat Jehovah tegen ulieden¨ heeft ge10
sproken, o huis van Isra
el. 2 Dit
_
heeft Jehovah gezegd: „Leert
¨ volstrekt niet de weg der natienq en
wordt zelfs niet met verschrikking geslagen voor de tekenen
¨
des hemels, omdat de nati en
daarvoor met verschrikking geslagen worden.r 3 Want de gebruiken der volkens zĳn slechts
een ademtocht, want het is niets
dan een boomt uit het woud die
men heeft omgehakt, het werk
van de handen van de kunsthandwerker met het snĳwerktuig.u 4 Met zilver en met goud
smukt men het op.v Met spĳkers en met hamers zet men ze
vast, opdat er geen waggelt.w
o Jer 25:23; Jer 49:32; p Le 26:41; De 30:6; Jer
4:4; Ro 2:29; HFDST. 10 q Le 18:3; Le 20:23; De
12:30; r Jes 47:13; s Le 18:30; t Jes 40:20; u Jes
44:14; Jes 45:20; Hab 2:18; v Ps 115:4; Ps 135:15;
Jes 40:19; Ho 13:2; w Jes 41:7; Jes 46:7.
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Afgoden tegenover Maker van de aarde gesteld

5 Ze zĳn als een vogelverschrikker in een komkommerveld, en
kunnen niet spreken.a Zonder
mankeren worden ze gedragen,
want ze kunnen geen stap doen.b
Weest niet bevreesd wegens ze,
want ze kunnen niets rampspoedigs doen en, wat meer is, ze
zĳn niet bĳ machte iets goeds te
doen.”c
6 In geen enkel opzicht is er
iemand als gĳ, o Jehovah.d Gĳ
zĳt groot, en uw naam is groot
in macht.e 7 Wie zou u niet vre¨
zen,f o Koning der natien,g want u
komt het toe; want onder alle wĳ¨
zen der natien en in al hun ko¨
ningsdynastieen is er in geen enkel opzicht iemand als gĳ.h 8 Ja,
terzelfder tĳd blĳken ze zowel redeloos als verstandeloos te zĳn.i
Een boom is niets dan een vermaning der ĳdelheden.j 9 Tot platen geslagen zilver wordt zelfs
uit Tarsis
gebracht,k en goud uit
_
l het werk van een kunstUfaz,
_
handwerker en van de handen van
een metaalbewerker; hun kleding
is blauw draad en roodpurpergeverfde wol. Ze zĳn geheel en al het
werk van vakmensen.m
10 Maar Jehovah is in waarheid God.n Hĳ is de levende Godo
en de Koning tot onbepaalde tĳd.p
Wegens zĳn verontwaardiging zal
de aarde schudden,q en er zĳn
¨
geen natien die zich onder zĳn
openlĳke veroordeling staande
zullen houden.r 11 Dit zult gĳlieden tot hen zeggen: „De godens
die de hemel en de aarde niet heb´ ´
ben gemaakt, dıe zullen van de
aarde en van onder deze hemel
vergaan.”t 12 Hĳ is de Maker
van de aarde door zĳn kracht,u
Degene die het productieve land
door zĳn wĳsheid stevig bevestigt,v en Degene die door zĳn
verstand de hemelen heeft uitgespannen.w 13 Op [zĳn] stem
is er door zĳn toedoen een gedruis van wateren in de hemel,x
en hĳ doet dampen opstĳgen van
het uiteinde der aarde.y Hĳ heeft
zelfs sluizen voor de regen ge-
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JEREMIA 10:5-21

maakt,a en hĳ brengt de wind
te voorschĳn uit zĳn voorraadschuren.b
14 Ieder mens heeft zich zo redeloos gedragen dat hĳ niets
weet.c Iedere metaalbewerker zal
zich stellig schamen over het gesneden beeld,d want zĳn gegoten
beeld is een leugen,e en er is geen
geest in ze.f 15 Ze zĳn ĳdelheid, een bespottelĳk maaksel.g
Ten tĳde dat er aandacht aan ze
wordt geschonken, zullen ze vergaan.h
i is niet
16 Het Deel van Jakob
_
als deze dingen, want hĳ is de
¨
Formeerder van alles,j en Isra
el is
_
de staf van zĳn erfdeel.k Jehovah
der legerscharen is zĳn naam.l
17 Raap van de aarde uw paklading op,m o vrouw die in benarde omstandigheden verkeert.n
18 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Zie, ik slinger bĳ deze gelegenheid de bewoners der aarde
weg,o en ik wil hen in het nauw
drĳven, opdat zĳ erachter mogen
komen.”p
19 Wee mĳ, wegens mĳn breuk! q
Mĳn slag is chronisch geworden.
En ikzelf heb gezegd: „Waarlĳk,
dit is mĳn ziekte, en ik zal ze dragen.r 20 Mĳn eigen tent is met
geweld geplunderd, en mĳn eigen
¨
tentkoorden zĳn alle in tweeen
getrokken.s Mĳn eigen zonen zĳn
van mĳ uitgegaan, en zĳ zĳn niet
meer.t Er is niemand meer die
mĳn tent spant of mĳn tentkleden opricht. 21 Want de herders
hebben zich redeloos gedragen,u
en zĳ hebben zelfs Jehovah niet
gezocht.v Daarom hebben zĳ niet
met inzicht gehandeld, en al hun
weidende dieren zĳn verstrooid.”w
2e kolom a Job 38:25; Jes 45:8; Jer 51:16; Za
10:1; b Ge 8:1; Ex 14:21; Nu 11:31; Ps 107:25;
Ps 147:18; Jon 1:4; c Ps 92:6; d Ps 97:7; Jes 42:17;
Jes 44:11; e Hab 2:18; 1Kor 8:4; f Ps 135:17; Jer
51:17; g Jes 41:29; h Jer 51:18; i Ps 16:5; Ps 73:26;
Ps 119:57; Ps 142:5; j Jes 45:7; k De 32:9; Ps 74:2;
Ps 135:4; l Jes 47:4; Jer 51:19; m Ez 12:3; n Mi
2:10; o De 28:63; 1Sa 25:29; Jer 16:13; p Jer 23:20;
Ez 6:10; q Jer 4:19; Jer 8:21; Klg 2:11; r Mi 7:9;
s Jer 4:20; Klg 2:4; t Jer 31:15; u Ps 94:8; Jer
5:31; Jer 12:10; v Jer 2:8; Jer 8:9; w Jer 23:1; Ez
34:5.

JEREMIA 10:22–11:13

Mens kan eigen schrede niet richten

22 Luister! Een bericht! Zie, het
is gekomen, alsmede een groot gedreun uit het land van het noorden,a om de steden van Juda
te
_
maken tot een verlaten woesteb
nĳ, het hol van jakhalzen.
23 Ik weet heel goed, o Jehovah, dat het niet aan de aardse
mens is zĳn weg [te bepalen]. Het
staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zĳn schrede te
richten.c 24 Corrigeer mĳ, o Jehovah, doch naar recht; d niet in
uw toorn,e opdat gĳ mĳ niet tot
niets maakt.f 25 Stort uw woe¨
de uit over de natieng die u hebben genegeerd,h en over de families die niet eens uw naam hebben
aangeroepen.i Want zĳ hebben Ja_
kob verteerd.j Ja, zĳ hebben hem
verteerd, en zĳ blĳven eropuit
hem uit te roeien; k en zĳn verblĳfplaats hebben zĳ woest gelegd.l
Het woord dat van Jehovah
11
tot Jerem _ia kwam, luidde:
2 „Hoort de woorden van dit verbond!
En gĳ moet ze sprekenm tot de
mannen van Juda
en tot de in_
woners van Jeruzalem,
3 en gĳ
_
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
¨
Jehovah, de God van Isra
el, ge_
zegd: „Vervloekt is de man die
niet luistert naar de woorden van
dit verbond,n 4 dat ik UW voorvaders heb geboden op de dag dat
ik hen uit het land Egypte
leid_
de,o uit de ĳzersmeltoven,p toen
ik zei: ’Gehoorzaamt mĳn stem,
en GIJ moet de dingen doen naar
alles wat ik U gebied; q en GIJ zult
stellig mĳn volk worden en ikzelf zal UW God worden,r 5 ten
einde de eed gestand te doen die
ik aan UW voorvaders gezworen
heb,s om hun het land te geven
vloeiende van melk en honing,t
zoals op deze dag.’ ” ’ ”
Toen antwoordde ik en zei:
„Amen, o Jehovah.”
6 Vervolgens zei Jehovah tot
mĳ: „Roep al deze woorden uit in
de steden van Juda
en op de stra_
u en zeg: ’Hoort
ten van Jeruzalem,
_
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de woorden van dit verbond en
GIJ moet ze doen.a
7 Want ik
heb UW voorvaders plechtig vermaand op de dag dat ik hen uit
het land Egypte
leidde b en tot
_
op deze dag, vroeg op zĳnde en
vermanende, door te zeggen: „Gehoorzaamt mĳn stem.”c 8 Doch
zĳ luisterden niet, noch neigden
zĳ hun oor,d maar zĳ bleven ieder
wandelen in de verstoktheid van
hun slechte hart; e derhalve bracht
ik over hen al de woorden van dit
verbond dat ik [hun] geboden had
te houden, maar dat zĳ niet hebben gehouden.’ ”
9 Verder zei Jehovah tot mĳ:
„Er is een samenzwering gevonden onder de mannen van Juda
_
en onder de inwoners van Jef
ruzalem.
10 Zĳ zĳn terugge_
keerd tot de dwalingen van hun
voorvaders,g de eersten, die weigerden mĳn woorden te gehoorzamen, maar die zelf andere goden achterna zĳn gelopen om
die te dienen.h Het huis van Is_
¨
rael en het huis van Juda
heb_
ben mĳn verbond dat ik met hun
voorvaders gesloten heb, verbroken.i 11 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik breng over
hen een rampspoedj waaraan zĳ
niet zullen kunnen ontkomen; k
en zĳ zullen stellig tot mĳ roepen om hulp, maar ik zal niet
naar hen luisteren.l 12 En de
steden van Juda
en de inwoners
_
van Jeruzalem
zullen om hulp
_
moeten gaan roepen tot de goden waaraan zĳ offerrook brengenm maar die hun volstrekt geen
redding zullen brengen ten tĳde
van hun rampspoed.n 13 Want
uw goden zĳn even talrĳk geworo
en
den als uw steden, o Juda;
_
evenveel altaren als de straten
van Jeruzalem
hebt GIJ geplaatst
_
voor het schandelĳke ding,p alg Re 2:11; Ps 78:8; Ez 20:18; Han 7:51; h Re 2:17;
1Sa 8:8; 2Kon 22:17; 2Kr 28:23; i De 31:16; 2Kon
17:7; Ez 16:59; Ho 6:7; Heb 8:9; j 2Kon 22:16; 2Kr
34:24; Jer 6:19; Ez 7:5; k Sp 29:1; Am 2:14; l Ps
18:41; Sp 1:28; Jes 1:15; Jer 14:12; Ez 8:18; Mi
3:4; Za 7:13; m De 32:37; Jes 45:20; n Jer 2:28;
o De 32:17; p Ho 9:10.
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Wraak te verwachten. Een gegronde klacht

¨
taren om offerrook aan Ba_ al te
brengen.’a
14 En wat u betreft, bid niet
ten behoeve van dit volk, en hef
ten behoeve van hen geen smekend geroep of gebed op,b want
ik zal niet luisteren ten tĳde dat
zĳ tot mĳ roepen met betrekking
tot hun rampspoed.c
15 Wat heeft mĳn geliefde in
mĳn huis te maken,d dat velen
van hen deze zaak, het [boze]
plan,e zouden volvoeren? f En zullen zĳ [het] met heilig vlees aan
u doen voorbĳgaan,g wanneer uw
rampspoed [komt]? Zult gĳ u in
die tĳd uitbundig verheugen? h
16 ’Een lommerrĳke olĳfboom,
schoon van vrucht [en] van gestalte’, zo heeft Jehovah uw naam
genoemd.i Onder geluid van het
grote geraas heeft hĳ een vuur tegen haar ontstoken, en zĳ hebben
zĳn takken gebroken.j
17 En Jehovah der legerscharen
zelf, die u heeft geplant,k heeft
rampspoed tegen u gesproken wegens de slechtheid van het huis
¨
van Isra
ell en het huis van Juda,
_
_
die zĳ van hun zĳde bedreven hebben om mĳ te krenken door offer¨
rook aan Ba_ al te brengen.”m
18 En Jehovah zelf heeft mĳ ingelicht, opdat ik [het] weet. Toentertĳd hebt gĳ mĳ hun handelingen doen zien.n 19 En ik was als
een mannetjeslam, een vertrouweling, dat ter slachting wordt
geleid,o en ik wist niet dat zĳ te´´
gen mıj snode plannen uitdachten: p „Laten wĳ de boom met zĳn
voedsel verderven, en laten wĳ
hem afsnĳden uit het land der levenden,q opdat zelfs zĳn naam niet
meer wordt gedacht.” 20 Maar
Jehovah der legerscharen oordeelt met rechtvaardigheid; r hĳ
onderzoekt de nieren en het hart.s
O moge ik uw wraak op hen zien,
want aan u heb ik mĳn rechtsgeding onthuld.t
21 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd tegen de mannen van
u die uw ziel zoeken,
Anathoth
_

HFDST. 11
a Jer 7:9
b Jer 7:16
Jer 14:11
1Jo 5:16
c Ps 66:18
Ho 5:6
d Jer 2:3
e Ez 16:25
f Jer 3:8
g Hag 2:12
h Jak 4:16
i Ps 52:8
Ro 11:17
j Mt 3:10
k Ps 44:2
Jes 5:2
Jer 2:21
l Jer 19:15
m 2Kon 23:5
Jer 7:9
Jer 19:5
n Ez 8:6
o Jes 53:7
p Ps 37:32
Jer 18:18
q Ps 116:9
Ps 142:5
r Ge 18:25
Ps 98:9
Han 17:31
s 1Sa 16:7
1Kr 28:9
Ps 7:9
Sp 11:20
Jer 17:10
Jer 20:12
Opb 2:23
t 1Sa 24:15
u Jer 1:1

2e kolom
a Jes 30:10
Am 2:12
Am 7:16
b 2Kr 36:17
Klg 2:21
c Jer 18:21
d Joz 21:18
1Kr 6:60
e Jer 23:12
Jer 46:21
Mi 7:4
Lu 19:44

HFDST. 12
f Ge 18:25
Ps 51:4
Ps 145:17
Ze 3:5
g Job 12:6
Job 21:7
Ps 37:1
Ps 73:3
Jer 5:28
Mal 3:15
h Jes 29:13
Mt 15:8
Mr 7:6
i Ps 139:2
j 2Kon 20:3
1Kr 29:17
Ps 17:3
Ps 44:21
Jer 11:20
k Ps 44:22
l Jer 23:10
m Ps 107:34
Jer 14:6
n Jer 4:25
Ho 4:3
Ze 1:3
o Jer 4:13
p Jer 14:13

JEREMIA 11:14–12:6

doordat zĳ zeggen: „Gĳ moogt niet
profeteren in de naam van Jehovah,a opdat gĳ niet sterft door
onze hand” — 22 daarom, dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „Zie, ik richt mĳn aandacht op hen. De jonge mannen zelf zullen sterven door het
zwaard.b Hun zonen en hun dochters zelf zullen sterven door de
hongersnood.c 23 En zelfs geen
overblĳfsel zal er voor hen blĳken te zĳn, want ik zal rampspoed brengen over de mannen
d het jaar dat er
van Anathoth,
_
aandacht aan hen wordt geschonken.”e
f

Gĳ zĳt rechtvaardig, o Jehovah, wanneer ik mĳn
12
aanklacht bĳ u indien, ja, wanneer ik zelfs over rechtszaken met
u spreek. Waarom is de weg der
goddelozen op succes uitgelopen,g
zĳn allen die verraad plegen, de
onbezorgden? 2 Gĳ hebt hen geplant; zĳ hebben ook wortel geschoten. Zĳ blĳven vooruitgaan;
zĳ hebben ook vrucht voortgebracht. Gĳ zĳt nabĳ in hun mond,
maar ver van hun nieren.h 3 En
gĳzelf, o Jehovah, kent mĳ heel
goed; i gĳ ziet mĳ, en gĳ hebt mĳn
hart in eendracht met u onderzocht.j Zonder hen af als schapen
ter slachting,k en zet hen apart
voor de dag der doding. 4 Hoe
lang dient het land te blĳven verwelkenl en zelfs de plantengroei
van heel het veld te verdorren? m
Wegens de slechtheid van hen
die erin wonen, zĳn de dieren en
de vliegende schepselen weggevaagd.n Want zĳ hebben gezegd:
„Hĳ ziet onze toekomst niet.”
5 Omdat gĳ met voetgangers
hebt gelopen en zĳ u al plachten
af te matten, hoe kunt gĳ dan
een wedloop aangaan met paarden? o En in het land van vrede
zĳt gĳ vol vertrouwen? p Hoe zult
gĳ dan handelen te midden van
het trotse [struikgewas] langs
q
6 Want zelfs uw
de Jorda_ an?
_
q Jer 49:19; Jer 50:44; Za 11:3.

JEREMIA 12:7–13:10

Juda weggerukt. Teken van linnen gordel

eigen broeders en het huisgezin
van uw eigen vader, zelfs zĳ hebben verraderlĳk jegens u gehandeld.a Zelfs zĳ hebben u luidkeels
nageroepen. Stel geenszins geloof
in hen, enkel omdat zĳ goede dingen tot u spreken.b
7 „Ik heb mĳn huis verlaten; c
ik heb mĳn erfdeel in de steek
gelaten; d ik heb de geliefde van
mĳn ziel in de handpalm van haar
vĳanden gegeven.e 8 Mĳn erfdeel is mĳ geworden als een leeuw
in het woud. Zĳ heeft haar stem
zelfs tegen mĳ verheven. Daarom heb ik haar gehaat.f 9 Mĳn
erfdeelg is mĳ als een bontgevederde roofvogel; de roofvogels komen
er van alle kanten op af.h Komt,
vergadert U, al GIJ wilde dieren
van het veld; brengt [ze] hier
om te eten.i 10 Ja, vele herders j
hebben mĳn wĳngaard vernield; k
zĳ hebben mĳn deel vertrapt.l
Zĳ hebben mĳn begeerlĳke m deel
veranderd in een wildernis van
een verlaten woestenĳ. 11 Men
heeft het tot een verlaten woestenĳ gemaakt; n het is verwelkt;
het is voor mĳ vereenzaamd.o
Het gehele land is woest gelegd,
omdat er geen mens is die [het] ter
harte heeft genomen.p 12 Over
alle veel betreden paden door de
wildernis zĳn de gewelddadige
plunderaars gekomen. Want het
zwaard dat aan Jehovah behoort,
verslindt van het ene einde van
het land zelfs tot het andere einde van het land.q Er is geen vrede
voor enig vlees. 13 Zĳ hebben
tarwe gezaaid, maar doorns hebben zĳ geoogst.r Zĳ hebben zich
ziek gewerkt; zĳ zullen geen baat
brengen.s En zĳ zullen zich stellig schamen over UW opbrengsten
wegens de brandende toorn van
Jehovah.”
14 Dit heeft Jehovah gezegd tegen al mĳn slechte buren,t die het
erfelĳke bezit aantasten
dat ik
¨
mĳn volk, ja Isra
el, in bezit heb ge_
u
geven: „Zie, ik ruk hen weg uit
hun bodem; v en het huis van Juda
_
zal ik uit hun midden wegrukw
15 En het moet geschieken.

HFDST. 12
a Jer 9:4
b Sp 26:25
Jer 23:17
c Ps 78:60
Ho 9:15
Lu 13:35
d Ex 19:5
Jes 47:6
e Klg 2:1
f Ho 9:15
Am 6:8
g Ps 78:71
h 2Kon 24:2
Ez 16:37
i Jes 56:9
Jer 7:33
Ez 39:17
Opb 19:18
j Jer 6:3
k Ps 80:8
Jes 5:1
l Jes 63:18
m Jer 3:19

980

den dat nadat ik hen weggerukt
heb, ik hun stellig weer barmhartig zal zĳna en hen zal terugbrengen, ieder naar zĳn erfelĳke bezitting en ieder naar zĳn land.”b
16 „En het moet geschieden dat
indien zĳ zonder mankeren de wegen van mĳn volk zullen leren
door te zweren bĳ mĳn naam: c
’Zo waar Jehovah leeft!’, net als
zĳ mĳn¨ volk hebben leren zweren
bĳ Ba_ al,d zĳ ook te midden van
mĳn volk opgebouwd zullen worden.e 17 Maar indien zĳ niet zullen gehoorzamen, dan zal ik die
natie stellig uitrukken, [haar] uitrukken en vernietigen”,f is de uitspraak van Jehovah.
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Dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd: „Ga, en gĳ moet u
13
een linnen gordel halen en die om
uw heupen doen, maar gĳ moogt
hem niet in enig water laten komen.” 2 Ik haalde dus de gordel
overeenkomstig het woord van Jehovah en deed hem om mĳn heupen. 3 En het woord van Jehovah kwam nu voor de tweede maal
tot mĳ en luidde: 4 „Neem de
gordel die gĳ gehaald hebt, die om
uw heupen is, en sta op, ga naar
g en verberg hem daar
de E_ ufraat
_
in een kloof van de steile rots.”
5 Ik ging dus heen en verborg
hem bĳ de E_ ufraat,
juist zoals Je_
hovah mĳ geboden had.
6 Maar het gebeurde na verloop van vele dagen, dat Jehovah
voorts tot mĳ zei: „Sta op, ga naar
de E_ ufraat
en neem vandaar de
_
gordel die ik u geboden heb daar te
verbergen.” 7 Bĳgevolg ging ik
naar de E_ ufraat
en groef en nam
_
de gordel van de plaats waar ik
hem verborgen had, en zie! de gordel was bedorven; hĳ deugde nergens voor.
8 En het woord van Jehovah
kwam daarna tot mĳ en luidde:
9 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Op
dezelfde wĳze zal ik de trots
h
en de overvloedige
van Juda
_
trots van Jeruzalem
verderven.
_
10 Dit slechte volk, dat weigert
mĳn woorden te gehoorzamen,i
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Heel Juda in ballingschap; onverbeterlĳk

dat wandelt in de verstoktheid
van zĳn harta en dat andere goden achterna blĳft lopen om die
te dienen en zich daarvoor neer
te buigen,b zal ook net als deze
gordel worden die nergens voor
deugt.’ 11 ’Want net zoals een
gordel kleeft aan de heupen van
een man, zo heb ik het gehele
¨
huis van Isra
el en het gehele huis
_
´´
van Juda
aan mıj doen kleven’,c
_
is de uitspraak van Jehovah, ’om
mĳ te worden tot een volkd en
een naame en een lof en iets luisterrĳks; maar zĳ hebben niet gehoorzaamd.’f
12 En gĳ moet dit woord tot
hen zeggen: ’Dit heeft Jehovah, de
¨
God van Isra
el, gezegd: „Elke gro_
te kruik is iets dat met wĳn wordt
gevuld.” ’g En zĳ zullen stellig tot
u zeggen: ’Weten wĳ niet met
zekerheid dat elke grote kruik
iets is dat met wĳn wordt gevuld?’ 13 En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd: „Ziet, ik vul al de bewoners
van dit land en de koningen die
h op diens troon zitvoor David
_
ten en de priesters en de profeten en alle inwoners van Jeruza_
lem met dronkenschap.i 14 En
ik wil hen te pletter slaan, de
een tegen de ander, zowel de vaders als de zonen, terzelfder tĳd”,j
is de uitspraak van Jehovah. „Ik
zal geen mededogen betonen noch
enig leed gevoelen, en ik zal niet
zo barmhartig zĳn dat ik hen niet
zou verderven.” ’k
15 Hoort en leent het oor.
Weest niet hoogmoedig,l want
Jehovah zelf heeft gesproken.m
16 Geeft aan Jehovah, UW God,
heerlĳkheid,n voordat hĳ het donker doet wordeno en voordat UW
voeten op de bergen in de schemering tegen elkaar stoten.p En
GIJ zult stellig hopen op het lichtq
en hĳ zal het werkelĳk tot diepe schaduw maken; r hĳ zal [het]
in dikke donkerheid veranderen.s
17 En indien GIJ er niet naar zult
horen,t zal mĳn ziel in verborgen
plaatsen wenen vanwege de trots
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JEREMIA 13:11-27

en beslist tranen storten; en mĳn
oog zal stromen van tranen,a omdat de kudde b van Jehovah gevankelĳk weggevoerd zal zĳn.
18 Zeg tot de koning en tot de
Vrouwe: c ’Zet U neer op een lagere plaats,d want van UW hoofd zal
UW luisterrĳke kroon stellig vallen.’e 19 Ja, de steden van het
zuiden zĳn toegesloten, zodat er
niemand is die [ze] opent. Juda
in
_
zĳn geheel is in ballingschap gevoerd. Het is volledig in ballingschap gevoerd.f
20 Sla uw ogen op en zie wie
daar uit het noorden komen.g
Waar is de kudde die men u gegeven heeft, uw mooie kleinvee? h
21 Wat zult gĳ zeggen wanneer
men zĳn aandacht op u richt,i terwĳl gĳzelf hen in het begin als vertrouwde vrienden aan uw eigen
j
Zullen
zĳde hebt onderwezen?
¨
niet louter weeen u aangrĳpen,
als die van een barende vrouw? k
22 En wanneer gĳ in uw hart zult
zeggen: l ’Waarom zĳn deze dingen
mĳ overkomen?’m — vanwege de
overvloed van uw dwaling zĳn uw
slippen als bedekking weggenomen; n uw hielen zĳn met geweld
bejegend.
23 Kan een Kuschieto zĳn huid
veranderen? of een luipaard zĳn
vlekken? p GIJZELF zoudt ook in
staat zĳn goed te doen, GIJ die
personen zĳt die geleerd hebt
kwaad te doen.q 24 Daarom zal
ik hen verstrooienr als stoppels
die voortvliegen in de wind uit
de wildernis.s 25 Dit is uw lot,
het u toegemeten deel van mĳnentwege,”t is de uitspraak van
Jehovah, „omdat gĳ mĳ vergeten hebtu en uw vertrouwen in
de leugen blĳft stellen.v 26 En
ook ikzelf zal uw slippen optillen
over uw gezicht, en uw oneer zal
stellig worden gezien,w 27 uw
daden van overspelx en uw gehinnik,y uw losbandige gedrag op
r Le 26:33; De 28:64; Lu 21:24; s Ps 1:4; Jer 4:11;
Ho 13:3; t Ps 11:6; Mt 24:51; u De 32:18; Ps 106:21;
Jer 2:32; v De 32:38; Jes 28:15; Jer 10:14; Hab
2:18; w Klg 1:8; Ez 16:37; Ez 23:29; Ho 2:10; x Jer
2:20; Jer 3:2; Ez 16:15; y Jer 5:8.

JEREMIA 14:1-16

Gebeden niet verhoord. Leugenvisioenen

het gebied van prostitutie. Op de
heuvels, in het veld, heb ik uw
walgelĳkheden gezien.a Wee u,
o Jeruzalem!
Gĳ kunt niet rein
_
zĳnb — na hoeveel langer nog?”c
[Dit is] hetgeen als het
woord van Jehovah tot Je14
rem _ia kwam inzake de droogten:

d

2 Juda
is gaan treurene en zelfs
_
zĳn poorten zĳn vervallen.f Ze
zĳn ter aarde neergedrukt geworden,g en zelfs het geschrei
van Jeruzalem
is opgestegen.h
_
3 En hun majestueuzen zelf hebben hun onbeduidende personen
om water gezonden.i Zĳ zĳn bĳ
de greppels gekomen. Zĳ hebben geen water gevonden.j Zĳ
zĳn teruggekeerd met hun vaten
leeg. Zĳ zĳn beschaamd gemaaktk
en teleurgesteld, en zĳ hebben
hun hoofd bedekt.l 4 Vanwege
de bodem die verbrokkeld is omdat er geen stortregen op het
land is gevallen,m zĳn de landbouwers beschaamd geworden;
zĳ hebben hun hoofd bedekt.n
5 Want zelfs de hinde op het veld
heeft [een jong] geworpen maar
verlaat [het], omdat er geen mals
gras bleek te zĳn. 6 En de zebra’s o zelf zĳn blĳven staan op
de kale heuvels; ze hebben de
wind opgesnoven gelĳk de jakhalzen; hun ogen hebben het begeven
omdat er geen plantengroei is.p
7 Ook al getuigen onze eigen dwalingen werkelĳk tegen ons, o Jehovah, handel ter wille van uw
naam; q want onze daden van ontrouw zĳn vele geworden; r tegen u
hebben wĳ gezondigd.s
¨
8 O gĳ, de hoop van Isra
el,t zĳn
_
Redder u in tĳd van nood,v waarom wordt gĳ als een inwonende
vreemdeling in het land, en als
een reiziger die zĳn intrek genomen heeft om te overnachten? w
9 Waarom wordt gĳ als een verrast man, als een sterke man die
niet in staat is te redden? x Toch
zĳt gĳzelf in ons midden,y o Jehovah, en over ons is uw eigen naam
uitgeroepen.z Laat ons niet aan
ons lot over.
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10 Dit heeft Jehovah gezegd betreffende dit volk: „Aldus hebben
zĳ ervan gehouden rond te dolen; a hun voeten hebben zĳ niet
bedwongen.b Daarom heeft Jehovah zelf geen welgevallen in hen
gevonden.c Nu zal hĳ hun dwaling
gedenken en aandacht schenken
aan hun zonden.”d
11 Toen zei Jehovah tot mĳ:
„Bid niet ten behoeve van dit
volk ten goede.e 12 Wanneer zĳ
vasten, luister ik niet naar hun
smekende geroep; f en wanneer zĳ
het volledige brandoffer en het
graanoffer brengen, heb ik geen
welgevallen in hen; g want door het
zwaard en door hongersnood en
door pestilentie maak ik een eind
aan hen.”h
13 Hierop zei ik: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! Zie, de profeten zeggen tot hen: ’GIJ zult geen
zwaard zien en hongersnood zal U
niet overkomen, maar ware vrede
zal ik U geven op deze plaats.’ ”i
14 En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Leugen profeteren de
profeten in mĳn naam.j Ik heb
hen niet gezonden, noch heb ik
hun bevel gegeven of tot hen gesproken.k Een leugenvisioen en
waarzeggerĳ en iets van nul en
gener waarde l en de bedriegerĳ
van hun hart spreken zĳ profetisch tot ulieden.m 15 Daarom,
dit heeft Jehovah gezegd betreffende de profeten die in mĳn naam
profeteren en die ikzelf niet heb
gezonden en die zeggen dat er
geen zwaard noch hongersnood
zal komen in dit land: ’Door het
zwaard en door de hongersnood
zullen die profeten aan hun eind
komen.n 16 En hetzelfde volk
tot wie zĳ profeteren, zal tot weggeworpenen worden op de straten
van Jeruzalem
vanwege de hon_
gersnood en het zwaard, zonder
dat iemand hen begraaft — zĳ,
hun vrouwen en hun zonen en hun
i Jer 4:10; Jer 5:31; Jer 6:14; Jer 23:17; Jer 27:9;
Ez 13:10; Mi 3:11; j Jes 9:15; Jer 23:25; Jer 27:10;
Jer 29:8; Jer 29:21; k Jer 23:21; Jer 27:15; l Klg
2:14; Ez 12:24; Za 10:2; m Jer 23:26; n Jer 5:13;
Jer 23:15; Ez 13:9.
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Geen genezing, geen spĳt. Verdelging

dochters.a En ik wil over hen hun
rampspoed uitgieten.’b
17 En gĳ moet dit woord tot
hen zeggen: ’Laten mĳn ogen stromen van tranen, nacht en dag,
en laten ze niet stilhouden,c want
met een grote ineenstorting is
de maagdelĳke dochter van mĳn
volk gebroken,d met een volkomen ongeneeslĳke slag.e 18 Indien ik werkelĳk uitga in het veld,
ziedaar, de verslagenen door het
zwaard! f En indien ik werkelĳk in
de stad kom, ziedaar, de kwalen
ten gevolge van de hongersnood! g
Want zowel de profeet als de priester zĳn zelf rondgetrokken naar
een land dat zĳ niet hebben gekend.’ ”h
19 Hebt gĳ Juda
absoluut ver_
worpen,i of heeft uw ziel zelfs
van S _ion een afschuw gekregen? j
Waarom hebt gĳ ons geslagen, zodat er geen genezing voor ons is? k
Er werd gehoopt op vrede, maar
niets goeds [is er gekomen]; en op
een tĳd van genezing, en zie! verschrikking! l 20 Wĳ erkennen
werkelĳk, o Jehovah, onze goddeloosheid, de dwaling van onze
voorvaders,m want wĳ hebben gezondigd tegen u.n 21 Minacht
[ons] niet ter wille van uw naam; o
veracht uw glorierĳke troon niet.p
Gedenk; verbreek uw verbond
met ons niet.q 22 Bestaan er on¨
der de ĳdele afgodenr der natien
ook die het kunnen laten regenen,
of kan ook de hemel zelf overvloedige regenbuien geven? s Zĳt gĳ
het niet, o Jehovah, onze God? t En
wĳ hopen op u, want gĳzelf hebt al
deze dingen gedaan.u
Toen zei Jehovah tot mĳ:
en Sa15
_
_
¨ „Al stonden Mozes
muel voor mĳ, mĳn ziel zou zich
v

w

niet tot dit volk neigen.x Zĳ zouden van voor mĳn aangezicht worden weggezonden, opdat zĳ zouden heengaan.y 2 En het moet
geschieden dat als zĳ soms tot
u zeggen: ’Waar zullen wĳ heen
gaan?’, gĳ dan tot hen moet zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Wie [bestemd] is voor de dodelĳ-
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JEREMIA 14:17–15:9

ke plaag, naar de dodelĳke plaag!
En wie is voor het zwaard, naar
het zwaard! En wie is voor de hongersnood, naar de hongersnood! a
En wie is voor de gevangenschap,
naar de gevangenschap!” ’b
3 ’En ik wil vier families over
hen aanstellen’,c is de uitspraak
van Jehovah, ’het zwaard om te
doden, en de honden om weg te
slepen, en de vliegende schepselen van de hemeld en de dieren
van de aarde om te eten en te
verderven. 4 En ik wil hen tot
beving maken voor alle koninkrĳken der aarde e vanwege Manas_
se, de zoon van Hizk _ia, de koning
van Juda,
om wat hĳ in Jeruzalem
_
_
heeft gedaan.f 5 Want wie zal
mededogen met u tonen, o Jeru_
zalem, en wie zal medegevoel met
u hebben,g en wie zal van de weg
afwĳken om naar uw welzĳn te
vragen?’
6 ’Gĳzelf hebt mĳ in de steek
gelaten’,h is de uitspraak van Jehovah. ’Gĳ blĳft slechts achterwaarts gaan.i En ik zal mĳn hand
tegen u uitstrekken en u ten verderve brengen.j Ik ben het moe geworden, spĳt te gevoelen.k 7 En
ik zal hen wannen met een vorkl
in de poorten van het land. Ik
zal [hen] stellig van kinderen beroven.m Ik wil mĳn volk verdelgen, [omdat] zĳ zich niet van hun
eigen wegen hebben afgekeerd.n
8 Talrĳker zĳn mĳ hun weduwen
geworden
dan de zandkorrels der
¨
zeeen. Ik wil voor hen, over moeder, jonge man, de gewelddadige
plunderaar brengen op de middag.o Ik wil plotseling opwinding
en ontsteltenis op hen doen vallen.p 9 De vrouw die er zeven
baarde, is verkwĳnd; haar ziel
heeft naar adem gesnakt.q Haar
zon is ondergegaan terwĳl het
nog dag is; r ze is beschaamd en
schaamrood geworden.’ ’Ja, hun
overblĳfsel zal ik aan het zwaard
overgeven, voor het aangezicht
k Jer 23:20; Ez 24:14; Ho 13:14; l Ps 1:4; Jes
30:24; m De 28:18; Jer 9:21; Ez 24:21; Ho 9:12;
n Jes 9:13; Jer 5:3; Am 4:10; Za 1:4; o Jer 6:4;
p Lu 21:35; q 1Sa 2:5; r Am 8:9; Mi 3:6.

JEREMIA 15:10–16:5

Jeremia gesterkt. Dood voorzegd

van hun vĳanden’,a is de uitspraak
van Jehovah.”
10 Wee mĳ,b o mĳn moeder,
omdat gĳ mĳ gebaard hebt, een
man die is blootgesteld aan ruzie en een man die is blootgesteld aan twist met de gehele aarde.c Ik heb niet te leen gegeven,
en men heeft mĳ niet te leen gegeven. Zĳ allen smeken kwaad
over mĳ af.d
11 Jehovah heeft gezegd: „Waarlĳk, ik wil u dienen ten goede.e
Waarlĳk, ik wil ten tĳde van rampspoed en ten tĳde van benauwdheid voor u tussenbeide komen,f
tegen de vĳand.g 12 Kan men
ĳzer aan stukken breken, ĳzer uit
het noorden, en koper? 13 Uw
vermogen en uw schatten zal ik
louter tot plundering geven,h niet
voor een prĳs, maar om al uw zonden, ja, in al uw gebieden.i 14 En
ik wil [die] met uw vĳanden overbrengen naar een land dat gĳ niet
hebt gekend.j Want een vuur is
ontstoken in mĳn toorn.k Tegen
ulieden brandt het.”
15 Gĳzelf hebt [het] geweten.l
O Jehovah, gedenk mĳm en richt
uw aandacht op mĳ en wreek mĳ
op mĳn vervolgers.n Neem mĳ in
uw traagheid tot toorn niet weg.o
Neem er nota van dat ik om uwentwil smaad draag.p 16 Uw woorden werden gevonden en ik at
ze vervolgens op; q en uw woord
wordt mĳ tot uitbundige vreugde r en verheuging van mĳn hart; s
want uw naam is over mĳ uitgeroepen,t o Jehovah, God der legerscharen.u 17 Ik heb niet gezeten in de intieme groep van hen
die schertsenv en mĳ niet aan uitgelatenheid overgegeven.w Vanwege uw hand heb ik helemaal
alleen gezeten,x want met openlĳke veroordeling hebt gĳ mĳ vervuld.y 18 Waarom is mĳn smart
chronisch gewordenz en mĳn slag
ongeneeslĳk? a Hĳ heeft zich niet
willen laten genezen. Gĳ wordt
voor mĳ beslist als iets bedrieglĳks,b als wateren die onbetrouwbaar zĳn gebleken.c
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19 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Indien gĳ zult terugkeren, dan zal ik u terugbrengen.a
Voor mĳ zult gĳ staan.b En indien
gĳ wat kostbaar is zult voortbrengen uit dingen die niets waard
zĳn, zult gĳ
´ ´ als mĳn eigen mond
worden. Zıj ´ zullen
tot u terugke´
ren, maar gıj zult niet tot hen terugkeren.”
20 „En ik heb u voor dit volk
gemaakt tot een versterkte koperen muur,c en zĳ zullen stellig tegen u strĳden, maar zĳ zullen u
niet overmeesteren.d Want ik ben
met u om u te redden en u te bevrĳden”,e is de uitspraak van Jehovah. 21 „En ik wil u bevrĳden uit de hand der bozen,f en ik
wil u verlossen uit de handpalm
der tirannieken.”
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen,
16
en luidde: 2 „Gĳ moogt u geen
vrouw nemen en gĳ moogt geen
zonen en dochters krĳgen in deze plaats.g 3 Want dit heeft Jehovah gezegd aangaande de zonen en aangaande de dochters
die in deze plaats geboren worden, en aangaande hun moeders
die hen baren en aangaande hun
vaders die in dit land hun geboorte veroorzaken: h 4 ’De dood ten
gevolge van kwalen zullen zĳ sterven.i Er zal niet over hen geweeklaagd worden,j noch zullen zĳ
begraven worden.k Tot mest op
de oppervlakte van de aardbodem zullen zĳ worden; l en door
het zwaard en door de hongersnood zullen zĳ aan hun eind komen,m en hun dode lichamen zullen werkelĳk tot voedsel dienen
voor de vliegende schepselen van
de hemel en voor de dieren der
aarde.’n
5 Want dit heeft Jehovah gezegd: ’Kom niet in het huis waar
een rouwmaal wordt gehouden,
en ga niet om te weeklagen en betuig hun geen deelneming.’o
’Want ik heb mĳn vrede van
dit volk weggenomen,’ is de uitspraak van Jehovah, ’ja, liefderĳke goedheid en barmhartig-
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JEREMIA 16:6–17:1

Geen verheuging. Straf, daarna herstel

heden.a 6 En zĳ zullen stellig
sterven, de groten en de kleinen,
in dit land. Zĳ zullen niet begraven worden,b noch zal men zich
om hen slaan, noch zal iemand
zich insnĳdingen makenc of kaal
scheren om hen.d 7 En men zal
hun geen brood uitdelen wegens
de rouw, om iemand te troosten
over de dode,e noch zal men hun
de troostbeker te drinken geven
om iemands vader of om iemands
moeder.f 8 En gĳ moogt geenszins in een huis van feestgelag
komen om met hen neer te zitten
om te eten en te drinken.’g
9 Want dit heeft Jehovah der
¨ legerscharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’Ziet, ik doe uit deze plaats
voor UW ogen en in UW dagen ophouden de stem van uitbundige
vreugde en de stem van verheuging, de stem van de bruidegom en
de stem van de bruid.’h
10 En het moet geschieden dat
wanneer gĳ dit volk al deze woorden vertelt en zĳ werkelĳk tot u
zeggen: ’Op grond waarvan heeft
Jehovah al deze grote rampspoed
tegen ons gesproken, en wat is
onze dwaling en wat is onze zonde waarmee wĳ tegen Jehovah,
onze God, gezondigd hebben?’,i
11 gĳ dan tot hen moet zeggen:
’„Op grond van het feit dat UW
vaderen mĳ verlaten hebben”,j is
de uitspraak van Jehovah, „en zĳ
andere goden achterna bleven lopen en die dienden en zich daarvoor neerbogen.k Maar mĳ hebben
zĳ verlaten, en mĳn wet hebben zĳ
niet onderhouden.l 12 En GIJ, GIJ
hebt erger gehandeld in UW doen
dan UW vaderen,m en ziet, ieder
van U wandelt naar de verstoktheidn van zĳn slechte hart door
mĳ niet te gehoorzamen.o 13 En
ik wil U wegslingeren uit dit landp
naar het land dat gĳlieden zelf
niet hebt gekend,q noch UW vaderen, en daar zult GIJ andere goden
moeten dienen,r dag en nacht, omdat ik U geen gunst zal verlenen.” ’
14 ’Daarom, zie! er komen dagen’,s is de uitspraak van Jehovah, ’dat er niet meer gezegd zal

HFDST. 16
a De 31:17
2Kr 15:6
Jes 27:11
Jes 63:10
Za 8:10
b Jer 16:4
c Le 19:28
De 14:1
Jer 41:5
d Jes 22:12
e Ez 24:17
Ho 9:4
f Sp 31:6
g Pr 7:2
h Jes 24:7
Jer 7:34
Jer 25:10
Ez 26:13
Ho 2:11
Opb 18:23
i De 29:24
Jer 5:19
Jer 13:22
Jer 22:8
j De 29:25
Re 2:12
Ne 9:26
Jer 2:8
Jer 5:7
Jer 22:9
k Jer 8:2
Jer 13:10
l Da 9:11
Am 2:4
m Ne 9:16
Jer 7:26
n De 29:19
Re 2:19
Ne 9:29
Jer 6:28
Jer 7:24
Jer 9:14
o 1Sa 15:23
p De 28:36
2Kr 7:20
q Jer 15:14
Jer 17:4
r De 4:28
s Jer 23:7

2e kolom
a Ex 20:2
De 15:15
Mi 6:4
b De 30:3
Jer 3:18
Jer 24:6
Jer 30:3
Jer 32:37
Am 9:14
c Klg 4:18
d Am 9:1
e Job 34:21
Ps 90:8
Sp 5:21
Sp 15:3
Jer 32:19
Heb 4:13
f Jes 40:2
Jer 17:18
g Nu 35:33
Ps 106:38
h Le 26:30
i Ps 18:2
Sp 18:10
Jes 25:4
Jer 17:17
Na 1:7
j Jes 2:2
Za 2:11
k Jer 10:14
l Jes 44:10
Jer 10:5

worden: „Zo waar Jehovah leeft,
¨
die de zonen van Isra
el uit het
_
land Egypte
heeft opgevoerd!”,a
_
15 maar: „Zo waar Jehovah leeft,
¨
die de zonen van Isra
el heeft opge_
voerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen
hĳ hen had verdreven!”, en ik zal
hen stellig terugbrengen naar hun
bodem, die ik aan hun voorvaders
gegeven heb.’b
16 ’Zie, ik ontbied vele vissers’,
is de uitspraak van Jehovah, ’en
zĳ zullen hen stellig vissen; en
daarna zal ik vele jagers ontbieden,c en zĳ zullen hen stellig opjagen van elke berg en van elke heuvel en uit de kloven van de steile
rotsen.d 17 Want mĳn ogen zĳn
op al hun wegen. Ze zĳn niet verborgen geweest voor mĳn aangezicht, noch is hun dwaling onttrokken geweest aan mĳn ogen.e
18 En allereerst wil ik het volle
bedrag van hun dwaling en van
hun zonde vergelden,f wegens hun
ontwĳding van mĳn land.g Met
de lĳken van hun walgelĳkheden
en hun verfoeilĳkheden hadden zĳ
mĳn erfdeel vervuld.’ ”h
19 O Jehovah, mĳn sterkte en
mĳn veste, en mĳn toevluchtsoord ten dage van benauwdheid,i
¨
tot u zullen zelfs de natien komen
van de einden der aarde,j en ze zullen zeggen: „Inderdaad, onze voorvaders kwamen in het bezit van
niets dan leugen,k ĳdelheid en dingen waarin niets was dat baat kon
verschaffen.”l 20 Kan de aardse
mens zich goden maken wanneer
het geen goden zĳn? m
21 „Daarom, zie, ik laat hun weten; ditmaal zal ik hun mĳn hand
en mĳn macht doen kennen,n en
zĳ zullen moeten weten dat mĳn
naam Jehovah is.”o
„De zonde van Juda
staat
_
17
geschreven met een ĳzeren
stift. Met een diamanten punt
p

staat ze gegrift op de tafel van
m Ps 115:4; Jes 37:19; Jer 2:11; Han 19:26; 1Kor 8:4;
Ga 4:8; n Ex 9:16; Ro 9:17; o Ex 15:3; Ps 83:18;
Jer 33:2; HFDST. 17 p Job 19:24.

JEREMIA 17:2-20

God doorvorst hart en nieren. Afvalligen

hun harta en op de hoornen van
hun altaren,b 2 wanneer hun zonen hun altaren en hun heilige palen naast een lommerrĳke
boom gedenken, op de hoge heuvels,c 3 [op] de bergen in het
veld. Uw vermogen, al uw schatten, zal ik louter tot plundering
gevend — uw hoge plaatsen vanwege zonde in al uw gebieden.e
4 En gĳ hebt zelfs uit eigen beweging uw erfelĳke bezitting losgelaten, die ik u had gegeven.f
Ik wil u ook uw vĳanden laten
dienen in het land dat gĳ niet
hebt gekend,g want als een vuur
zĳt gĳlieden ontstoken in mĳn
toorn.h Tot onbepaalde tĳd zal het
blĳven branden.”
5 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Vervloekt is de fysiek sterke
man die op de aardse mens vertrouwti en die werkelĳk vlees tot
zĳn arm steltj en wiens hart zich
van Jehovah zelf afkeert.k 6 En
hĳ zal stellig worden als een eenzame boom in de woestĳnvlakte
en zal niet zien wanneer het goede komt,l maar hĳ moet in verschroeide plaatsen in de wildernis
verblĳven, in een ziltachtig land
dat niet bewoond is.m 7 Gezegend is de fysiek sterke man die
op Jehovah vertrouwt, en wiens
vertrouwen Jehovah is geworden.n
8 En hĳ zal stellig worden als een
boom geplant bĳ de wateren, die
zĳn wortels uitslaat vlak bĳ de waterloop; en hĳ zal [het] niet zien
wanneer er hitte komt, maar zĳn
loof zal werkelĳk welig blĳken te
zĳn.o En in een jaar van droogte p zal hĳ niet bezorgd worden,
noch zal hĳ nalaten vrucht voort
te brengen.
9 Het hart is verraderlĳker dan
iets anders en niets ontziend.q
Wie kan het kennen? 10 Ik, Jehovah, doorvors het hart,r onderzoek de nieren,s ja, om aan een
ieder te geven naar zĳn wegen,t
naar de vrucht van zĳn handelingen.u 11 [Als] de patrĳs
die heeft vergaderd wat ze niet
heeft gelegd, is degene die rĳkdom verwerft, maar niet met ge-
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rechtigheid.a Op de helft van zĳn
dagen zal hĳ die verlaten,b en bĳ
de afloop van zĳn [leven] zal hĳ
onzinnig blĳken te zĳn.”c
12 Er is de glorierĳke troon in
den hoge van de aanvang af; d het
e
is de plaats van ons heiligdom.
¨
13 O Jehovah, de hoop van Isra
el,f
_
allen die u verlaten, zullen beschaamd worden.g Zĳ die afvallig
worden van mĳh zullen zelfs in de
aarde geschreven worden, omdat
zĳ de bron van levend water, Jehovah, hebben verlaten.i 14 Genees mĳ, o Jehovah, en ik zal genezen zĳn.j Red mĳ, en ik zal stellig
gered zĳn,k want gĳ zĳt mĳn lof.l
15 Zie! Er zĳn er die tot mĳ
zeggen: „Waar is het woord van
Jehovah? m Laat het alstublieft komen.” 16 Maar wat mĳ aangaat,
ik heb mĳ er niet haastig aan onttrokken om een herder te zĳn achter u, en naar de dag der wanhoop heb ik niet hevig verlangd.
Gĳzelf hebt de uiting van mĳn lippen geweten; voor uw aangezicht
is het geschied. 17 Word mĳ
niet tot iets schrikaanjagends.n
Gĳ zĳt mĳn toevlucht ten dage
van rampspoed.o 18 Laten mĳn
vervolgers beschaamd worden,p
maar laat mĳ persoonlĳk niet beschaamd worden.q Laten zĳ het
zĳn die met verschrikking geslagen worden, maar laat mĳ persoonlĳk niet met verschrikking
geslagen worden. Breng over hen
de dag van rampspoed,r en verbreek hen zelfs met een dubbele
verbreking.s
19 Dit heeft Jehovah tot mĳ
gezegd: „Ga, en gĳ moet in de
poort van de zonen van het volk
gaan staan, waardoor de koningen van Juda
binnenkomen en
_
waardoor zĳ naar buiten gaan, en
t
in al de poorten van Jeruzalem.
_
20 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Hoort het woord van Jehovah,
GIJ koningen van Juda
en heel
_
i Ps 36:9; Jer 2:13; Opb 22:1; j De 32:39; Ps 6:2; k Ps
60:5; Jer 15:20; l De 10:21; Ps 109:1; m Jes 5:19;
2Pe 3:4; n Ps 88:15; o Ps 59:16; p Ps 35:4; Jer
15:15; Jer 20:11; q Ps 25:2; r Jer 18:23; s Jer 16:18;
t Ne 8:3; Jer 7:2.
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JEREMIA 17:21–18:11

Sabbatdag houden. Pottenbakker

Juda
en al GIJ inwoners van Je_
ruzalem,
die door deze poorten
_
binnenkomt.a 21 Dit heeft Jehovah gezegd: „Hoedt U voor UW
ziel,b en draagt op de sabbatdag
geen enkele vracht die GIJ door de
poorten van Jeruzalem
moet bin_
nenbrengen.c 22 En GIJ moogt
geen vracht uit UW huizen brengen op de sabbatdag, en generlei
werk moogt GIJ doen.d En GIJ moet
de sabbatdag heiligen, juist zoals
ik UW voorvaders geboden heb; e
23 maar zĳ hebben niet geluisterd, noch hun oor geneigd,f en
zĳ gingen ertoe over hun nek te
verhardeng om niet te horen en
om geen streng onderricht aan te
nemen.” ’h
24 ’„En het moet geschieden
dat indien GIJ mĳ strikt gehoorzaamt”,i is de uitspraak van Jehovah, „om op de sabbatdag geen
vracht door de poorten van deze
stad binnen te brengenj en om de
sabbatdag te heiligen door daarop generlei werk te doen,k 25 er
ook stellig door de poorten van
deze stad koningen met vorsten
zullen binnenkomen,l die zitten op
m
de troon van David,
die rĳden
_
op de wagen en op paarden, zĳ en
hun vorsten, de mannen van Juda
_
en de inwoners van Jeruzalem;
en
_
deze stad zal stellig tot onbepaalde tĳd bewoond worden. 26 En
men zal werkelĳk komen uit de
steden van Juda
en uit de omge_
ving van Jeruzalem
en uit het land
_
n
van Benjamin
en uit het laag_
o
land en uit het berglandp en uit de
q [en] volledig brandoffer r
Negeb
_
en slachtoffer s en graanoffer t en
geurige hars u brengen en dankoffer brengen naar het huis van
Jehovah.v
27 Maar indien GIJ mĳ niet zult
gehoorzamen door de sabbatdag
te heiligen en geen vracht te dragen,w maar men op de sabbatdag
[daarmee] door de poorten van Jeruzalem
binnenkomt, dan wil ik
_
een vuur ontsteken in haar poorten,x en het zal de woontorens van
Jeruzalem
stellig verslindeny en
_
zal niet worden uitgeblust.” ’ ”z
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Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:
2 „Sta op, en gĳ moet naar het
huis van de pottenbakker afdalen,a en daar zal ik u mĳn woorden
doen horen.”
3 Toen daalde ik af naar het
huis van de pottenbakker, en zie,
hĳ was bezig een werkstuk te maken op de pottenbakkersschĳven.
4 En het vat dat hĳ bezig was
uit het leem te maken, werd door
de hand van de pottenbakker bedorven, en hĳ begon opnieuw en
maakte er vervolgens een ander
vat van, juist zoals het in de ogen
van de pottenbakker goed scheen
[het] te maken.b
5 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen en luidde:
6 „’Kan ik met ulieden niet net
zo doen als deze
pottenbakker,
¨
o huis van Isra
el?’, is de uitspraak
_
van Jehovah. ’Ziet! Zoals het leem
in de hand van de pottenbakker,
zo zĳt GIJ in mĳn hand, o huis
¨
van Isra
el.c 7 Op welk moment
_
maar ook ik een uitspraak mocht
doen over een natie en over een
koninkrĳk om [ze] uit te rukken
en af te breken en te verdelgen,d
8 en die natie keert zich werkelĳk af van haar slechtheid waartegen ik gesproken heb,e dan zal
ik stellig spĳt gevoelen over de
rampspoed die ik gedacht had aan
haar te voltrekken.f 9 Maar op
welk moment maar ook ik een uitspraak mocht doen over een natie en over een koninkrĳk om
[ze] op te bouwen en te planten,g 10 en ze doet werkelĳk
wat kwaad is in mĳn ogen door
mĳn stem niet te gehoorzamen,h
dan zal ik stellig spĳt gevoelen
over het goede dat ik [bĳ mĳzelf]
gezegd had ten goede ervan te
doen.’
11 En nu, zeg alstublieft tot de
mannen van Juda
en tot de inwo_
ners van Jeruzalem:
’Dit heeft Je_
hovah gezegd: „Ziet, ik formeer
tegen U een rampspoed en denk
tegen U een gedachte.i Keert alstublieft terug, een ieder van zĳn

18

JEREMIA 18:12–19:4

Jeremia vraagt om vergelding. Rampspoeden

slechte weg, en maakt UW wegen
en UW handelingen goed.” ’ ”a
12 En zĳ zeiden: „Er is geen
hoop op! b Want naar onze eigen
gedachten zullen wĳ wandelen, en
ieder van ons zal handelen naar
de verstoktheid van zĳn slechte
hart.”c
13 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Vraagt
alstublieft zelf
¨
onder de natien. Wie heeft dergelĳke dingen gehoord? Er is iets
afschuwelĳks
dat de maagd van Is_
¨
rael op een buitensporige wĳze bed
dreven heeft.
14 Zal de sneeuw
van de L _ibanon [ooit] verdwĳnen van de rots van het open
veld? Of zullen vreemde, koele,
druppelende wateren [ooit] opdrogen? 15 Want mĳn volk heeft
mĳ vergetene aangezien zĳ offerrook brengen aan iets waardeloos,f en aangezien zĳ de mensen
doen struikelen op hun wegen,g
de paden van weleer,h om te gaan
op wegen, een weg die niet opgehoogd is, 16 om hun land te
maken tot een voorwerp van ontzetting,i tot een aanfluiting tot
onbepaalde tĳd.j Iedereen die er
voorbĳtrekt, zal star zĳn van ontzetting en het hoofd schudden.k
17 Als met een oostenwind zal ik
hen verstrooien voor de vĳand.l
De rug, en niet het aangezicht,m
zal ik hun tonen op de dag van hun
ongeluk.”
18 Toen zeiden zĳ: „Komt, en
laten wĳ enige gedachten tegen
Jerem _ia bedenken,n want de wet
zal niet teloorgaan bĳ de priester,o noch raad bĳ de wĳze, noch
het woord bĳ de profeet.p Komt,
en laten wĳ hem slaan met de
tong,q en laten wĳ geen aandacht
´ ´
schenken aan ook maar een van
zĳn woorden.”
19 Schenk toch aandacht aan
mĳ, o Jehovah, en luister naar
de stem van mĳn tegenpartĳen.r
20 Dient goed met kwaad vergolden te worden? s Want zĳ hebben
een kuil gedolven voor mĳn ziel.t
Gedenk hoe ik voor u gestaan heb
om zelfs betreffende hen goed te
spreken, om uw woede van hen af
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te keren.a 21 Geef daarom hun
zonen over aan de hongersnood,b
en lever hen over aan de macht
van het zwaard; c en mogen hun
vrouwen van kinderen beroofd
en weduwen worden.d En mogen
hun eigen mannen gedood worden door een dodelĳke plaag, hun
jonge mannen neergeveld worden door het zwaard in de strĳd.e
22 Laat een geschrei uit hun huizen worden gehoord wanneer gĳ
plotseling een roversbende over
hen brengt.f Want zĳ hebben een
kuil gedolven om mĳ te vangen,
en valstrikken hebben zĳ verborgen voor mĳn voeten.g
23 Maar gĳzelf, o Jehovah, kent
heel goed al hun raadslagen tegen
mĳ met het oog op [mĳn] dood.h
Bedek hun dwaling niet, en wis
die zonde van hen niet uit van
voor uw aangezicht, maar laat hen
voor uw aangezicht tot struikelen worden gebracht.i Treed ten
tĳde van uw toorn handelend tegen hen op.j
Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ga, en gĳ moet een aarde19
werken pottenbakkerspul nemen
k

en enigen van de oudere mannen van het volk en enigen van
de oudere mannen der priesters.
2 En gĳ moet uitgaan naar het
dal van de zoon van H _innom,l dat
aan de ingang van de Schervenpoort ligt. En daar moet gĳ de
woorden uitroepen die ik tot u zal
spreken.m 3 En gĳ moet zeggen:
’Hoort het woord van Jehovah,
o GIJ koningen van Juda
en GIJ in_
n Dit heeft
woners van Jeruzalem.
_
o
Jehovah der
legerscharen,
de God
¨
van Isra
el, gezegd:
_
„Zie, ik breng een rampspoed
over deze plaats, waarvan een
ieder die het hoort, de oren zullen tuiten,p 4 omdat zĳ mĳ verlaten hebbenq en ertoe zĳn overgegaan deze plaats onherkenbaar
te makenr en er offerrook te brengen aan andere goden, die zĳ niet
m Sp 1:20; Jer 7:2; n Jer 17:20; o Ps 24:10; p 1Sa
3:11; 2Kon 21:12; q De 28:20; 2Kon 22:17; Jes
65:11; Jer 2:13; Jer 15:6; Jer 17:13; Da 9:5; r 2Kr
33:4.
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Pul gebroken. Pashur. Jeremia in het blok

hadden gekend,a noch zĳ, noch
hun voorvaders, noch de koningen van Juda,
en zĳ deze plaats
_
gevuld hebben met het bloed der
onschuldigen.b 5 En zĳ bouw¨
den de hoge plaatsen van de Ba_ al
om hun zonen in het vuur te verbranden als¨ volledige brandoffers
voor de Ba_ al,c iets wat ik niet geboden had en waarvan ik niet gesproken hadd en wat in mĳn hart
niet was opgekomen.” ’e
6 ’„Daarom, zie! er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „dat deze plaats niet meer
f en het dal van de zoon
Tofeth
_
van H _innomg genoemd zal worden, maar het dal van het doden.
7 En ik wil de raad van Juda
en
_
van Jeruzalem
in deze plaats te_
nietdoen,h en ik wil hen doen vallen door het zwaard voor hun
vĳanden en door de hand van hen
die hun ziel zoeken.i En ik wil
hun dode lichamen als voedsel geven aan de vliegende schepselen
van de hemel en aan de dieren
der aarde.j 8 En ik wil deze stad
tot een voorwerp van ontzetting
en tot een aanfluiting maken.k
Iedereen die er voorbĳtrekt, zal
star zĳn van ontzetting en fluiten om al haar plagen.l 9 En ik
wil hen het vlees van hun zonen
en het vlees van hun dochters
doen eten, en een ieder van hen
zal het vlees van zĳn naaste eten,
vanwege de beklemming en vanwege de benardheid waarmee hun
vĳanden en zĳ die hun ziel zoeken,
hen zullen insluiten.” ’m
10 En gĳ moet de pul voor de
ogen van de mannen die met
u meegaan, breken. 11 En gĳ
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
Jehovah der legerscharen gezegd:
„Evenzo zal ik dit volk en deze
stad breken, zoals iemand het pottenbakkersvat breekt zodat het
niet meer hersteld kan worden; n
o zal men begraven toten in Tofeth
_
dat er geen plaats meer is om te
begraven.” ’p
12 ’Zo zal ik met deze plaats
doen’, is de uitspraak van Jehovah, ’en met de inwoners ervan,
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JEREMIA 19:5–20:4

ja, om deze stad als Tofeth
te ma_
ken.a 13 En de huizen van Jeruzalem
en de huizen van de ko_
ningen van Juda
moeten worden
_
b onrein,
als de plaats van Tofeth,
_
dat wil zeggen al de huizen op
de daken waarvan men offerrook
heeft gebracht aan heel het heerleger van de hemelc en drankoffers heeft uitgegoten voor andere goden.’ ”d
14 En Jerem _ia kwam nu van
e
waarheen Jehovah hem
Tofeth,
_
had gezonden om te profeteren,
en ging staan in het voorhof van
het huis van Jehovah en zei tot
heel het volk: f 15 „Dit heeft Jehovah der
¨ legerscharen, de God
van Isra
el, gezegd: ’Zie, ik breng
_
over deze stad en over al haar steden heel de rampspoed die ik tegen haar gesproken heb, omdat
zĳ hun nek hebben verhard om
mĳn woorden niet te gehoorzamen.’ ”g
Pashur
nu, de zoon van Im_
_
mer, de priester, die te20
vens de voornaamste gemachh

tigde in het huis van Jehovah
was,i bleef naar Jerem _ia luisteren
terwĳl hĳ deze woorden sprak.
2 Toen sloeg Pashur
de profeet
_
Jerem _iaj en sloot hem in het blok,k
dat zich bevond in de Boven-Benjaminpoort, die in het huis van
Jehovah was. 3 Maar het geschiedde de volgende dag, dat Pa_
shur Jerem _ia voorts uit het blok
liet,l en Jerem _ia zei nu tot hem:
„Jehovah heeft uw naam niet
Pashur
genoemd,m maar Schrik
_
rondom.n 4 Want dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik maak u
tot een schrik voor uzelf en voor
al degenen die u liefhebben, en
zĳ zullen stellig vallen door het
zwaard van hun vĳanden,o terwĳl uw ogen het zullen zien; p en
heel Juda
zal ik in de hand van
_
de koning van Babylon
geven, en
_
hĳ zal hen werkelĳk in ballingschap naar Babylon
voeren en
_
l Han 4:3; m Ho 1:4; n Ps 31:13; Jer 6:25; Jer 46:5;
Jer 49:29; Klg 2:22; o De 28:65; Ps 73:19; p De
28:32; 2Kon 25:7; Jer 29:21; Jer 39:6.
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Jeremia weeklaagt over beproevingen

hen met het zwaard neerslaan.a
5 En ik wil alle opgeslagen goederen van deze stad en heel haar
opbrengst en al haar kostbaarheden [prĳs]geven; en al de schatten
van de koningen van Juda
zal ik in
_
de hand van hun vĳanden geven.b
En zĳ zullen ze stellig plunderen en meenemen en naar Baby_
lon brengen.c 6 En wat u betreft, o Pashur,
en alle bewoners
_
van uw huis, GIJ zult in ballingzult gĳ
schap gaan; d en te Babylon
_
komen en daar zult gĳ sterven en
daar zult gĳzelf begraven worden
met al degenen die u liefhebben,e
omdat gĳ op grond van de leugen
tot hen hebt geprofeteerd.’ ”f
7 Gĳ hebt mĳ misleid, o Jehovah, zodat ik mĳ heb laten misleiden. Gĳ hebt uw sterkte tegen mĳ
aangewend, zodat gĳ hebt gezegevierd.g Ik ben een voorwerp van
gelach geworden, de gehele dag;
iedereen bespot mĳ.h 8 Want zo
vaak ik spreek, schreeuw ik het
uit. Geweld en plundering roep
ik uit.i Want het woord van Jehovah werd mĳ tot een oorzaak
van smaad en tot beschimping
de gehele dag.j 9 En ik zei: „Ik
zal niet van hem gewagen, en ik
zal niet meer in zĳn naam spreken.”k En in mĳn hart bleek het
te zĳn als een brandend vuur, opgesloten in mĳn beenderen; en ik
werd moe van het inhouden en
was niet bĳ machte [het te verdragen].l 10 Want ik hoorde het
slechte bericht van velen.m Er
was schrik rondom. „Brengt iets
aan, opdat wĳ hem kunnen aanbrengen.”n Elk sterfelĳk mens die
mĳ „Vrede!” wenst — zĳ loeren
op mĳn kreupel gaan: o „Misschien
zal hĳ zich laten misleiden,p zodat wĳ hem kunnen overmeesteren en onze wraak op hem kunnen
nemen.” 11 Maar Jehovah was
met mĳq als een verschrikkelĳke
machtige.r Daarom zullen juist zĳ
die mĳ vervolgen, struikelen en
niet zegevieren.s Zĳ zullen stellig
zeer beschaamd worden, omdat zĳ
niet voorspoedig geweest zullen
zĳn. [Hun] voor onbepaalde tĳd
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durende schande zal er een zĳn
die niet vergeten zal worden.a
12 Maar gĳ, o Jehovah der legerscharen, onderzoekt de rechtvaardige; b gĳ ziet de nieren en
het hart.c Moge ik uw wraak op
hen zien,d want aan u heb ik mĳn
rechtsgeding onthuld.e
13 Zingt Jehovah toe! Looft Jehovah! Want hĳ heeft de ziel van
de arme uit de hand der boosdoeners bevrĳd.f
14 Vervloekt zĳ de dag waarop ik werd geboren! Moge de dag
waarop mĳn moeder mĳ baarde,
niet gezegend worden! g 15 Vervloekt zĳ de man die mĳn vader
goed nieuws bracht, door te zeggen: „Er is u een zoon, een mannelĳk kind, geboren!” Hĳ maakte hem beslist verheugd.h 16 Ja,
die man moet worden als steden die Jehovah ondersteboven
heeft gekeerd zonder dat Hĳ spĳt
heeft gevoeld.i En hĳ moet een geschreeuw horen in de morgen en
een alarmsignaal ten tĳde van de
middag.j
17 Waarom heeft hĳ mĳ niet
definitief ter dood gebracht van
de moederschoot af, zodat mĳn
moeder mĳ tot mĳn grafstede zou
worden en haar schoot tot onbepaalde tĳd zwanger zou zĳn? k
18 Waarom toch ben ik uit de
moederschoot zelf voortgekomen,l
om hard werk en droefheid te
zienm en [te zien] dat mĳn dagen
een eind zouden nemen in louter
schaamte? n
o

Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, toen ko21
ning Zedek _ia Pashur,
de zoon
_
p

q

r de zoon
van Malk
_
¨ _ia, en Zefanja,
van Maaseja,
de priester, tot hem
_
zond en liet zeggen: 2 „Raadpleeg alstublieft ten behoeve van
ons Jehovah,s want Nebukadre_
zar, de koning van Babylon,
voert
_
oorlog tegen ons.t Misschien zal

k Job 3:10; Job 10:18; l Job 3:20; Job 14:1; m Ps
90:10; Klg 3:1; n Jak 5:10; HFDST. 21 o Ez
33:30; p 2Kon 24:18; 1Kr 3:15; 2Kr 36:10; q 1Kr
9:12; Jer 38:1; r 2Kon 25:18; Jer 29:25; Jer 37:3;
Jer 52:24; s Re 20:27; 2Kon 22:13; t 2Kon 25:1;
Jer 32:28; Jer 39:1.
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Ondergangsboodschap

Jehovah met ons doen naar al zĳn
wonderwerken, zodat hĳ van ons
zal wegtrekken.”a
3 Toen zei Jerem _ia tot hen:
„Dit zult GIJ tot Zedek _ia zeggen:
4 ’Dit heeft Jehovah, de God van
¨
Isra
el, gezegd: „Ziet, ik keer de
_
oorlogswapens die in UW hand
zĳn om, waarmee GIJ strĳdt teb
en
gen de koning van Babylon
_
¨
tegen de Chaldeeenc die U buiten de muur belegeren, en ik wil
hen in het midden van deze stad
bĳeenbrengen.d 5 En ikzelf wil
tegen U strĳdene met een uitgestrekte hand en met een sterke
arm en met toorn en met woede
en met grote verontwaardiging.f
6 En ik wil de inwoners van deze
stad slaan, zowel mens als dier.
Door een grote pestilentie zullen
zĳ sterven.” ’g
7 ’„En daarna”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal ik Zedek _ia, de
koning van Juda,
en zĳn dienaren
_
en het volk en degenen die in deze
stad overblĳven van de pestilentie, van het zwaard en van de hongersnood, overleveren in de hand
van Nebukadrezar,
de koning van
_
Babylon,
ja, in de hand van hun
_
vĳanden en in de hand van degenen die hun ziel zoeken, en hĳ zal
hen stellig slaan met de scherpte
van het zwaard.h Hĳ zal geen deernis met hen hebben, noch zal hĳ
mededogen tonen of enig erbarmen hebben.” ’i
8 En tot dit volk zult gĳ zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ziet, ik leg U de weg des levens en
de weg des doods voor.j 9 Wie in
deze stad blĳft, zal sterven door
het zwaard en door de hongersnood en door de pestilentie; k maar
wie er uitgaat en werkelĳk
over¨
loopt naar de Chaldeeen die U belegeren, zal in leven blĳven en
zĳn ziel zal hem stellig ten buit
worden.” ’l
10 ’„Want ik heb mĳn aangezicht tegen deze stad gericht tot
rampspoed en niet ten goede”,m
is de uitspraak van Jehovah. „In
de hand van de koning van Baby_
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JEREMIA 21:3–22:4
lon zal ze gegeven worden,a en hĳ
zal ze stellig met vuur verbranden.”b
11 En wat het huisgezin van de
koning van Juda
betreft, hoort
_
het woord van Jehovah.c 12 O
d dit heeft Jehovah
huis van David,
_
gezegd: „Velt iedere morgene vonnis in gerechtigheid,f en bevrĳdt
de beroofde uit de hand van de afzetter,g opdat mĳn woede niet losbarst net als een vuur h en werkelĳk brandt en er niemand is om
het te blussen, wegens de slechtheid van UW handelingen.” ’i
13 ’Zie, ik ben tegen u, o bewoonster van de laagvlakte,j
o rots van het vlakke land’, is
de uitspraak van Jehovah. ’Wat U
aangaat die zegt: „Wie zal tot ons
afdalen? En wie zal in onze woningen komen?”,k 14 ik wil U
ook rekenschap vragenl naar de
vrucht van UW handelingen’,m is
de uitspraak van Jehovah. ’En ik
wil een vuur ontsteken in haar
woud,n en het zal stellig alles rondom haar verslinden.’ ”o
Dit heeft Jehovah gezegd:
„Daal af naar het huis van
22
de koning van Juda,
en gĳ moet
_
daar dit woord spreken. 2 En
gĳ moet zeggen: ’Hoor het woord
van Jehovah, o koning van Juda,
_
p
gĳ
die zit op de troon van David,
_
met uw dienaren en uw volk, zĳ
die door deze poorten binnenkomen.q 3 Dit heeft Jehovah gezegd: „Oefent gerechtigheid en
rechtvaardigheid, en bevrĳdt de
beroofde uit de hand van de afzetter, en behandelt geen enkele
inwonende vreemdeling, vaderloze jongen of weduwe slecht.r
Doet [hun] geen geweld aan.s En
vergiet geen onschuldig bloed
in deze plaats.t 4 Want indien
GIJ dit woord wis en zeker zult
volbrengen, dan zullen door de
poorten van dit huis stellig de
koningen binnenkomen die voor
HFDST. 22 p Jer 13:13; Jer 17:25; Lu 1:32; q Jer
7:2; Jer 17:20; r Le 19:15; De 16:18; Jes 1:17; Jer
21:12; Ez 22:7; Ez 22:29; Mi 2:2; Za 7:9; s Ps 94:6;
t De 19:10; 2Kon 24:4; Jer 7:6.

JEREMIA 22:5-22
David
op diens troon zitten,a rĳ_
dend op wagens en op paarden,
hĳ met zĳn dienaren en zĳn
volk.” ’b
5 ’Maar indien GIJ deze woorden niet zult gehoorzamen, dan
zweer ik waarlĳk bĳ mĳzelf’,c is
de uitspraak van Jehovah, ’dat
dit huis tot niets dan een verwoeste plaats zal worden.’d
6 Want dit heeft Jehovah gezegd betreffende het huis van de
koning van Juda:
’Gĳ zĳt mĳ als
_
G _ilead, het hoofd van de L _ibae Voorzeker, ik zal u maken
non.
f
tot een wildernis;
wat de steden
´ ´
betreft, niet een zal er bewoond
worden.g 7 En ik wil verdervers
tegen u heiligen,h ieder met zĳn
wapens; i en zĳ moeten de keur
van uw ceders omhakkenj en ze in
het vuur doen vallen.k 8 En vele
¨
natien zullen werkelĳk deze stad
voorbĳtrekken en tot elkaar zeggen: „Op grond waarvan heeft Jehovah aldus met deze grote stad
gedaan?”l 9 En zĳ zullen moeten zeggen: „Op grond van het feit
dat zĳ het verbond van Jehovah,
hun God, verlaten hebbenm en ertoe zĳn overgegaan zich voor andere goden neer te buigen en die
te dienen.” ’n
10 Weent niet om de dode,o en
beklaagt hem niet. Weent hevig om wie weggaat, want hĳ zal
niet meer terugkeren en hĳ zal
het land van zĳn bloedverwanten werkelĳk niet zien. 11 Want
dit heeft Jehovah gezegd betrefp
de zoon van Jos _ia,
fende Sallum,
_
de koning van Juda,
die regeert
_
in de plaats van zĳn vader Jos _ia,q
die uit deze plaats vertrokken is:
’Hĳ zal daar niet meer terugkeren.
12 Want in de plaats waarheen
men hem in ballingschap heeft gevoerd, zal hĳ sterven, en dit land
zal hĳ niet meer zien.’r
13 Wee degene die zĳn huis
bouwt,s maar niet met rechtvaardigheid, en zĳn opperzalen, maar
niet met gerechtigheid, door uitbuiting van zĳn naaste die om niet
dient en wiens loon hĳ hem niet
geeft; t 14 die zegt: ’Ik zal mĳ

Tegen Sallum en Jojakim
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een ruim huis bouwen en gerieflĳke bovenzalen,a en mĳn vensters
ervoor moeten verbreed worden
en de betimmering zal met ceder zĳnb en bestreken met vermiljoen.’c 15 Zult gĳ blĳven regeren omdat gĳ door het gebruik
van ceder[hout] wedĳvert? Wat
uw vader betreft, heeft hĳ niet
gegeten en gedronken en gerechtigheid en rechtvaardigheid geoefend? d In dat geval ging het hem
goed.e 16 Hĳ kwam op voor de
wettelĳke aanspraak van de ellendige en de arme.f In dat geval ging
het hem goed. ’Was dat niet een
geval van mĳ kennen?’, is de uitspraak van Jehovah. 17 ’Voorzeker, uw ogen en uw hart zĳn op
niets anders dan op uw onrechtvaardige winst [gericht],g en op
het bloed van de onschuldige, om
[het] te vergieten,h en op afzetten en op afpersen, om [dat] te
beoefenen.’
18 Daarom, dit heeft Jehovah
i de
gezegd betreffende Jojakim,
_
zoon van Jos _ia, de koning van
Juda:
’Men zal niet over hem
_
weeklagen: „Ach, mĳn broeder!
En ach, [mĳn] zuster!” Men zal
niet over hem weeklagen: „Ach,
o meester! En ach, zĳn waardigheid!”j 19 Met een ezelsbegrafenis zal hĳ begraven worden,k
voortgesleept en weggeworpen
worden, ver buiten de poorten
l
van Jeruzalem.’
_
20 Beklim de L _ibanonm en hef
geschreeuw aan, en laat in Ba_
sann uw stem horen. En hef geo
schreeuw aan vanaf de Abarim,
_
want allen die u intens liefhebp
ben, zĳn gebroken. 21 Ik sprak
tot u tĳdens uw onbezorgdheid.q
Gĳ hebt gezegd: ’Ik zal niet gehoorzamen.’r Dit was uw weg
van uw jeugd af, want gĳ hebt
mĳn stem niet gehoorzaamd.s
22 Een wind zal al uw eigen herders weiden; t en wat degenen betreft die u intens liefhebben, in
gevangenschap zullen zĳ gaan.u
Want in die tĳd zult gĳ beschaamd
staan en u stellig te schande get Jer 23:1; Ez 34:2; Za 11:8; u 2Kon 24:7.
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Wee de herders! Spruit vergadert overblĳfsel

maakt voelen wegens al uw rampspoed.a 23 O gĳ die woont op
de L _ibanon,b genesteld in de ceders,c hoe zult gĳ¨ stellig zuchten wanneer u weeen overkomen,d
de smarten als van een barende
vrouw!”e
24 „’Zo waar ik leef,’ is de uitspraak van Jehovah, ’ook al was
f de zoon van Jojakim,g de
Chonja,
_
_
koning van Juda,
de zegelring h
_
aan mĳn rechterhand, ik zou u
vandaar wegrukken! i 25 En ik
wil u geven in de hand van hen
die uw ziel zoekenj en in de hand
van hen voor wie gĳ bang zĳt
en in de hand van Nebukadre_
zar, de koning van Babylon,
_
¨ enk
in de hand van de Chaldeeen.
26 En ik wil u en uw moeder,l
die u gebaard heeft, wegslingeren naar een ander land, waar gĳlieden niet geboren zĳt, en daar
zult GIJ sterven.m 27 En in het
land waarnaar zĳ hun ziel zullen
opheffen om er terug te keren,
daarheen zullen zĳ niet terugo
keren.n 28 Is deze man Chonja
_
niets dan een verachte, stukgeslagen vorm,p of een vat waarin
men geen behagen heeft? q Waarom moeten hĳzelf en zĳn nageslacht worden weggeslingerd en
weggeworpen naar het land dat
zĳ niet hebben gekend?’r
29 O aarde, aarde, aarde, hoor
het woord van Jehovah.s 30 Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Schrĳft
deze man op als kinderloos,t als
een fysiek sterke man die geen
succes zal hebben in zĳn dagen,
want´ van
zĳn nageslacht zal er
´
niet een succes hebben,u zodat hĳ
v
en nog
zit op de troon van David
_
in Juda
heerst.’ ”
_
„Wee de herders die de
schapen van mĳn weide
23
ombrengen en verstrooien!”, is
w

de uitspraak van Jehovah.
2 Daarom, dit ¨ heeft Jehovah,
de God van Isra
el, gezegd tegen
_
de herders die mĳn volk weiden:
„GIJ zĳt het die mĳn schapen hebt
verstrooid, en GIJ bleeft ze uiteendrĳven en GIJ hebt UW aandacht
niet op hen gericht.”x
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JEREMIA 22:23–23:9

„Ziet, ik richt mĳn aandacht op
U, wegens de slechtheid van UW
handelingen”,a is de uitspraak van
Jehovah.
3 „En ikzelf zal het overblĳfsel van mĳn schapen bĳeenbrengen uit al de landen waarheen
ik ze verdreven had,b en ik wil
ze terugbrengen naar hun weidegrond,c en ze zullen stellig vruchtbaar zĳn en tot velen worden.d
4 En ik wil over hen herders verwekken die hen werkelĳk zullen
weiden,e en zĳ zullen niet meer
bevreesd zĳn, noch zullen zĳ met
enige verschrikking geslagen worden,f en er zullen er geen gemist
worden”, is de uitspraak van Jehovah.
5 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en ik
zal David
stellig een rechtvaardi_
ge spruit verwekken.g En een koning zal stellig regerenh en met
doorzicht handelen en gerechtigheid en rechtvaardigheid in het
land oefenen.i 6 In zĳn dagen
¨
el
zal Juda
gered worden,j en Isra
_
_
zelf zal in zekerheid verblĳf houden.k En dit is zĳn naam waarmee hĳ genoemd zal worden: Jehovah is onze rechtvaardigheid.”l
7 „Daarom, zie! er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en men zal niet meer zeggen: ’Jehovah leeft, die de zonen
¨
van Isra
el uit het land Egypte
_
_
heeft opgevoerd’,m 8 maar: ’Jehovah leeft, die het nageslacht
¨
van het huis van Isra
el heeft op_
gevoerd en die [hen] heeft binnengeleid uit het land van het
noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb’, en zĳ
zullen stellig op hun eigen bodem
wonen.”n
9 Wat de profeten betreft, mĳn
hart is in mĳn binnenste gebroken. Al mĳn beenderen zĳn gaan
sidderen. Ik ben geworden als
g Jes 4:2; Jes 11:1; Jes 53:2; Jer 33:15; Za 3:8;
Mt 2:23; Jo 1:45; h Lu 1:32; i Ps 72:2; Jes 9:7; Jes
11:4; Jes 32:1; j 1Kon 4:25; Ho 1:7; Za 10:6; k De
33:28; Ps 130:7; Jes 62:4; Jer 32:37; Za 14:11; l Jes
54:17; Jer 33:16; m Jer 16:14; n Jes 27:12; Jes
43:5; Ez 34:13; Ez 36:24; Ze 3:20.

JEREMIA 23:10-25

Alsem. Jehovah is tegen de leugenprofeten

een dronken mana en als een fysiek sterke man die door de wĳn
overmeesterd is, wegens Jehovah en wegens zĳn heilige woorden. 10 Want van overspelers b
is het land vol geworden.c Want
wegens de vloek is het land gaan
treuren,d de weidegronden van
de wildernis zĳn verdroogd; e en
hun handelwĳze blĳkt slecht te
zĳn, en hun machtsbetoon is niet
juist.
11 „Want het zĳn zowel de profeet als de priester die bezoedeld
zĳn geworden.f Ook in mĳn eigen
huis heb ik hun slechtheid gevonden”,g is de uitspraak van Jehovah. 12 „Daarom zal hun weg
voor hen worden gelĳk glibberige
plaatsenh in het donker; zĳ zullen
daarop geduwd worden en stellig
vallen.”i
„Want ik zal een rampspoed
over hen brengen, het jaar dat er
aandacht aan hen wordt geschonken”,j is de uitspraak van Jehovah. 13 „En bĳ de profeten van
k heb ik gezien wat onSamaria
_
betamelĳk is. Zĳ zĳn opgetreden
als profeten
[die worden aangezet]
¨
door B¨ a_ al,l en zĳ laten mĳn volk,
ja Isra
el, voortdurend ronddolen.m
_
14 En bĳ de profeten van Jeruza_
lem heb ik afschuwelĳke dingen
n overspel plegeno en in de
gezien:
leugen wandelen; p en zĳ hebben de
handen der boosdoeners gesterkt,
opdat zĳ niet zouden terugkeren,q
een ieder van zĳn eigen slechtheid. Zĳ zĳn mĳ allen geworden
r en haar inwoners als
als Sodom,
_
s
Gomorra.”
_
15 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen tegen de profeten gezegd: „Zie, ik doe hen alsem eten en ik wil hun gifwater
te drinken geven.t Want van de
profeten van Jeruzalem
is afval_
ligheidu uitgegaan over het gehele land.”
16 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „Luistert niet
naar de woorden van de profeten
die tot U profeteren.v Zĳ maken
dat GIJ tot ĳdelheid wordt.w Het
visioen van hun eigen hart spre-
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ken zĳa — niet uit de mond van Jehovah.b 17 Zĳ zeggen steeds tot
degenen die mĳ met minachting
bejegenen: ’Jehovah heeft gesproken: „Vrede zult GIJ krĳgen.” ’c
En [tot] een ieder die wandelt
in de verstoktheid van zĳn hartd
hebben zĳ gezegd: ’Geen rampspoed zal ulieden overkomen.’e
18 Want wie heeft in de intieme f
groep van Jehovah gestaan, opdat hĳ zĳn woord zou zien en horen? g Wie heeft er aandacht geschonken aan zĳn woord, opdat
hĳ het zou horen? h 19 Ziet! De
storm van Jehovah, louter woede, zal stellig losbarsten, ja, een
wervelstorm.i Op het hoofd van
de goddelozen zal hĳ neerwervelen.j 20 De toorn van Jehovah
zal zich niet afwenden, totdat hĳ
volvoerdk en totdat hĳ verwezenlĳkt zal hebben de denkbeelden
van zĳn hart.l In het laatst der
dagen zult GIJ met verstand daarop letten.m
21 Ik heb de profeten niet gezonden, toch hebben zĳzelf gelopen. Ik heb niet tot hen gesproken,
toch hebben zĳzelf geprofeteerd.n
22 Maar indien zĳ in mĳn intieme o groep hadden gestaan,
dan
´´
zouden zĳ mĳn volk mıjn woorden hebben doen horen, en zĳ zouden hen van hun slechte weg en
van de slechtheid van hun handelingen hebben doen terugkeren.”p
23 „Ben ik een God van nabĳ”,
is de uitspraak van Jehovah, „en
niet een God van verre?”q
24 „Of kan enig mens in schuilplaatsen verborgen zĳn zodat ikzelf hem niet zie?”,r is de uitspraak van Jehovah.
„Ben ik het niet die de hemel
en de aarde werkelĳk vul?”,s is de
uitspraak van Jehovah. 25 „Ik
heb gehoord wat de profeten
heb´´
ben gezegd die in mıjn naam
t
leugen profeteren, door te zeg¨
j Re 9:57; 1Sa 25:39; Ne 4:4; Jer 30:23; Joe 3:7;
Ob 15; k Le 26:28; Za 8:14; l Jer 30:24; m 1Kon
8:47; n Jer 14:14; Jer 27:15; Jer 29:9; o Job 29:4;
Ps 15:1; Ps 25:14; Jer 23:18; p Jer 25:5; Jer 29:23;
q Ps 113:6; Han 17:27; r Ge 16:13; Ps 90:8; Ps
139:7; Sp 15:3; Am 9:2; Heb 4:13; s Ps 139:7; Jes
66:1; t Jer 29:23.
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Twee manden: goede en slechte vĳgen

gen: ’Ik heb een droom gehad! Ik
heb een droom gehad!’a 26 Hoe
lang zal dit bestaan in het hart
van de profeten die de leugen profeteren en die profeten zĳn van de
bedriegerĳ van hun eigen hart? b
27 Zĳ zinnen erop mĳn volk mĳn
naam te doen vergeten door middel van hun dromen, die zĳ elkaar blĳven vertellen,c net zoals
hun vaderen mĳn naam hebben
¨
vergeten door middel van Ba_ al.d
28 Laat de profeet bĳ wie een
droom is, de droom verhalen;
maar
´ ´ laat degene bĳ wie mĳn
woord is, mĳn woord naar waarheid spreken.”e
„Wat heeft het stro met het koren te maken?”,f is de uitspraak
van Jehovah.
´
29 „Is niet mĳn woord zo als
een vuur”,g is de uitspraak van
Jehovah, „en als een smidshamer
die de steile rots verplettert?”h
30 „Daarom, zie, ik ben tegen
de profeten”,i is de uitspraak van
Jehovah, „die mĳn woorden wegstelen, een ieder van zĳn metgezel.”j
31 „Zie, ik ben tegen de profeten”, is de uitspraak van Jehovah,
„die hun tong gebruiken om te
zeggen: ’Een uitspraak!’ ”k
32 „Zie, ik ben tegen de profeten van leugenachtige dromen”,
is de uitspraak van Jehovah, „die
ze verhalen en mĳn volk doen
ronddolen wegens hun leugens l
en wegens hun snoeverĳ.”m
„Maar ikzelf heb hen niet gezonden, noch hun een bevel gegeven. Zĳ zullen dit volk dus
in geen enkel opzicht baat brengen”,n is de uitspraak van Jehovah.
33 „En wanneer dit volk of de
profeet of priester u vraagt en
zegt: ’Wat is de last van Jehovah?’,o dan moet gĳ tot hen zeggen: ’„Gĳlieden zĳt — o wat een
last! p En ik zal U stellig verlaten”,q is de uitspraak van Jehovah.’ 34 Wat de profeet of de
priester of het volk betreft dat
zegt: ’De last van Jehovah!’, op
die man en op zĳn huisgezin wil
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JEREMIA 23:26–24:3

ik ook mĳn aandacht richten.a
35 Dit is hetgeen GIJ blĳft zeggen, een ieder tot zĳn naaste en
een ieder tot zĳn broeder: ’Wat
heeft Jehovah geantwoord? En
wat heeft Jehovah gesproken?’b
36 Maar van de lastc van Jehovah dient GIJ niet meer te gewagen,d want de last zelf wordt voor
een ieder zĳn eigen woord,e en GIJ
hebt de woorden van de levende
God, Jehovah der legerscharen,
onze God, veranderd.f
37 Dit zult gĳ tot de profeet
zeggen: ’Wat voor antwoord heeft
Jehovah u gegeven? En wat heeft
Jehovah gesproken? g 38 En indien GIJ „De last van Jehovah!”
blĳft zeggen, daarom, dit heeft Jehovah gezegd: „Omdat GIJ zegt:
’Dit woord is niets dan de last van
Jehovah’, toen ik tot U de boodschap bleef zenden en zei: ’GIJ
moogt niet zeggen: „De last van
Jehovah!” ’, 39 daarom, hier ben
ik! En ik wil U definitief aan veronachtzaming overgeven,h en ik
wil U en de stad die ik U en UW
voorvaders gegeven heb, in de
steek laten — weg van mĳn aangezicht.i 40 En ik wil smaad op
U leggen tot onbepaalde tĳd en
schande tot onbepaalde tĳd, die
niet vergeten zal worden.” ’ ”j
En Jehovah toonde mĳ, en
zie! twee ´ manden
met vĳ24
´
gen, geplaatst voor de tempel van
Jehovah, nadat Nebukadrezar,
de
_
k de
koning van Babylon,
Jechonja,
_
_
l
de koning van
zoon van Jojakim,
_
Juda,
en de vorsten van Juda
en
_
_
de handwerksliedenm en de bouwers van bolwerken uit Jeruza_
lem in ballingschap had gevoerd,
om hen naar Babylon
te brengen.n
_
2 Wat de ene mand betreft, de
vĳgen waren zeer goed, gelĳk
vroege vĳgen; o en wat de andere mand betreft, de vĳgen waren
zeer slecht, zodat ze niet te eten
waren van slechtheid.
3 Jehovah zei nu tot mĳ: „Wat
ziet gĳ, Jerem _ia?” Ik zei dus: „Vĳgen; de goede vĳgen zĳn zeer
goed, en de slechte zĳn zeer slecht,
zodat ze niet te eten zĳn van
slechtheid.”p

JEREMIA 24:4–25:10
4 Toen kwam het woord van Jehovah tot mĳ, dat luidde: 5 „Dit
¨
heeft Jehovah, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Gelĳk deze goede vĳgen,
zo zal ik de ballingen van Juda,
die
_
ik uit deze plaats wil wegzenden
¨
naar het land der Chaldeeen,a op
een goede wĳze aanzien.b 6 En
ik wil mĳn oog op een goede wĳze
op hen richten,c en ik zal hen stellig naar dit land doen terugkeren.d
En ik wil hen opbouwen, en ik
zal niet omverhalen; en ik wil hen
planten, en ik zal niet uitrukken.e
7 En ik wil hun een hart geven
om mĳ te kennen,f dat ik Jehovah
ben, en zĳ moeten mĳn volk worden,g en ikzelf zal hun God worden, want zĳ zullen tot mĳ terugkeren met geheel hun hart.h
8 En gelĳk de slechte vĳgen,
die niet te eten zĳn van slechtheid,i ja, dit heeft Jehovah gezegd: „Zo zal ik Zedek _ia,j de koning van Juda,
maken en zĳn
_
vorsten en het overblĳfsel van
Jeruzalem
dat overblĳft in dit
_
landk en zĳ die in het land Egypte
_
l —
9 ik wil hen ook mawonen
ken tot beving, tot rampspoed, in
al de koninkrĳken der aarde,m tot
smaad en tot een spreekwoord,
tot hoonn en tot vervloeking,o in
al de plaatsen waarheen ik hen
zal verdrĳven.p 10 En ik wil tegen hen zenden het zwaard,q de
hongersnoodr en de pestilentie,s
totdat zĳ een eind nemen op de
grond die ik hun en hun voorvaders gegeven heb.” ’ ”t
Het woord dat tot Jerem _ia
kwam betreffende het gehele volk van Juda,
in het vier_
u
de zoon van
de jaar van Jojakim,
_
Jos _ia, de koning van Juda,
dat is
_
het eerste jaar van Nebukadrezar,
_
2 hetde koning van Babylon;
_
welk de profeet Jerem _ia sprak
betreffende het gehele volk van
Juda
en betreffende al de inwo_
ners van Jeruzalem,
door te zeg_
gen:
3 „Vanaf het dertiende jaar van
de koJos _ia,v de zoon van Amon,
_
ning van Juda,
en tot op deze dag,
_
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¨
deze drieentwintig jaar is het
woord van Jehovah tot mĳ gekomen, en ik bleef tot ulieden spreken, vroeg op zĳnde en sprekende, maar GIJ hebt niet geluisterd.a
4 En Jehovah heeft tot U gezonden al zĳn knechten, de profeten,
vroeg op zĳnde en [hen] zendende, maar GIJ hebt niet geluisterd,b
noch UW oor geneigd om te luisteren,c 5 terwĳl zĳ zeiden: ’Keert
alstublieft terug, een ieder van
zĳn slechte weg en van de slechtheid van UW handelingen,d en blĳft
wonen op de bodem die Jehovah U
en UW voorvaders sinds het verre
verleden en tot ver in de toekomst
gegeven heeft.e 6 En loopt geen
andere goden achterna om die te
dienen en U ervoor neer te buigen,
opdat GIJ mĳ niet krenkt door het
werk van UW handen en ik geen
rampspoed over U breng.’f
7 ’Maar GIJ hebt niet naar mĳ
geluisterd’, is de uitspraak van
Jehovah, ’met de bedoeling mĳ
door het werk van UW handen
te krenken, tot rampspoed voor
UZELF.’g
8 Daarom, dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: ’„Omdat GIJ mĳn woorden niet hebt gehoorzaamd, 9 ziet, ik zend en
wil nemen alle families van het
noorden,”h is de uitspraak van Jehovah, „zelfs [zendend] tot Nebukadrezar,
de koning van Baby_
_
lon, mĳn knecht,i en ik wil hen
j
brengen tegen dit land en tegen
zĳn ¨ bewoners en tegen al deze
natien rondom,k en ik wil ze aan
de vernietiging prĳsgeven en ze
maken tot een voorwerp van ontzetting en tot een aanfluiting l
en tot verwoeste plaatsen voor
onbepaalde tĳd.m 10 En ik wil
daaruit doen vergaan het geluid
van uitbundige vreugde en het
geluid van verheuging,n de stem
van de bruidegom en de stem van
de bruid,o het geluid van de handg De 32:21; 2Kon 17:17; Ne 9:26; Jer 7:19; Jer
32:30; Jer 44:5; h Le 26:25; Jes 5:26; Jer 1:15; Jer
5:15; i Jer 27:6; Jer 43:10; Ez 29:18; j De 28:49;
Jer 5:15; Ez 7:24; Am 6:14; k Ez 26:7; Ez 29:19;
Hab 1:6; l Jer 19:8; m 1Kon 9:7; Jer 18:16; n Jes
24:7; Ez 26:13; o Jer 7:34; Jer 16:9.
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70-jarige ballingschap voorzegd

molena en het licht van de lamp.b
11 En geheel dit land moet tot
een verwoeste plaats worden, tot
een voorwerp van ontzetting, en
¨
deze natien zullen de koning van
Babylon
zeventig jaar moeten die_
nen.” ’c
12 ’En het moet geschieden dat
wanneer er zeventig jaar zĳn
vervuld,d ik aan de koning van
Babylon
en aan die natie reken_
schap zal vragen’,e is de uitspraak
van Jehovah, ’van hun dwaling,
¨
ja, aan het land der Chaldeeen,f
en ik wil het tot onbepaalde tĳd
tot verlaten woestenĳen maken.g
13 En ik wil over dat land al
mĳn woorden brengen die ik ertegen gesproken heb, ja, al wat in
dit boek geschreven staat,
¨ wat
Jerem _ia tegen al de natien geh
profeteerd heeft.
14
Want
ook
¨
zĳzelf, vele natien en grote konini
gen, hebben hen als knechten uitgebuit,j en ik wil hun vergelden
naar hun activiteit en naar het
werk van hun handen.’ ”k
15 Want dit¨ heeft Jehovah, de
God van Isra
el, tot mĳ gezegd:
_
„Neem deze beker met de wĳn
der woede uit mĳn
¨ hand, en gĳ
moet die al de natien waarheen ik
u zend, laten drinken.l 16 En ze
moeten drinken en heen en weer
slingeren en zich als waanzinnigen gedragen wegens het zwaard
dat ik onder hen zend.”m
17 Toen nam ik de beker uit
de hand¨ van Jehovah en liet al
de natien waarheen Jehovah mĳ
had gezonden, drinken: n 18 namelĳk Jeruzalem
en de steden van
_
Juda
en haar koningen, haar vor_
sten, om ze te maken tot een verwoeste plaats, tot een voorwerp
van ontzetting,o tot een aanfluiting en een vervloeking, zoals op
deze dag; p 19 Farao, de koning
van Egypte,
en zĳn dienaren en
_
zĳn vorsten en geheel zĳn volk; q
20 en geheel het gemengde gezelschap, en alle koningen van het
land Uz,r en alle koningen van het
t
land der Filistĳnens en Askelon
_
v
en Gaza
en het over_ u en Ekron
_
w
x
blĳfsel van Asdod;
21 Edom
_
_
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JEREMIA 25:11-30

a
en Moab
en de zonen van Am_
_
mon; b 22 en alle koningen van
c
en alle koningen van S _iTyrus
_
don d en de koningen van het
eiland dat in de zeestreek ligt;
e
f
en Tema
en Buz
23 en Dedan
_
_
en allen met aan de slapen wegg
24 en alle kogesneden haar;
ningen van de Arabierenh en alle
koningen van het gemengde gezelschap dat in de wildernis verblĳft;
25 en alle koningen van Z _imri en
i en alle
alle koningen van Elam
_
koningen van de Meden; j 26 en
alle koningen van het noorden die
nabĳ en veraf zĳn, de een na de ander, en alle [andere] koninkrĳken
der aarde die op de oppervlakte
van de aardbodem zĳn; en de kok
zelf zal na hen
ning van Sesach
_
drinken.
27 „En gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit heeft Jehovah der le¨
gerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: „Drinkt en wordt dronken en braakt en valt zodat GIJ
niet kunt opstaan,l vanwege het
zwaard dat ik onder U zend.” ’m
28 En het moet geschieden dat
ingeval zĳ weigeren de beker uit
uw hand te nemen om te drinken, dan moet gĳ tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „GIJ zult zonder mankeren drinken.n 29 Want ziet!
over de stad waarover mĳn naam
is uitgeroepen, begin ik ramp´ ´
spoed te brengen,o en zoudt GIJ
ook maar in enig opzicht ongestraft blĳven?” ’p
’GIJ zult niet ongestraft blĳven,
want een zwaard roep ik op tegen al de bewoners der aarde’, is
de uitspraak van Jehovah der legerscharen.
30 En wat u betreft, gĳ zult
al deze woorden tot hen profeteren, en gĳ moet tot hen zeggen: ’Van omhoog zal Jehovah
zelf brullen,q en vanuit zĳn heilige woning zal hĳ zĳn stem laten

g Jer 9:26; Jer 49:32; h 2Kr 9:14; Jer 49:31; i Jer
49:34; Ez 32:24; j Jer 51:11; k Jer 51:41; l Jes 63:6;
Klg 4:21; Hab 2:16; m Ez 21:4; n Ps 75:8; o 1Kon
9:7; Jer 7:14; Da 9:18; 1Pe 4:17; p Sp 11:31; Jer
¨
49:12; Ob 16; q Jes 42:13; Joe 3:16; Am 1:2.

JEREMIA 25:31–26:10

Gods oorlog. Complot tegen Jeremia

weerklinken.a Zonder mankeren
zal hĳ brullen over zĳn verblĳfplaats. Een juichkreet als van hen
die [de wĳnpers] treden, zal hĳ
zingend uiten tegen al de bewoners der aarde.’b
31 ’Een rumoer zal stellig doordringen zelfs tot de verste streek
van de aarde, want een geschil
¨
heeft Jehovah met de natien.c Hĳ
moet persoonlĳk in het gericht
treden met alle vlees.d Wat de
goddelozen betreft, hĳ moet hen
aan het zwaard overgeven’,e is de
uitspraak van Jehovah.
32 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Ziet! Een rampspoed gaat uit van natie tot natie,f
en een zware storm zelf zal verwekt worden van de meest afgelegen streken der aarde.g 33 En
zĳ die door Jehovah zĳn neergeveld, zullen op die dag stellig van
het ene einde der aarde helemaal
tot het andere einde der aarde komen te liggen.h Er zal niet over
hen geweeklaagd worden, noch
zullen zĳ bĳeengezameld of begraven worden.i Tot mest op de oppervlakte van de aardbodem zullen zĳ worden.’j
34 Jammert, GIJ herders, en
schreeuwt het uit! k En wentelt
U in het rond,l GIJ majestueuzen van de kudde,m want UW dagen voor de slachting en voor UW
verstrooiingen zĳn vervuld,n en
GIJ moet vallen als een begeerlĳk vat! o 35 En een toevluchtsoord is de herders ontvallen, en
een mogelĳkheid tot ontkomen,
de majestueuzen van de kudde.p
36 Luistert! Het geschreeuw van
de herders, en het gejammer van
de majestueuzen van de kudde,
want Jehovah plundert hun weide met geweld. 37 En in de vredige verblĳfplaatsen is geen leven
meer wegens de brandende toorn
van Jehovah.q 38 Hĳ heeft net
als een jonge leeuw met manen
zĳn plaats van beschutting verlaten,r want hun land is tot een voorwerp van ontzetting geworden wegens het gewelddadige zwaard en
wegens zĳn brandende toorn.”s
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In het begin van de koninklĳke heerschappĳ van Joja_
a
kim, de zoon van Jos _ia, de koning
van Juda,
kwam dit woord van
_
de zĳde van Jehovah en luidde:
2 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Ga
in het voorhof van het huis van Jehovah staan,b en gĳ moet betreffende al de steden van Juda,
die
_
komen om zich neer te buigen in
het huis van Jehovah, al de woorden spreken die ik u gebieden
zal tot hen te spreken.c Doe er
geen woord af.d 3 Misschien zullen zĳ luisteren en terugkeren,
een ieder van zĳn slechte weg,e en
zal ik spĳt moeten gevoelen over
de rampspoed die ik hun denk aan
te doen wegens de slechtheid van
hun handelingen.f 4 En gĳ moet
tot hen zeggen: „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Indien GIJ niet naar
mĳ zult luisteren door in mĳn wet
te wandeleng die ik U heb voorgelegd,h 5 door naar de woorden van mĳn knechten, de profeten, te luisteren, die ik tot U zend,
zelfs vroeg op zĳnde en [hen] zendende, naar wie GIJ niet hebt geluisterd,i 6 wil ik, op mĳn beurt,
dit huis maken gelĳk dat in S _ilo,j
en deze stad zal ik maken tot een
¨
vervloeking voor alle natien der
aarde.’ ” ’ ”k
7 De priesters dan en de profeten en het gehele volk hoorden
Jerem _ia deze woorden spreken in
het huis van Jehovah.l 8 Zo ¨ geschiedde het, toen Jerem _ia geeindigd had alles te spreken wat Jehovah [hem] geboden had tot het
gehele volk te spreken, dat de
priesters en de profeten en het
gehele volk hem vastgrepen en
zeiden: „Gĳ zult beslist sterven.m
9 Waarom hebt gĳ in de naam
van Jehovah geprofeteerd en gezegd: ’Gelĳk dat in S _ilo n zal dit
huis worden, en deze stad zelf zal
verwoest worden om zonder inwoner te zĳn’?” En heel het volk
bleef zich om Jerem _ia verzamelen in het huis van Jehovah.
10 Na verloop van tĳd kregen
de vorsten van Juda
deze woor_
den te horen, en zĳ gingen toen
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van het huis van de koning op
naar het huis van Jehovaha en
zetten zich neer in de ingang van
de nieuwe poort van Jehovah.b
11 Toen zeiden de priesters en de
profeten tot de vorsten en tot heel
het volk: „Aan deze man komt het
doodvonnis toe,c want hĳ heeft betreffende deze stad geprofeteerd
juist zoals GIJ met UW eigen oren
hebt gehoord.”d
12 Daarop zei Jerem _ia tot alle
vorsten en tot heel het volk: „Het
was Jehovah die mĳ gezonden
heeft om betreffende dit huis en
betreffende deze stad al de woorden te profeteren die GIJ hebt
gehoord.e 13 En nu, maakt UW
wegen en UW handelingen goed,f
en gehoorzaamt de stem van Jehovah, UW God, en Jehovah zal
spĳt gevoelen over de rampspoed
die hĳ tegen U gesproken heeft.g
14 En wat mĳ betreft, ziet, ik ben
in UW hand.h Doet met mĳ naar
wat goed en naar wat recht is
in UW ogen.i 15 Alleen dient GIJ
zonder mankeren te weten dat, indien GIJ mĳ ter dood brengt, GIJ onschuldig bloed brengt over UZELF
en over deze stad en over haar inwoners,j want werkelĳk waar: Jehovah heeft mĳ inderdaad tot U
gezonden om al deze woorden ten
aanhoren van U te spreken.”k
16 Toen zeiden de vorstenl en
heel het volk tot de priesters en
tot de profeten: „Deze man komt
geen doodvonnis toe,m want in
de naam van Jehovah, onze God,
heeft hĳ tot ons gesproken.”n
17 Bovendien stonden zekere
personen van de oudere mannen
van het land op en zeiden toen
tot de gehele gemeente van het
volk: o 18 „Het was M _ichap van
q
die bleek te profeteren
Moreseth
_
in de dagen van Hizk _ia, de koning
r
van Juda,
en hĳ zei voorts tot
_
het gehele volk van Juda:
’Dit
_
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „S _ion zelf zal worden omgeploegd als was het een veld,s
en Jeruzalem
zelf zal tot niets
_
dan puinhopen worden,t en de
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JEREMIA 26:11–27:3
berg van het Huis zal zĳn tot
hoge plaatsen van een woud.” ’a
19 Hebben Hizk _ia, de koning van
Juda,
en al degenen van Juda
hem
_
_
soms ter dood gebracht? Vreesde hĳ niet Jehovah en ging hĳ er
niet toe over het aangezicht van
Jehovah te vermurwen,b zodat Jehovah spĳt kreeg over de rampspoed die hĳ tegen hen gesproken
had? c Wĳ zĳn dus bezig een grote
rampspoed tegen onze ziel te bewerken.d
20 En er bleek ook een man te
zĳn die profeteerde in de naam
van Jehovah, Ur _ia, de zoon van See En hĳ
maja,
uit K _irjath-Jearim.
_
_
bleef profeteren tegen deze stad
en tegen dit land overeenkomstig al de woorden van Jerem _ia.
f
21 En koning Jojakim
en al zĳn
_
sterke mannen en al de vorsten
kregen zĳn woorden te horen, en
toen zocht de koning hem ter dood
te brengen.g Toen Ur _ia [het] te horen kreeg, werd hĳ terstond bevreesdh en nam de wĳk en kwam
in Egypte.
22 Maar koning Jo_
_
jakim zond mannen naar Egyp_
i
te, Elnathan,
de zoon van Achbor,
_
_
en andere mannen met hem naar
Egypte.
23 En zĳ haalden Ur _ia
_
vervolgens uit Egypte
en brach_
ten hem bĳ koning Jojakim,
die
_
hem toen met het zwaard neersloeg j en zĳn dode lichaam op de
begraafplaats van de zonen van
het volk wierp.”
24 Bovendien was het de hand
l
van Ah _ikam,k de zoon van Safan,
_
die met Jerem _ia bleek te zĳn, opdat hĳ niet werd overgegeven in
de hand van het volk om hem
ter dood te brengen.m
In het begin van het koninkrĳk van Jojakim,
de
27
_
zoon van Jos _ia, de koning van
n

Juda,
kwam dit woord van Je_
hovah tot Jerem _ia, dat luidde:
2 „Dit heeft Jehovah tot mĳ gezegd: ’Maak u banden en jukhouten,o en gĳ moet die op uw hals
leggen.p 3 En gĳ moet ze zenq
den naar de koning van Edom
_

JEREMIA 27:4-18

Zedekia moet zich aan Babylon onderwerpen

a
en naar de koning van Moab
en
_
naar de koning van de zonen van
b
Ammon
en naar de koning van
_
c en naar de koning van S
Tyrus
_i_
don,d door de hand van de boden die naar Jeruzalem,
tot Zede_
k _ia, de koning van Juda,
komen.
_
4 En gĳ moet hun een bevel geven voor hun meesters, door te
zeggen:
„Dit heeft Jehovah der ¨ legerscharen, de God van Isra
el,e ge_
zegd; dit dient GIJ tot UW meesters te zeggen: 5 ’Ikzelf heb de
aarde gemaakt,f de menseng en
de dierenh die op de oppervlakte
van de aarde zĳn, door mĳn grote
krachti en door mĳn uitgestrekte arm; j en ik heb haar gegeven
aan wie het in mĳn ogen goed
is gebleken.k 6 En nu heb ikzelf
al deze landen gegeven in de hand
van Nebukadnezar,
de koning van
_
l mĳn knecht; m en zelfs
Babylon,
_
de wilde dieren van het veld heb
ik hem gegeven, opdat ze
¨ hem dienen.n 7 En alle natien moeten,
ja, hem en zĳn zoon en zĳn kleinzoon dienen,o totdat de tĳd ook
voor¨ zĳn eigen land komt,p en vele
natien en grote koningen moeten
hem als knecht uitbuiten.’q
8 ’En het moet geschieden dat
de natie en het koninkrĳk dat
hem niet zal dienen, ja, Nebukadnezar,
de koning van Babylon,
en
_
_
dat zĳn hals niet onder het juk
van de koning van Babylon
zal
_
plaatsen — met het zwaardr en
met de hongersnoods en met de
pestilentie t zal ik mĳn aandacht
op die natie richten’, is de uitspraak van Jehovah, ’totdat ik
door zĳn hand een eind aan hen
gemaakt zal hebben.’u
9 ’En wat ulieden betreft, luistert niet naar UW profetenv en
naar UW beoefenaars van waarzeggerĳ en naar UW dromers w en
naar UW beoefenaars van magie
en naar UW tovenaars,x die tot
U zeggen: „Gĳlieden zult de koning van Babylon
niet dienen.”y
_
10 Want leugen profeteren zĳ U,
om U ver van UW grond te laten
wegvoeren; en ik zal U moeten
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uiteendrĳven, en GIJ zult moeten
omkomen.a
11 En wat de natie betreft die
haar hals onder het juk van de
koning van Babylon
zal brengen
_
en hem werkelĳk zal dienen, die
wil ik ook rustig op haar grond laten blĳven’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en ze zal die stellig bebouwen en daarop wonen.’ ” ’ ”b
12 Zelfs tot Zedek _ia,c de koning
van Juda,
sprak ik overeenkom_
stig al deze woorden,d door te zeggen: „Brengt UW hals onder het
juk van de koning van Babylon
_
en dient hem en zĳn volk en blĳft
in leven.e 13 Waarom zoudt gĳzelf, en uw volk, sterven door het
zwaard,f door de hongersnoodg
en door de pestilentie,h naar hetgeen Jehovah gesproken heeft tot
de natie die de koning van Ba_
bylon niet dient? 14 En luistert
niet naar de woorden van de profeten die tot ulieden zeggen: ’GIJ
zult de koning van Babylon
niet
_
dienen’,i want leugen profeteren
zĳ U.j
15 ’Want ik heb hen niet gezonden’, is de uitspraak van Jehovah, ’maar zĳ profeteren bedrieglĳk in mĳn naam, opdat ik U
zal verdrĳvenk en GIJ zult moeten
omkomen,l gĳlieden en de profeten die tot U profeteren.’ ”m
16 En tot de priesters en tot
heel dit volk sprak ik en zei:
„Dit heeft Jehovah gezegd: ’Luistert niet naar de woorden van UW
profeten die tot U profeteren en
zeggen: „Ziet! Het gerei van het
huis van Jehovah wordt nu spoedig uit Babylon
teruggebracht!”n
_
Want leugen profeteren zĳ U.o
17 Luistert niet naar hen. Dient
de koning van Babylon
en blĳft
_
in leven.p Waarom zou deze stad
tot een verwoeste plaats worden? q 18 Maar indien zĳ profeten zĳn en indien het woord van
f De 28:63; Ez 18:31; Ez 33:11; g De 28:53; Ez
14:21; h De 28:61; Jer 38:2; i Jer 37:19; j Jer 14:14;
Jer 23:21; Jer 28:15; Jer 29:8; Ez 13:6; k De 28:64;
l Le 26:38; De 30:18; m 1Kon 22:23; Jer 20:6; Jer
29:21; Ez 13:3; n 2Kon 24:13; 2Kr 36:7; Jer 28:3;
Da 1:2; o Jer 14:13; p Jer 27:11; q Le 26:33; Jer
38:17; Jer 38:23.
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Hananja’s valse profetie

Jehovah werkelĳk bĳ hen bestaat,
laten zĳ dan alstublieft Jehovah
der legerscharen dringend smekena dat het gerei dat nog over
is in het huis van Jehovah en
het huis van de koning van Juda
_
en in Jeruzalem,
niet in Babylon
_
_
komt.’
19 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd betreffende de zuilenb en betreffende de
zee c en betreffende de wagentjes d en betreffende de rest van
het gerei dat nog over is in deze
stad,e 20 dat Nebukadnezar,
de
_
koning van Babylon,
niet had
_
f
meegenomen toen hĳ Jechonja,
_
de zoon van Jojakim,
de koning
_
van Juda,
uit Jeruzalem
in bal_
_
lingschap voerde naar Babylon,
_
samen met al de edelen van Juda
_
g —
en Jeruzalem
21 want dit
_
heeft Jehovah der
¨ legerscharen,
de God van Isra
el, gezegd betref_
fende het gerei dat nog over is
in het huis van Jehovah en het
huis van de koning van Juda
en
_
h
22 ’„Naar Babylon
Jeruzalem:
_
_
i en daar
zal het gebracht worden
zal het blĳven tot de dag dat ik
er mĳn aandacht op richt”,j is de
uitspraak van Jehovah. „En ik
wil het opvoeren en terugbrengen naar deze plaats.” ’ ”k
Toen gebeurde het in dat
jaar, in het begin van het
28
koninkrĳk van Zedek _ia, de ko-
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l

ning van Juda,
in het vierde jaar,
_
in de vĳfde maand, dat Hanan_
de profeet
ja,m de zoon van Azzur,
_
die uit G _ibeonn was, in het huis
van Jehovah voor de ogen van
de priesters en heel het volk tot
mĳ zei: 2 „Dit heeft Jehovah
der¨ legerscharen, de God van Is_
rael, gezegd: ’Ik wil het juk van
de koning van Babylon
verbre_
ken.o 3 Binnen nog twee volle
jaren breng ik naar deze plaats
al het gerei van het huis van
Jehovah terug dat Nebukadne_
p
zar, de koning van Babylon,
uit
_
deze plaats heeft weggenomen
om het naar Babylon
te brengen.’ ”
_
q
4 „’En Jechonja,
de zoon van Jo_
_
r de koning van Juda, en al
jakim,
_
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JEREMIA 27:19–28:13
de ballingen van Juda
die te Baby_
_
lon gekomen zĳn,a breng ik naar
deze plaats terug’, is de uitspraak
van Jehovah, ’want ik zal het juk
van de koning van Babylon
ver_
breken.’ ”b
5 Toen zei de profeet Jerem _ia
tot de profeet Hananja,
voor de
_
ogen van de priesters en voor
de ogen van heel het volk dat
in het huis van Jehovah stond,c
6 ja, de profeet Jerem _ia zei toen:
„Amen! d Moge Jehovah aldus
doen! Moge Jehovah uw woorden die gĳ geprofeteerd hebt bevestigen, door het gerei van het
huis van Jehovah en al de ballingen uit Babylon
naar deze plaats
_
terug te brengen! e 7 Maar hoor
alstublieft dit woord dat ik ten
aanhoren van u en ten aanhoren van het gehele volk spreek.f
8 Wat de profeten
´ ´ betreft die
´ ´ er
van oudsher voor mĳ en voor u
g
bleken te zĳn, zĳ plachten eveneens te profeteren betreffende
vele landen en betreffende grote koninkrĳken, van oorlog en
van rampspoed en van pestilentie.h 9 Wat de profeet betreft die
van vrede profeteert,i wanneer
het woord van de profeet uitkomt,
zal de profeet die in waarheid
door Jehovah is gezonden, bekend
worden.”j
10 Daarop nam de profeet Hananja
het jukhout van de hals
_
van de profeet Jerem _ia en verl zei
brak het.k 11 En Hananja
_
vervolgens voor de ogen van heel
het volk: „Dit heeft Jehovah gezegd: m ’Evenzo zal ik binnen nog
twee volle jaren het juk van Nebukadnezar,
de koning van Baby_
_ ¨
lon, van de hals van alle natien
n Daarop ging de proverbreken.’ ”
feet Jerem _ia zĳns weegs.o
12 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia,p nadat de
profeet Hananja
het jukhout van
_
de hals van de profeet Jerem _ia
[afgenomen en] verbroken had,
en luidde: 13 „Ga, en gĳ moet
tot Hananja
zeggen: ’Dit heeft
_
o Sp 14:7; Sp 26:4; p Jer 29:30.

JEREMIA 28:14–29:14

IJzeren juk. 70 jaar in ballingschap

Jehovah gezegd: „Houten jukstavena hebt gĳ verbroken, en
in plaats daarvan zult gĳ ĳzeren jukstavenb moeten maken.”
14 Want dit heeft Jehovah der
¨ legerscharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: „Een ĳzeren juk wil ik op de
¨
hals van al deze natien leggen, opdat ze Nebukadnezar,
de koning
_
van Babylon,
dienen; c en ze moe_
ten hem dienen.d En zelfs de wilde dieren van het veld wil ik hem
geven.” ’ ”e
15 En de profeet Jerem _ia zei
vervolgens tot de profeet Hanan_
ja: f „Luister alstublieft, o Hanan_
ja! Jehovah heeft u niet gezonden, maar gĳzelf hebt dit volk
op een leugen doen vertrouwen.g
16 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie! Ik zend u weg van
de oppervlakte van de aardbodem. Dit jaar moet gĳzelf sterven,h want gĳ hebt van openlĳke
opstand tegen Jehovah gesproken.’ ”i
17 Zo stierf de profeet Hananja
_
in dat jaar, in de zevende maand.j
En dit zĳn de woorden
van de brief die de profeet
29
Jerem _ia vanuit Jeruzalem
zond
_
aan het overschot van de oudere mannen der ballingen en aan
de priesters en aan de profeten
en aan heel het volk, dat Nebukadnezar
uit Jeruzalem
in balling_
_
schap naar Babylon
had gevoerd,k
_
l en de
2 nadat koning Jechonja
_
Vrouwe m en de hofbeambten, de
n
vorsten van Juda
en Jeruzalem,
_
_
en de handwerkslieden en de bouwers van bolwerkeno uit Jeruza_
lem waren weggetrokken. 3 Het
was door de hand van Elasa,
de
_
p en Gemarja, de
zoon van Safan,
_
_
zoon van Hilk _ia, die Zedek _ia,q de
koning van Juda,
naar Babylon,
_
_
tot Nebukadnezar,
de koning van
_
Babylon,
zond. [De brief] luidde:
_
4 „Dit heeft Jehovah der
leger¨
scharen, de God van Isra
el, gezegd
_
tot alle ballingen, die ik uit Jeruzalem
in ballingschap naar Ba_
_
bylon heb doen gaan: r 5 ’Bouwt
huizen en bewoont [ze], en legt tui-
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nen aan en eet de vrucht ervan.a
6 Neemt vrouwen en wordt de vader van zonen en dochters; b en
neemt vrouwen voor UW eigen
zonen en geeft UW eigen dochters aan mannen, opdat zĳ zonen en dochters baren; en wordt
daar tot velen en niet tot weinigen. 7 Zoekt ook de vrede van
de stad waarheen ik U in ballingschap heb doen gaan, en bidt ten
behoeve ervan tot Jehovah, want
in
haar vrede zal er vrede voor
´
8 Want dit
U blĳken te zĳn.c
heeft Jehovah der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, gezegd: „Laat
_
U door UW profeten die onder U
zĳn en UW beoefenaars van waarzeggerĳ niet bedriegen,d en luistert niet naar hun dromen die zĳ
dromen.e 9 Want ’op grond van
de leugen profeteren zĳ tot U in
mĳn naam. Ik heb hen niet gezonden’,f is de uitspraak van Jehovah.” ’ ”
10 „Want dit heeft Jehovah gezegd: ’In overeenstemming met
de vervulling van zeventig jaar
te Babylon
zal ik mĳn aandacht
_
op ulieden richten,g en ik wil jegens U mĳn goede woord bevestigen, door U naar deze plaats terug
te brengen.’h
11 ’Want ikzelf weet heel goed
welke gedachten ik jegens ulieden koester’,i is de uitspraak van
Jehovah, ’gedachten van vrede,
en niet van rampspoed,j om U een
toekomst en een hoop k te geven.
12 En GIJ zult mĳ stellig roepen
en komen en tot mĳ bidden, en ik
wil naar U luisteren.’l
13 ’En GIJ zult mĳ werkelĳk
zoeken en [mĳ] vinden,m want
GIJ zult mĳ zoeken met geheel
UW hart.n
14 En ik wil mĳ door
U laten vinden’,o is de uitspraak
van Jehovah. ’En ik wil UW gevangenenschaar vergaderen en U
¨
bĳeenbrengen uit al de natien en
uit al de plaatsen waarheen ik U
verdreven heb’,p is de uitspraak
o De 4:7; Jes 55:6; p De 30:4; Jes 49:25; Jer 23:3;
¨
Jer 30:3; Ez 39:28; Joe 3:1.
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Zwaard, hongersnood, pestilentie. Semaja

van Jehovah. ’En ik wil U terugbrengen naar de plaats vanwaar
ik U in ballingschap heb doen
gaan.’a
15 Maar GIJ hebt gezegd: ’Jehovah heeft voor ons profeten verwekt in Babylon.’
_
16 Want dit heeft Jehovah gezegd tot de koning die op de
troon van David
zitb en tot al
_
het volk dat in deze stad woont,
UW broeders die niet met U zĳn
weggetrokken in ballingschap: c
17 ’Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „Zie, ik zend tegen hen het zwaard,d de hongersnoode en de pestilentie,f en ik wil
hen maken als de opengebarsten
vĳgen die niet te eten zĳn van
slechtheid.” ’g
18 ’En ik wil hen achtervolgen
met het zwaard, met de hongersnood en met de pestilentie, en ik
wil hen maken tot beving voor
al de koninkrĳken der aarde,h tot
een vloek en tot een voorwerp
van ontzetting en tot een aanfluiting en¨ tot een smaad onder al
de natien waarheen ik hen stellig
zal verdrĳven,i 19 ten gevolge
van het feit dat zĳ niet naar mĳn
woorden hebben geluisterd’, is de
uitspraak van Jehovah, ’waarmee
ik mĳn knechten de profeten tot
hen heb gezonden, vroeg op zĳnde
en [hen] zendende.’j
’Maar GIJ hebt niet geluisterd’,k
is de uitspraak van Jehovah.
20 En wat ulieden betreft, hoort
het woord van Jehovah, al GIJ
ballingenl die ik uit Jeruzalem
_
naar Babylon
weggezonden heb.m
_
21 Dit heeft Jehovah der leger¨
scharen, de God van Isra
el, ge_
zegd betreffende Achab,
de zoon
_
van Kolaja,
en tot Zedek _ia, de
_
¨
´´
zoon van Maaseja,
die U in mıjn
_
naam leugen profeteren: n ’Zie, ik
geef hen in de hand van Nebukadrezar,
de koning van Babylon,
_
_
en hĳ moet hen voor UW ogen
neerslaan.o 22 En aan hen zal
stellig een vervloeking ontleend
worden van de zĳde van de gehele ballingenschaar van Juda
die
_
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JEREMIA 29:15-31

in Babylon
is, zodat men zal zeg_
gen: „Moge Jehovah u maken gea die
lĳk Zedek _ia en gelĳk Achab,
_
door de koning van Babylon
in het
_
vuur geroosterd zĳn!”,b 23 om¨
dat zĳ zinneloosheid in Isra
el be_
dreven hebbenc en overspel blĳven plegen met de vrouwen van
hun metgezellend en ermee voort´´
gaan in mıjn naam bedrieglĳk het
woord te spreken dat ik hun niet
geboden heb.e
„En ik ben Degene die het weet
en ben getuige”,f is de uitspraak
van Jehovah.’ ”
24 „En tot Semaja
_
_ g van Nechelam zult gĳ zeggen: 25 ’Dit
heeft Jehovah der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, gezegd: „Om_
dat gĳzelf in uw naam brieven gezonden hebth aan heel het volk
dat in Jeruzalem
is ¨ en aan Zefan_
_
ja,i de zoon van Maaseja,
de pries_
ter, en aan al de priesters, waarin gĳ hebt gezegd: 26 ’Jehovah
zelf heeft u tot priester aangesteld in de plaats van de priester
Jojada,
om de grote opziener van
_
het huis van Jehovah te wordenj
ten opzichte van iedere man die
waanzinnig geworden is k en zich
als een profeet gedraagt, en gĳ
moet hem in het blok en in de halsboei slaan; l 27 nu dan, waarom
m
hebt gĳ Jerem _ia van Anathoth
_
niet bestraft, die zich bĳ ulieden als een profeet gedraagt? n
28 Want daarom heeft hĳ ons in
Babylon
[een boodschap] gezon_
den, waarin hĳ zegt: „Het duurt
nog lang! Bouwt huizen en bewoont [ze], en legt tuinen aan en
eet de vrucht ervano —” ’ ” ’ ”
p dan las
29 De priester Zefanja
_
deze brief ten aanhoren van de
profeet Jerem _ia.
30 Toen kwam het woord van
Jehovah tot Jerem _ia, dat luidde:
31 „Zend [een boodschap] aan
alle ballingenq en zeg: ’Dit heeft
Jehovah gezegd betreffende Semaja
van Nechelam:
„Omdat Se_
_
maja
tot ulieden geprofeteerd
_
heeft maar ikzelf hem niet gezonden heb, en hĳ getracht heeft

JEREMIA 29:32–30:16

Speciaal boek. Juda’s slag chronisch

op een leugen te doen vertrouwen,a 32 daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik richt mĳn
aandacht op Semaja
_
_ b van Nechelam en op zĳn nageslacht.’c
’Hĳ zal niemand blĳken te hebben die te midden van dit volk
woont,d en hĳ zal het goede dat ik
voor mĳn volk doe, niet zien’,e is
de uitspraak van Jehovah, ’want
hĳ heeft van openlĳke opstand
tegen Jehovah gesproken.’ ” ’ ”f
U

Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, luidde:
30
2 „Dit heeft Jehovah, de God van

¨
Isra
el, gezegd: ’Schrĳf al de woor_
den die ik tot u wil spreken, voor
u op in een boek.g 3 Want, „zie!
er komen dagen”, is de uitspraak
van Jehovah, „en ik zal stellig
de gevangenen van mĳn volk, Is_
¨
rael en Juda,
vergaderen”,h heeft
_
Jehovah gezegd, „en ik wil hen terugbrengen naar het land dat ik
hun voorvaders gegeven heb, en
zĳ zullen het stellig weer in bezit
nemen.” ’ ”i
4 En dit zĳn de woorden die
¨
Jehovah tot Isra
el en tot Juda
_
_
gesproken heeft. 5 Want dit
heeft Jehovah gezegd: „Het geluid van beving hebben wĳ gehoord, angst,j en er is geen vrede. 6 Vraagt alstublieft en ziet
of een man baart. Waarom dan
heb ik iedere fysiek sterke man
gezien met zĳn handen op zĳn
lendenen als een barende vrouw,k
en zĳn alle aangezichten bleek
geworden? l 7 Wee! Want groot
is die dag,m zodat geen andere eraan gelĳk is,n en het is de tĳd van
o Maar
benauwdheid voor Jakob.
_
hĳ zal zelfs daaruit worden gered.”
8 „En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, „dat ik
iemands juk van uw hals zal [afnemen en] verbreken, en uw ban¨
den zal ik in tweeen scheuren,p
en vreemden zullen hem niet
meer als knecht uitbuiten. 9 En
zĳ zullen stellig Jehovah, hun

HFDST. 29
a Jer 14:14
Jer 23:21
Jer 28:15
Ez 13:8
2Pe 2:1
b Jer 29:24
c Ex 20:5
Ex 34:7
Jer 20:6
d 1Sa 2:30
e Sp 12:19
f Jer 28:16

HFDST. 30
g Jer 36:2
Jer 51:60
Da 7:1
Hab 2:2
Ro 15:4
h De 30:3
Ps 53:6
Jer 27:22
Jer 29:14
Ez 39:25
¨
Joe 3:1
Am 9:14
i Joz 14:1
Ezr 2:1
Jer 16:15
Jer 32:44
Ez 20:42
j Jer 6:23
k Jes 13:8
Jer 4:31
Jer 6:24
Mi 4:9
l Jes 29:22
¨
m Joe 2:11
Am 5:18
Ze 1:14
n Klg 1:12
Da 12:1
Mt 24:21
o Ho 12:2
p Jes 9:4
Jes 10:27

2e kolom
a Jes 55:3
Ez 34:23
Ho 3:5
b Ez 37:24
Lu 1:69
Han 2:30
Han 13:23
c Jes 41:13
Jes 43:5
Jes 44:2
d Jes 49:25
Jer 3:18
e Jer 33:16
Jer 46:27
Ez 34:25
Ho 2:18
Mi 4:4
f Jer 46:27
Ez 11:17
g Jes 47:11
Jer 50:29
Jer 51:24
h Le 26:44
Ne 9:31
Ps 78:38
Klg 3:22
Ez 20:17
Am 9:8
i Ex 34:7
Ps 6:1
Jer 10:24
Jer 46:28

1004

God, dienen en David,
hun ko_
ning,a die ik voor hen zal verwekb
ken.”
10 „En wat u betreft, wees niet
bevreesd, o mĳn knecht Jakob”,
_
is de uitspraak van Jehovah, „en
word niet met verschrikking ge¨
slagen, o Isra
el.c Want zie, ik red
_
u uit verre [streken] en uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap.d En Jakob
zal stel_
lig terugkeren en rust genieten
en onbezorgd zĳn, en er zal niemand zĳn die beving verwekt.”e
11 „Want ik ben met u”, is de
uitspraak van Jehovah, „om u
te redden; f maar ik zal een verdelging aanrichten onder al de
¨
natien waarheen ik u verstrooid
heb.g In uw geval zal ik echter
geen verdelging aanrichten.h En
ik zal u in de juiste mate moeten corrigeren, daar ik u geenszins ongestraft zal laten.”i
12 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Er is geen genezing voor
uw breuk.j Uw slag is chronisch.k
13 Er is niemand die uw zaak
bepleit, voor [uw] zweer.l Er zĳn
geen geneesmiddelen, [er is] geen
heling voor u.m 14 Ja, allen die
u intens liefhebben, zĳn u vergeten.n Gĳ zĳt het niet die zĳ
blĳven zoeken. Want met de slag
van een vĳand heb ik u geslagen,o
met de tuchtiging van iemand die
wreed is,p wegens de overvloed
van uw dwaling; q uw zonden zĳn
talrĳk geworden.r 15 Waarom
schreeuwt gĳ wegens uw breuk? s
Uw smart is ongeneeslĳk wegens
de overvloed van uw dwaling; uw
zonden zĳn talrĳk geworden.t Ik
heb u deze dingen aangedaan.
16 Daarom zullen allen die u verslinden, zelf verslonden worden,u
en wat al uw tegenstanders betreft, in gevangenschap zullen zĳ
allen gaan.v En zĳ die u plunderen, zullen stellig tot plundering
j 2Kr 36:16; Jes 6:10; Jer 8:21; k Jer 15:18; l Ps
106:23; m Jer 8:22; n Klg 1:2; Klg 1:19; o Klg 2:5;
p De 28:50; q Ps 90:8; r Jer 5:6; s Jer 15:18; t 2Kr
36:14; Ne 9:26; u Ex 23:22; Jes 33:1; Jes 41:11;
Jer 10:25; Jer 25:12; Jer 50:29; v Jer 51:56; Mi 5:9.

1005

JEREMIA 30:17–31:9

Ballingen worden vergaderd

worden, en allen die u uitplunderen, zal ik aan uitplundering overgeven.”a
17 „Want ik zal voor u herstel
teweegbrengen, en van uw slagen zal ik u genezen”,b is de uitspraak van Jehovah. „Want een
weggejaagde vrouw heeft men u
genoemd: c ’Dat is S _ion, naar wie
niemand zoekt.’ ”d
18 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie, ik vergader de gevangenen
e
en over
van de tenten van Jakob,
_
zĳn woningen zal ik mĳ erbarmen. En de stad zal werkelĳk herbouwd worden op haar puinheuvel; f en op zĳn juiste plaats zal
ook de woontoren gelegen zĳn.g
19 En van hen zal stellig dankzegging uitgaan, en het geluid
van hen die lachen.h En ik wil
hen vermenigvuldigen, en zĳ zullen niet tot weinigen worden; i
en ik wil hen geweldig in aantal maken, en zĳ zullen niet onbeduidend worden.j 20 En zĳn zonen moeten worden als in vroeger
tĳden, en voor mĳn aangezicht
zal zĳn eigen vergadering stevig bevestigd worden.k En ik wil
mĳn aandacht richten op al zĳn
verdrukkers.l 21 En zĳn majestueuze zal stellig uit hem komen,m en uit zĳn midden zal zĳn
eigen heerser voortkomen; n en ik
wil hem naderbĳ doen komen, en
hĳ moet tot mĳ naderen.”o
„Want wie is het toch wel, die
zĳn hart verpand heeft om tot
mĳ te naderen?”,p is de uitspraak
van Jehovah. 22 „En gĳlieden
zult stellig mĳn volk worden,q en
ikzelf zal UW God worden.”r
23 Ziet! Een storm van Jehovah, louter woede, is losgebarsten,
een meesleurende storm.s Op het
hoofd van de goddelozen zal hĳ
neerwervelen.t 24 De brandende toorn van Jehovah zal zich niet
afwenden, totdat hĳ volvoerd en
totdat hĳ verwezenlĳkt zal hebben de denkbeelden van zĳn hart.u
In het laatst der dagen zult GIJ
daarop letten.v
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„In die tĳd”, is de uitspraak
van Jehovah, „zal ik God
worden
voor al de families van Is_
¨
rael; en wat hen betreft, zĳ zullen
a
mĳn volk worden.”
2 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Het volk bestaande uit overlevenden van het zwaard heeft
gunst gevonden in de wildernis,b
¨
toen Isra
el voorttrok om zĳn rust
_
te krĳgen.”c 3 Van verre is Jehovah zelf mĳ verschenen [waarop
hĳ zei:] „En met een liefde tot onbepaalde tĳd heb ik u liefgehad.d
Daarom heb ik u getrokken met
liefderĳke goedheid.e 4 Alsnog
zal ik u herbouwen en gĳ zult werkelĳk herbouwd worden,f o maagd
¨
van Isra
el. Gĳ zult u nog tooien
_
met uw tamboerĳnen en werkelĳk uitgaan in de dans der lachenden.g 5 Gĳ zult nog wĳngaarden
planten op de bergen van Sama_
ria.h De planters zullen stellig
planten en [ze] in gebruik nemen.i
6 Want er bestaat een dag waarop de uitkĳkposten in het berg¨
land van Efra
ım werkelĳk zullen
_
uitroepen: ’Staat op, en laten wĳ
opgaan naar S _ion, naar Jehovah,
onze God.’ ”j
7 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Roept Jakob
luidkeels toe
_
met verheuging, en¨ jubelt aan
het hoofd der natien.k Verkondigt [het].l Zingt lof en zegt: ’Red,
o Jehovah, uw volk, het overblĳf¨
sel van Isra
el.’m 8 Ziet, ik breng
_
hen uit het land van het noorden,n
en ik wil hen bĳeenbrengen van
de meest afgelegen streken der
aarde.o Onder hen zullen de blinde en de kreupele zĳn, de zwangere vrouw en de barende, allen
te zamen.p Als een grote gemeente
zullen zĳ hierheen terugkeren.q
9 Met geween zullen zĳ komen,r
en met [hun] smekingen om gunst
zal ik hen brengen. Ik zal hen
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JEREMIA 31:10-24

Overblĳfsel weer in het land. Rachel weent

doen gaan naar stroomdalen met
water,a op een rechte weg waarop zĳ niet tot struikelen gebracht
¨
zullen worden. Want ik ben Isra
el
_
tot een
Vader geworden; b en wat
¨
Efra
ım betreft, hĳ is mĳn eerst_
geborene.”c
10 Hoort het woord van Jeho¨
vah, o GIJ natien, en vertelt [het]
op de eilanden ver weg,d en zegt:
¨
„Degene die Isra
el verstrooide,
_
zal het zelf bĳeenbrengen,e en hĳ
zal het stellig behoeden zoals een
herder zĳn kudde.f 11 Want Jehovah zal Jakob
werkelĳk losko_
peng en hem opeisen uit de hand
van degene die sterker is dan
hĳ.h 12 En zĳ zullen stellig komen en een vreugdegeroep aanheffen op de hoogte van S _ioni en
zullen stralen over de goedheid
van Jehovah,j over het koren en
over de nieuwe wĳnk en over de
olie en over de jongen van het
kleinvee en van de runderen.l En
hun ziel zal eenvoudig als een welbesproeide tuin wordenm en zĳ
zullen voortaan niet meer wegkwĳnen.”n
13 „In die tĳd zal de maagd zich
verheugen in de dans, ook de jongelingen en de grĳsaards, allen te
zamen.o En ik wil hun rouw veranderen in uitbundige vreugde,
en ik wil hen troosten en hen verheugen door hun droefheid weg
te nemen.p 14 En ik wil de ziel
van de priesters met vettigheid
laven,q en met mĳn goedheid zal
mĳn eigen volk verzadigd worden”,r is de uitspraak van Jehovah.
15 „Dit heeft Jehovah gezegd:
s wordt een stem ge’In Rama
_
hoord, een jammerklacht en bitu
weent om
ter geween; t Rachel
_
haar zonen.v Zĳ heeft geweigerd
zich te laten troosten over haar
zonen,w omdat zĳ er niet meer
zĳn.’ ”x
16 Dit heeft Jehovah gezegd:
„’Weerhoud uw stem van wenen
en uw ogen van tranen,y want er
bestaat een beloning voor uw activiteit’, is de uitspraak van Jeho-

HFDST. 31
a Jes 35:7
Jes 49:10
b De 32:6
c Ge 48:14
Ex 4:22
d Ps 97:1
Jes 11:11
Jes 42:10
e De 30:4
Ez 20:34
Mi 2:12
f Jes 40:11
Ez 34:12
1Pe 2:25
g Jes 44:23
Jes 48:20
h Jes 49:25
i Ezr 3:13
Ps 126:1
Jes 51:11
Ez 20:40
j Ps 34:5
Jes 60:5
¨
k Joe 3:18
Za 9:15
l Jes 65:10
m Jes 58:11
n Jes 35:10
Opb 21:4
o Ezr 3:12
Za 8:4
p Jes 51:3
Jes 65:19
q Ps 36:8
r De 30:9
Ps 31:19
Jes 63:7
s Joz 18:25
Jer 40:1
Mt 2:18
t Klg 1:16
Mt 2:16
u Ge 35:19
v Ge 35:24
w Ge 37:35
x Mt 2:18
y Opb 7:17

2e kolom
a Ezr 1:5
Jer 23:3
Ez 11:17
Ho 1:11
b Jer 29:11
c Jer 46:27
d Jer 31:9
e Ps 94:12
f Sp 26:3
g Jer 17:14
Klg 5:21
h Jes 43:3
i De 30:2
j Ez 21:12
k Le 26:41
Ezr 9:6
l Jer 3:25
m Jer 31:9
Ho 14:4
n De 32:36
o Jes 63:15
Ho 11:8
p Jes 55:7
Mi 7:18
2Kor 1:3
q Jes 62:10
r Jes 35:8
s Jer 3:14
t 1Kon 18:21
Jer 2:18

1006

vah, ’en zĳ zullen stellig uit het
land van de vĳand terugkeren.’a
17 ’En er bestaat een hoop b voor
uw toekomst’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en de zonen zullen stellig naar hun eigen gebied terugkeren.’ ”c
18 ¨ „Ik heb beslist gehoord hoe
Efra
ım zich beklaagde: d ’Gĳ hebt
_
mĳ gecorrigeerd, opdat ik mĳ zou
laten corrigeren,e gelĳk een kalf
dat niet afgericht is.f Doe mĳ terugkeren en ik zal prompt terugkeren,g want gĳ zĳt Jehovah, mĳn
God.h 19 Want na mĳn terugkeer gevoelde ik spĳt,i en nadat
ik tot erkentenis was gebracht,
gaf ik een klap op de dĳ.j Ik werd
beschaamd en ik voelde mĳ ook
te schande gemaakt,k want ik
had de smaad van mĳn jeugd gedragen.’ ”l
¨
20 „Is Efra
ım mĳ een dierbare
_
zoon, of een troetelkind? m Want in
de mate dat ik tegen hem spreek,
zal ik hem zonder mankeren verder gedenken.n Daarom zĳn mĳn
ingewanden onstuimig geworden
om hem.o Ik zal mĳ beslist over
hem erbarmen”,p is de uitspraak
van Jehovah.
21 „Richt u wegtekens op.
Plaats u wegwĳzers.q Zet uw hart
op de hoofdweg, de weg die gĳ
r Keer terug,
zult moeten gaan.
¨
o maagd van Isra
el. Keer terug tot
_
s
deze steden van u. 22 Hoe lang
zult gĳ u her- en derwaarts wenden,t o ontrouwe dochter? u Want
Jehovah heeft iets nieuws op aarde geschapen: Ja, een vrouw zal
zich rond een fysiek sterke man
dringen.”
23 Dit heeft Jehovah der ¨legerscharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: „Zĳ zullen nog dit woord
zeggen in het land Juda
en in zĳn
_
steden, wanneer ik hun gevangenen zal vergaderen: ’Moge Jehovah u zegenen,v o rechtvaardige woonplaats,w o heilige berg.’x
24 En daarin zullen Juda
en al
_
zĳn steden stellig te zamen wonen, landbouwers en zĳ die met
u Jer 2:13; Jer 3:6; v Ps 122:8; w Jes 1:26; x Za 8:3.
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JEREMIA 31:25-40

Nieuw verbond beloofd

de kudde zĳn uitgetrokken.a
25 Want ik wil de vermoeide ziel
laven, en elke kwĳnende ziel wil
ik verzadigen.”b
26 Hierop werd ik wakker en
zag op; en wat mĳn slaap betreft,
die was mĳ aangenaam geweest.
27 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en
¨ ik zal
stellig het huis van Isra
el en het
_
huis van Juda
bezaaien met het
_
zaad van mensen en met het zaad
van huisdieren.”c
28 „En het moet geschieden dat
net zoals ik wakker ten aanzien
van hen was geblevend om uit te
rukken en af te breken en omver
te halen en te verdelgen en schade
aan te richten,e zo zal ik wakker
ten aanzien van hen blĳven om op
te bouwen en te planten”,f is de
uitspraak van Jehovah. 29 „In
die dagen zullen
zĳ niet meer
´
zeggen: ’De vaders hebben onrĳpe druiven gegeten,
maar de tan´
den van de zonen zĳn slee geworden.’g 30 Doch ieder zal om zĳn
eigen dwaling sterven.h Elk mens
die onrĳpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.”
31 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en ik
¨ zal
stellig met het huis van Isra
eli en
_
j
met het huis van Juda
een nieuw
_
verbond sluiten; k 32 niet een
gelĳk het verbond dat ik met hun
voorvaders heb gesloten op de dag
dat ik hen bĳ de hand vatte om
hen uit het land Egypte
te lei_
den,l ’welk verbond van mĳ zĳzelf
m
verbroken hebben, alhoewel ikzelf hen als echtgenoot in eigendomn had’, is de uitspraak van Jehovah.”
33 „Want dit is het verbondo
dat ik na¨ die dagen met het huis
van Isra
el zal sluiten”,p is de uit_
spraak van Jehovah. „Ik wil mĳn
wet in hun binnenste leggen,q en
in hun hart zal ik ze schrĳven.´ r´
En ik wil hun God worden en zıj
zullen mĳn volk worden.”s
34 „En zĳ zullen niet meer een
ieder zĳn metgezel en een ieder
zĳn broeder leren,t door te zeggen: ’Kent Jehovah!’,u want zĳ
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allen zullen mĳ kennen, van de
geringste onder hen tot zelfs de
grootste onder hen”,a is de uitspraak van Jehovah. „Want ik
zal hun dwaling vergeven, en
hun zonde zal ik niet meer gedenken.”b
35 Dit heeft Jehovah gezegd,
die de zon geeft tot een licht overdag,c de inzettingend van de maane
en de sterren tot een licht in de
nacht,f die de zee opzweept, opdat haar golven onstuimig worden,g wiens naam Jehovah der legerscharen is: h 36 „’Indien deze
voorschriften van voor mĳn aangezicht verwĳderd konden worden’,i is de uitspraak van Jehovah, ’zou het ook mogelĳk zĳn
¨
dat zĳ die het zaad van Isra
el
_
zĳn, niet langer voor altĳd een natie voor mĳn aangezicht blĳken te
zĳn.’ ”j
37 Dit heeft Jehovah gezegd:
„’Indien de hemel boven gemeten
kon worden en de grondvesten
van de aarde beneden doorvorst
konden worden,k zou het ook mogelĳk zĳn dat¨ ikzelf het gehele
zaad van Isra
el verwerp wegens
_
alles wat zĳ hebben gedaan’,l is de
uitspraak van Jehovah.”
38 „Zie! Er komen dagen”, is de
uitspraak van Jehovah, „en de
stad zal stellig voor Jehovah gebouwd
wordenm vanaf de Hana¨
neeltorenn tot aan de Hoekpoort.o
39 En het meetsnoer p zal werkelĳk nog verder doorgaan, rechtuit tot aan de heuvel van Gareb,
_
en het zal zich stellig wenden naar
Goa.
40 En de gehele laagvlak_
te van de lĳkenq en van de vettige
as,r en al de terrassen tot aan het
stroomdal van de K _idron,s helemaal tot aan de hoek van de Paardenpoortt tegen de opgang [der
zon], zal iets heiligs voor Jehovah
zĳn.u Het zal niet worden uitgerukt, en ook zal het tot onbepaalde tĳd niet meer worden omvergehaald.”v
n Ne
1:16;
23:6;
u Ez

3:1; Ne 12:39; Za 14:10; o 2Kr 26:9; p Za
q Jer 19:11; r Jer 7:32; s 2Sa 15:23; 2Kon
Jo 18:1; t 2Kon 11:16; 2Kr 23:15; Ne 3:28;
¨
45:1; Joe 3:17; v Jes 51:22.

JEREMIA 32:1-18

Belegering. Jeremia in hechtenis; koopt veld

Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam in het
tiende jaar van Zedek _ia, de koa dat is het achtning van Juda,
_
b
tiende jaar van Nebukadrezar.
_
2 En in die tĳd belegerden de
strĳdkrachten van de koning van
c en wat de
Babylon
Jeruzalem;
_
_
profeet Jerem _ia betreft, hĳ bevond zich in hechtenis in het
Voorhof van de Wachtd dat in het
huis van de koning van Juda
is,
_
3 want Zedek _ia, de koning van
Juda,
had hem in hechtenis geno_
mene en gezegd:
„Waarom profeteert gĳ,f door
te zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd: „Zie, ik geef deze stad in
de hand van de koning van Baby_
lon, en hĳ zal ze stellig innemen,g
4 en Zedek _ia zelf, de koning van
Juda,
zal niet ontkomen aan de
_
¨
hand van de Chaldeeen, want hĳ
zal zonder mankeren in de hand
van de koning van Babylon
ge_
geven worden, en zĳn mond zal
werkelĳk met diens mond spreken, en zĳn eigen ogen zullen
zelfs diens ogen zien” ’,h 5 ’en
naar Babylon
zal hĳ Zedek _ia voe_
ren, en daar zal hĳ blĳven totdat
ik mĳn aandacht op hem richt’,i is
de uitspraak van Jehovah; ’hoewel
¨
gĳlieden tegen de Chaldeeen blĳft
strĳden, zult GIJ geen succes hebben’?”j
6 Jerem _ia dan zei: „Het woord
van Jehovah is tot mĳ gekomen
¨
en luidt: 7 ’Zie, Haname
el, de
_
zoon van Sallum,
uw oom van va_
derszĳde, komt bĳ u om te zeggen: „Koop u mĳn veld dat in
k is, want het recht van
Anathoth
_
terugkoop behoort aan u om [het]
te kopen.” ’ ”l
8 Na verloop van tĳd kwam Ha¨
name
el, de zoon van mĳn oom van
_
vaderszĳde, in overeenstemming
met het woord van Jehovah bĳ
mĳ in het Voorhof van de Wachtm
en zei toen tot mĳ: „Koop alstun
blieft mĳn veld dat in Anathoth
_
o
is, dat in het land van Benjamin
_
ligt, want u behoort het recht van
erfelĳk bezit toe en gĳ hebt de be-
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voegdheid tot terugkopen. Koop
[het] voor u.” Daarop wist ik dat
het het woord van Jehovah was geweest.a
9 Ik ging
er dus toe over van
¨
Haname
el,b de zoon van mĳn oom
_
van vaderszĳde, het veld te koc was. En
pen dat in Anathoth
_
ik woog hem voorts het geld
d
af, zeven sikkelen en tien zilverstukken. 10 Toen schreef ik een
akte e en drukte het zegelf [erop]
en nam getuigeng toen ik het geld
op de weegschaal ging wegen.h
11 Daarna nam ik de koopakte,
die welke verzegeld was naar het
gebod en de voorschriften,i en die
welke opengelaten was, 12 en
j
gaf de koopakte toen aan Baruch,
_
de zoon van Ner _ia,k de zoon van
Machs¨ eja,
voor de ogen van Ha_
name
el, [de zoon van] mĳn oom
_
van vaderszĳde, en voor de ogen
van de getuigen, die in de koopakte schreven,l voor de ogen van
al de joden die in het Voorhof van
de Wachtm zaten.
13 Nu gebood ik Baruch
voor
_
hun ogen en zei: 14 „Dit heeft
Jehovah ¨ der legerscharen, de God
van Isra
el, gezegd: ’Deze akten ne_
mend, deze koopakte, ja, de verzegelde, en de andere akte die opengelaten is,n moet gĳ ze ook in
een aardewerken vat doen, opdat
ze vele dagen bewaard blĳven.’
15 Want dit heeft Jehovah der
¨
legerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Er zullen nog huizen en
velden en wĳngaarden gekocht
worden in dit land.’ ”o
16 Toen badp ik tot Jehovah,
nadat ik de koopakte aan Ba_
ruch,q de zoon van Ner _ia,r had
gegeven, en zei: 17 „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! s Zie, gĳzelf hebt de hemel en de aarde
gemaakt, door uw grote krachtt
u
en door uw uitgestrekte
´ arm.
De gehele zaak is voor u niet te
v
wonderlĳk,
18 Degene die jegens duizenden liefderĳke goedw en de dwaling van
heid betracht
de vaderen vergeldt in de boezem
van hun zonen na hen,x de [ware]
God, de grote,y de sterke [God],z
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Stad belegerd; verwoesting bevestigd

wiens naam Jehovah der legerscharena is,b 19 groot in raadc en
overvloedig in daden,d gĳ, wiens
ogen geopend zĳn over al de wegen van de mensenzonen,e om
aan elkeen te geven naar zĳn wegen en naar de vrucht van zĳn
handelingen; f 20 gĳ, die tekenen en wonderen hebt gesteld in
het land Egypte
tot op deze dag en
_
¨
in Isra
el en onder de mensen,g op_
dat gĳ uzelf een naam zoudt kunnen maken, zoals op deze dag.h
21 En gĳ zĳt ertoe overgegaan uw
¨
volk Isra
el uit het land Egypte
te
_
_
voeren,i met tekenen en met wonj en met een sterke hand en
deren
met een uitgestrekte arm en met
grote vreeswekkendheid.k
22 Mettertĳd hebt gĳ hun dit
land gegeven, dat gĳ hun voorvaders onder ede beloofd hadt
hun te geven,l een land vloeiende
van melk en honing.m 23 En zĳ
zĳn toen daarin gekomen en hebben het in bezit genomen,n maar
zĳ hebben uw stem niet gehoorzaamd, en in uw wet hebben zĳ
niet gewandeld.o Alles wat gĳ hun
geboodt te doen, hebben zĳ niet
gedaan,p zodat gĳ al deze rampspoed over hen hebt doen komen.q 24 Zie! Met belegeringsdammenr is men tot aan de stad
gekomen om haar in te nemen,s
en de stad zelf zal stellig in de
¨
hand van de Chaldeeen gegeven
worden die ertegen strĳden,t vanwege het zwaardu en de hongersnoodv en de pestilentie; w en wat
gĳ hebt gezegd, is gebeurd, en zie,
gĳ ziet [het].x 25 Toch hebt gĳzelf tot mĳ gezegd, o Soevereine
Heer Jehovah: ’Koop u het veld
voor geldy en neem getuigen’,z
hoewel de stad zelf in de hand van
¨
de Chaldeeen gegeven moet worden.”a
26 Daarop kwam het woord van
Jehovah tot Jerem _ia, dat luidde: 27 „Hier ben ik, Jehovah, de
God van alle vlees.b Is voor mĳ
soms enige zaak te wonderlĳk? c
28 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie, ik geef deze stad in
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JEREMIA 32:19-34

¨
de hand van de Chaldeeen en in
de hand van Nebukadrezar,
de ko_
ning van Babylon,
en hĳ moet
_
a
haar innemen. 29 En de Chal¨
deeen die tegen deze stad strĳden, moeten erin komen en deze
stad met vuur in vlam zetten en
moeten haar verbranden,b alsook
de huizen op de daken waarvan
men offerrook heeft gebracht aan
¨
Ba_ al en drankoffers heeft uitgegoten voor andere goden, om mĳ
te krenken.’c
30 ’Want het is gebleken dat de
¨
zonen van Isra
el en de zonen van
_
Juda
enkel gedaan hebben wat
_
kwaad was in mĳn ogen, van hun
jeugd af,d want de zonen van Is_
¨
rael krenken mĳ zelfs door het
e is de uitwerk van hun handen’,
spraak van Jehovah. 31 ’Want
deze stad is vanaf de dag dat men
haar heeft gebouwd, ja, tot op
deze dag, niets dan een oorzaak
van toorn in mĳf en een oorzaak
van woede in mĳ gebleken, zodat
ik haar van voor mĳn aangezicht
moet verwĳdereng 32 wegens
al de slechtheid van de zonen
¨
van Isra
elh en van de zonen van
_
i die zĳ bedreven hebben
Juda
_
om mĳ te krenken,j zĳ, hun koningen,k hun vorsten,l hun priesters m en hun profeten,n en de
mannen van Juda
en de inwoners
_
van Jeruzalem.
33 En zĳ ble_
ven mĳ de rug toekeren en niet
het aangezicht,o hoewel er onderwĳs aan hen werd gegeven, er
vroeg werd opgestaan en werd
onderwezen, maar geen van hen
luisterde om streng onderricht te
ontvangen.p 34 En zĳ gingen
hun walgelĳkheden in het huis
plaatsen waarover mĳn naam is
b 2Kon 25:9; 2Kr 36:19; Jer 37:8; Jer 52:13; Klg 4:11;
c 2Kon 17:16; 2Kr 28:2; Jer 7:18; Jer 19:13; Jer
44:25; d De 9:7; 2Kon 17:9; Ne 9:16; Ps 106:6;
Jer 2:7; Jer 3:25; Ez 16:8; Ez 20:28; Han 7:51;
e Jer 22:21; Ez 23:3; f 1Kon 11:7; 2Kon 21:4; Ze
3:1; g 2Kon 23:27; 2Kon 24:3; Klg 1:8; h 2Kon 15:18;
2Kon 17:11; 2Kon 17:18; Jer 7:12; Jer 11:17; i Jer
5:11; Jer 11:10; Ez 8:17; j Jes 1:4; k 1Kon 11:9;
2Kon 23:26; 1Kr 10:13; Ezr 9:7; Jer 15:4; l Ez
22:6; Da 9:8; m Ne 9:34; n Mi 3:5; Mi 3:11; o 2Kr
29:6; Jer 2:27; Jer 7:24; Za 7:11; p 2Kr 36:16; Jer
7:13; Jer 25:3; Jer 26:5; Jer 35:15; Jer 44:5.

JEREMIA 32:35–33:7

Teruggekeerden zullen velden kopen

uitgeroepen, om het te verontreinigen.a 35 Voorts bouwden
zĳ
¨
de hoge plaatsen van Ba_ alb die in
het dal van de zoon van H _innom
zĳn,c om hun zonen en hun dochd
door [het vuur]
ters voor Molech
_
te laten gaan,e iets wat ik hun
f
niet heb geboden, noch is het in
mĳn hart opgekomen dit verfoeite
lĳke te doen,g ten einde Juda
_
doen zondigen.’h
36 En nu, daarom, dit¨ heeft Jehovah, de God van Isra
el, gezegd
_
betreffende deze stad die volgens
UW zeggen stellig in de hand van
de koning van Babylon
gegeven
_
zal worden, door het zwaard en
door de hongersnood en door de
pestilentie: i 37 ’Ziet, ik breng
hen bĳeen uit al de landen waarheen ik hen in mĳn toorn en in
mĳn woede en in grote verontwaardiging verdreven zal hebben,j en ik wil hen terugbrengen
naar deze plaats en hen in zekerheid doen wonen.k 38 En zĳ zullen stellig mĳn volk worden,l en ikm
zelf zal hun God
39 En
´ ´ worden.
n
ik
´ ´ wil hun een hart geven en
een weg, om mĳ altĳd te vrezen,
ten goede van hen en van hun zonen na hen.o 40 En ik wil een
voor onbepaalde tĳd durend verbond met hen sluiten,p dat ik mĳ
niet van achter hen zal afwenden,
om hun goed te doen; q en de vrees
voor mĳ zal ik in hun hart leggen,
opdat zĳ niet van mĳ afwĳken.r
41 En ik wil uitbundige vreugde
over hen hebben om hun goed te
doen,s en ik wil hen in waarachtigheid in dit land planten,t met geheel mĳn hart en met geheel mĳn
ziel.’ ”
42 „Want dit heeft Jehovah gezegd: ’Net zoals ik over dit volk
al deze grote rampspoed heb gebracht, zo breng ik over hen al
het goede dat ik betreffende hen
spreek.u 43 En velden zullen er
stellig gekocht worden in dit landv
waarvan gĳlieden zult zeggen:
„Het is een verlaten woestenĳ,w
zonder mens en huisdier. Het
is
¨
in de hand van de Chaldeeen gex
geven.” ’
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44 ’Ja, velden zal men voor geld
kopen, en het zal vastgelegd worden in de akte a en verzegeld worden, en er zullen getuigen genomen wordenb in het land van
c
Benjamin
en in de omstreken van
_
d en in de steden van
Jeruzalem
_
e
Juda
en in de steden van het berg_
land en in de steden van het laagf en in de steden van het zuiland
den,g want ik zal hun gevangenen
terugbrengen’,h is de uitspraak
van Jehovah.”
Het woord van Jehovah nu
kwam voor de tweede maal
33
tot Jerem _ia, terwĳl hĳ nog opgesloten was in het Voorhof van de
Wacht,i en luidde: 2 „Dit heeft
Jehovah, de Maker j der [aarde], gezegd, Jehovah, de Formeerder k ervan om haar stevig te bevestigen,l
Jehovah is zĳn naam: m 3 ’Roep
tot mĳ en ik zal u antwoordenn en
u prompt grote en onbegrĳpelĳke
dingen vertellen die gĳ niet hebt
geweten.’ ”o
4 „Want dit¨ heeft Jehovah, de
God van Isra
el, gezegd betreffen_
de de huizen van deze stad en
betreffende de huizen van de koningen van Juda,
die afgebro_
ken zĳn wegens de belegeringsdammen en wegens het zwaard; p
5 [betreffende] hen die komen
¨
om tegen de Chaldeeen te strĳden en om plaatsen te vullen met
de lĳken van de mensen die ik
in mĳn toorn en in mĳn woede neergeveld heb,q en om wie
ik wegens al hun slechtheid mĳn
aangezicht voor deze stad verborgen heb: r 6 ’Zie, ik breng
voor haar een herstel en gezondheid teweeg,s en ik wil hen genezen en hun een overvloed van
vrede en waarheid openbaren.t
7 En ik wil de gevangenen van
Juda
en de gevangenen van Is_
_
HFDST. 33 i Ne 3:25; Jer 32:2; Jer 37:21; Jer
38:28; j Ge 1:1; Ps 146:6; Opb 4:11; k Ge 14:19; Ps
102:25; Jes 45:18; Opb 10:6; l Ps 96:10; Ps 104:5;
Ps 119:90; Pr 1:4; m Ex 6:3; Ex 15:3; Jer 32:18;
Am 5:8; Am 9:6; n De 4:7; Ps 50:15; Ps 91:15; Jes
55:6; Jer 29:12; o Ps 25:14; Jes 48:6; Am 3:7; p De
28:52; Jer 32:24; q Jer 32:5; r De 31:17; Jer 21:10;
Mi 3:4; s De 32:39; Jes 30:26; Jer 30:17; t Jes
54:13.
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Zekerheid onder rechtvaardige zaad van David

¨
rael terugbrengen,a en ik wil hen
bouwen net als in het begin.b
8 En ik wil hen reinigen van al
hun dwaling waarmee zĳ tegen
mĳ gezondigd hebben,c en ik wil
al hun dwalingen waarmee zĳ
tegen mĳ gezondigd hebben en
waarmee zĳ tegen mĳ overtreden hebben, vergeven.d 9 En ze
zal mĳ stellig worden tot een
naam van uitbundige vreugde,e
tot lof en tot luister bĳ alle na¨
tien der aarde die zullen horen
van al het goede dat ik hun bewĳs.f En zĳ zullen stellig in angst
verkereng en in beroering gerakenh wegens al het goede en
wegens al de vrede die ik haar
schenk.’ ”i
10 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’In deze plaats, waarvan gĳlieden
zult zeggen dat ze woest is, zonder mens en zonder huisdier, in de
steden van Juda
en in de straten
_
van Jeruzalem
die woest en verla_
ten liggen,j zonder mens en zonder
inwoner en zonder huisdier, daar
zal nog gehoord wordenk 11 het
geluid van uitbundige vreugde
en het geluid van verheuging,l
de stem van de bruidegom en de
stem van de bruid, de stem van
hen die zeggen: „Prĳst Jehovah
der legerscharen, want Jehovah
is goed; m want tot onbepaalde
tĳd duurt zĳn liefderĳke goedheid!” ’n
’Zĳ zullen een dankoffer naar
het huis van Jehovah brengen,o
want ik zal de gevangenen van
het land terugbrengen net als
in het begin’,p heeft Jehovah gezegd.”
12 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’In deze woeste
plaats, zonder mens en zelfs [zonder] huisdier,q en in al haar steden zal nog de weidegrond blĳken te zĳn van de herders die de
kudde doen neerliggen.’r
13 ’In de steden van het bergland, in de steden van het laaglands en in de steden van het
zuident en in het land van Ben_
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JEREMIA 33:8-22

jamina en in de omstreken van
b en in de steden van
Jeruzalem
_
c
zullen nog kudden onder de
Juda
_
handen van de teller doorgaan’,d
heeft Jehovah gezegd.”
14 „’Zie! Er komen dagen’,e is
de uitspraak van Jehovah, ’en
ik zal stellig het goede woord
dat ik betreffende het huis van
¨
Isra
elf en betreffende het huis
_
van Juda
gesproken heb, ten uit_
voer brengen.g 15 In die dagen
en in die tĳd zal ik voor David
_
een rechtvaardige spruit doen
ontspruiten,h en hĳ zal stellig gerechtigheid en rechtvaardigheid
oefenen in het land.i 16 In die
dagen zal Juda
worden geredj en
_
Jeruzalem
zelf zal in zekerheid
_
verblĳf houden.k En zo zal ze worden genoemd: Jehovah is onze
rechtvaardigheid.’ ”l
17 „Want dit heeft Jehovah gezegd: ’In Davids
geval zal er geen
_
man worden afgesneden die op
de ¨ troon van het huis van Is_
rael zit.m 18 En in het geval
van de priesters, de levieten, zal
er geen man van voor mĳn aangezicht worden afgesneden die
een volledig brandoffer brengt en
een graanoffer in rook laat opgaan en een slachtoffer opdraagt,
voor altĳd.’ ”n
19 En het woord van Jehovah
kwam verder tot Jerem _ia en luidde: 20 „Dit heeft Jehovah gezegd: ’Indien gĳlieden mĳn verbond van de dag en mĳn verbond
van de nacht zoudt kunnen verbreken, ja, zodat dag en nacht
zich niet op hun tĳd zouden voordoen,o 21 zou ook mĳn eigen
verbond met mĳn knecht David
_
verbroken kunnen worden,p zodat hĳ geen zoon zou krĳgen die
als koning op zĳn troon regeert; q
zo ook met de levieten, de priesters, mĳn dienaren.r 22 Net
zoals het heerleger van de hemel
niet geteld kan worden, noch het
zand van de zee gemeten kan
o Ge 1:16; Ps 89:37; Jes 54:10; Jer 31:35; p 2Sa
7:16; 2Sa 23:5; Ps 89:34; Ps 132:11; Jes 55:3; Jer
31:37; q Jes 9:6; Da 7:14; Lu 1:32; r De 21:5.

JEREMIA 33:23–34:11
worden,a zo zal ik het zaad van
mĳn knecht David
en de levie_
ten die mĳ dienen,b vermenigvuldigen.’ ”
23 En het woord van Jehovah
bleef tot Jerem _ia komen, en luidde: 24 „Hebt gĳ niet gezien
wat degenen van dit volk gesproken hebben, door te zeggen: ’De
twee families die Jehovah verkozen heeftc — hĳ zal hen ook
verwerpen’? En mĳn eigen volk
blĳven zĳ met minachting bejegenen,d zodat het geen natie
meer voor hun aangezicht zou
blĳven.
25 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Indien het niet een feit was dat
ik mĳn eigen verbond van de dag
en de nacht,e de inzettingen van
hemel en aarde,f vastgesteld had,
26 zo zou ik ook zelfs het zaad
van Jakob
en van mĳn knecht
_
David
verwerpen,g zodat ik uit
_
zĳn zaad geen heersers ¨ over het
zaad van Abraham,
Isa
_
_ ak en Ja_
kob zou nemen. Want ik zal hun
h
gevangenen vergaderen en zal
mĳ stellig over hen erbarmen.’ ”i
Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam, toen
34
Nebukadrezar,
de koning van Ba_
_
bylon,j en heel zĳn krĳgsmachtk
en al de koninkrĳken der aarde, het machtsgebied onder zĳn
hand,l en al de volken streden tegen Jeruzalem
en tegen al haar
_
steden; m het luidde:
2 „Dit heeft Jehovah, de God
¨
van Isra
el, gezegd: ’Ga, en gĳ
_
moet tot Zedek _ia, de koning van
n
zeggen, ja, gĳ moet tot
Juda,
_
hem zeggen: „Dit heeft Jehovah
gezegd: ’Zie, ik geef deze stad in
de hand van de koning van Baby_
lon,o en hĳ moet haar met vuur
verbranden.p 3 En gĳzelf zult
niet ontkomen aan zĳn hand,
want gĳ zult zonder mankeren
gegrepen worden en in zĳn hand
zult gĳ gegeven worden.q En uw
eigen ogen zullen zelfs de ogen
van de koning van Babylon
zien,r
_
en zĳn eigen mond zal zelfs met
uw mond spreken, en naar Baby_
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lon zult gĳ gaan.’ 4 Maar hoor
het woord van Jehovah, o Zea ’Dit
dek _ia, koning van Juda:
_
heeft Jehovah betreffende u gezegd: „Gĳ zult niet sterven door
het zwaard. 5 In vrede zult gĳ
sterven; b en zoals er vuren waren voor uw vaderen, ´ de
´ vroegere koningen die er voor u blec
ken te zĳn, zo zal men voor u
een vuur ontsteken,d en ’Ach,
o meester!’e zal men in weeklacht over u zeggen,f want ’ik
ben het die het woord zelf heb gesproken’, is de uitspraak van Jehovah.” ’ ” ’ ”
6 Toen sprak de profeet Jerem _ia tot Zedek _ia, de koning van
Juda,
al deze woordeng te Jeru_
_
zalem, 7 terwĳl de strĳdkrachten van de koning van Babylon
_
streden tegen Jeruzalem
en te_
gen al de steden van Juda
die
_
h tegen L aovergebleven waren,
_
i
j
chis en tegen Azeka;
want die,
_
de versterkte steden,k waren het
die overgebleven waren onder de
l
steden van Juda.
_
8 Het woord dat van Jehovah
tot Jerem _ia kwam nadat koning
Zedek _ia een verbond had gesloten met heel het volk dat in Jeruzalem
was, om voor hen vrĳ_
lating uit te roepen,m 9 opdat
ieder zĳn dienstknecht en ieder
¨
zĳn dienstmaagd, Hebreeer n en
Hebreeuwse, vrĳ zou laten gaan,
zodat niemand hen als knechten zou gebruiken, dat wil zeggen een jood, die zĳn broeder is.o
10 Al de vorstenp dan gehoorzaamden, alsook heel het volk
dat in het verbond getreden was
om ieder zĳn dienstknecht en ieder zĳn dienstmaagd vrĳ te laten
gaan, zodat men hen niet meer
als knechten zou gebruiken, en
zĳ gehoorzaamden vervolgens
en lieten [hen] gaan.q 11 Maar
daarna keerden zĳ zich omr en
gingen de dienstknechten en de
dienstmaagden die zĳ vrĳ hadden laten gaan terughalen, en
zĳ onderwierpen hen vervolgens
als dienstknechten en als dienst-
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Verbond inzake vrĳlating overtreden

maagden.a 12 Dientengevolge
kwam het woord van Jehovah
van de zĳde van Jehovah tot Jerem _ia en het luidde:
13 „Dit¨ heeft Jehovah, de God
van Isra
el, gezegd: ’Ikzelf heb een
_
verbond gesloten met UW voorvaders,b op de dag dat ik hen uit
het land Egypte,
uit het huis der
_
knechten,c leidde,d door te zeggen:
14 „Na verloop van zeven jaar
dient een ieder ¨ van U zĳn broeder, een Hebreeer,e die aan u verkocht werdf en die u zes jaar
heeft gediend, te laten gaan; g en
gĳ moet hem vrĳ van u laten weggaan.” Maar UW voorvaders hebben niet naar mĳ geluisterd, noch
neigden zĳ hun oor.h 15 En GIJ,
GIJ keert U heden om en doet wat
recht is in mĳn ogen, door vrĳlating uit te roepen, een ieder voor
zĳn metgezel, en GIJ sluit een verbond voor mĳn aangezichti in het
huis waarover mĳn naam is uitgeroepen.j 16 Dan keert GIJ U omk
en ontheiligt mĳn naaml en haalt
ieder van U zĳn dienstknecht en
ieder zĳn dienstmaagd terug, die
GIJ naar het believen van hun ziel
vrĳ hebt laten gaan, en GIJ onderwerpt hen om UW dienstknechten
en dienstmaagden te worden.’m
17 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: ’GIJZELF hebt mĳ niet
gehoorzaamd door vrĳlating te
blĳven uitroepen,n een ieder voor
zĳn broeder en een ieder voor
zĳn metgezel. Ziet, ik roep voor
U een vrĳlating uit’,o is de uitspraak van Jehovah, ’aan het
zwaard,p aan de pestilentie q en
aan de hongersnood,r en ik zal U
stellig tot beving maken voor alle
koninkrĳken der aarde.s 18 En
ik wil de mannen [prĳs]geven die
mĳn verbond hebben overtreden,t
doordat zĳ de woorden van het
verbond niet ten uitvoer hebben
gebracht, dat zĳ voor mĳn aangezicht hebben gesloten [met gebruikmaking
van] het kalf dat zĳ
¨
in tweeen hebben gesnedenu om
tussen de stukken ervan door te
gaan,v 19 [namelĳk] de vorsten
van Juda
en de vorsten van Je_
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JEREMIA 34:12–35:5

a
de hofbeambten en de
ruzalem,
_
priesters en heel het volk van
het land, die tussen de stukken
van het kalf zĳn doorgegaan —
20 ja, ik wil hen geven in de hand
van hun vĳanden en in de hand
van hen die hun ziel zoeken,b en
hun dode lichamen moeten tot
voedsel worden voor de vliegende
schepselen van de hemel en voor
de dieren der aarde.c 21 En Zed en zĳn
dek _ia, de koning van Juda,
_
vorsten zal ik geven in de hand
van hun vĳanden en in de hand
van hen die hun ziel zoeken en in
de hand van de strĳdkrachten van
e
die van U
de koning van Babylon,
_
wegtrekken.’f
22 ’Ziet, ik geef bevel’, is de
uitspraak van Jehovah, ’en ik
zal hen stellig terugbrengen naar
deze stad,g en zĳ moeten tegen
haar strĳden en haar innemen
en haar met vuur verbranden; h
en de steden van Juda
zal ik ma_
ken tot een verlaten woestenĳ,
i
zonder inwoner.’ ”

Het woord dat van Jehovah tot Jerem _ia kwam in
35
de zoon
de dagen van Jojakim,
_
j

van Jos _ia, de koning van Juda,
_
luidde: 2 „Ga naar het huis van
de Rechabieten,k en gĳ moet met
hen spreken en hen in het huis
van Jehovah brengen, naar een
van de eetvertrekken, en gĳ moet
hun wĳn te drinken geven.”
¨
3 Ik nam dus Jaazanja,
de zoon
_
van Jerem _ia, de zoon van Habazz _inja, en zĳn broeders en al
zĳn zonen en heel het huisgezin van de Rechabieten, 4 en
ik bracht hen vervolgens in het
huis van Jehovah, naar het eetvertrekl van de zonen van Ha_
nan, de zoon van Jigdalja,
een
_
man van de [ware] God, dat gelegen was naast het eetvertrek van
de vorsten dat zich bevond
¨ boven
het eetvertrek van Maaseja,
de
_
m
de deurwachzoon van Sallum,
_
ter. 5 Toen zette ik de zonen
HFDST. 35 j 2Kon 23:34; 2Kr 36:5; Da 1:1;
k 2Kon 10:15; 1Kr 2:55; l 2Kr 31:11; m 1Kr 9:17;
Ezr 2:42; Ne 7:45.

JEREMIA 35:6-19

Rechabieten weigeren wĳn; belofte

van het huis der Rechabieten bekers vol wĳn en kelken voor en
zei tot hen: „Drinkt wĳn.”
6 Maar zĳ zeiden: „Wĳ zullen
geen wĳn drinken, want Jona_
a onze
dab, de zoon van Rechab,
_
´ ´
voorvader, dıe heeft ons het gebod opgelegd en gezegd: ’GIJ
moogt tot onbepaalde tĳd geen
wĳn drinken, noch GIJ noch UW
zonen.b 7 En geen huis moogt
GIJ bouwen, en geen zaad moogt
GIJ zaaien, en geen wĳngaard
moogt GIJ planten, noch mag die
van U worden. Maar in tenten
dient GIJ al UW dagen te wonen,
opdat GIJ vele dagen moogt blĳven wonen op de oppervlakte
van de aardbodem waar GIJ als
vreemdeling vertoeft.’c 8 Wĳ
blĳven daarom gehoorzaam aan
de stem van Jonadab,
de zoon
_
van Rechab,
onze voorvader, in
_
alles wat hĳ ons gebodend heeft,
door al onze dagen geen wĳn te
drinken, wĳ, noch onze vrouwen,
noch onze zonen en onze dochters,e 9 en door geen huizen te
bouwen waarin wĳ kunnen wonen, zodat geen wĳngaard of
veld of zaad van ons zou worden. 10 En wĳ blĳven in tenten wonen en gehoorzamen en
doen naar alles wat onze voorvaf
ons geboden heeft.g
der Jonadab
_
11 Maar het geschiedde toen Nebukadrezar,
de koning van Baby_
_
lon, tegen het land optrok,h dat
wĳ voorts zeiden: ’Komt, en laten
wĳ Jeruzalem
binnengaan wegens
_
¨
de krĳgsmacht van de Chaldeeen
en wegens de krĳgsmacht van de
¨
Syriers, en laten wĳ in Jeruzalem
_
wonen.’ ”i
12 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia en luidde:
13 „Dit heeft Jehovah der leger¨
scharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’Ga, en gĳ moet tot de mannen van Juda
en tot de inwoners
_
van Jeruzalem
zeggen: „Hebt GIJ
_
niet voortdurend vermaning ontvangen om mĳn woorden te gehoorzamen?”,j is de uitspraak
van Jehovah. 14 „Men heeft de
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woorden van Jonadab,
de zoon
_
a die zĳn zonen gevan Rechab,
_
bood geen wĳn te drinken, ten uitvoer gebracht, en zĳ hebben geen
[wĳn] gedronken tot op deze dag,
want zĳ hebben het gebod van hun
voorvader gehoorzaamd.b En wat
mĳ betreft, ik heb tot ulieden gesproken, vroeg op zĳnde en sprekende,c maar GIJ hebt mĳ niet gehoorzaamd.d 15 En ik bleef tot
U zenden al mĳn knechten, de profeten,e vroeg op zĳnde en [hen]
zendende, en zei: ’Keert alstublieft terug, een ieder van zĳn
slechte weg,f en maakt UW handelingen goedg en loopt geen andere
goden achterna om die te dienen.h
En blĳft wonen op de grond die ik
U en UW voorvaders gegeven heb.’i
Maar GIJ hebt UW oor niet geneigd,
noch hebt GIJ naar mĳ geluisterd.j
16 Maar de zonen van Jonadab,
_
k hebben het
de zoon van Rechab,
_
gebod van hun voorvader dat hĳ
hun geboden had, ten uitvoer gebracht; l doch wat dit volk betreft,
zĳ hebben niet naar mĳ geluisterd.” ’ ”m
17 „Daarom, dit heeft Jehovah, de God der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, gezegd: ’Zie,
_
ik breng over Juda
en over alle
_
inwoners van Jeruzalem
al de
_
rampspoed die ik tegen hen gen omdat ik tot hen
sproken heb,
gesproken heb maar zĳ niet hebben geluisterd, en ik tot hen bleef
roepen maar zĳ niet hebben geantwoord.’ ”o
18 En tot het huisgezin van
de Rechabieten zei Jerem _ia: „Dit
heeft Jehovah der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, gezegd: ’Omdat
_
GIJ het gebod van UW voorvader
p hebt gehoorzaamd en
Jonadab
_
al zĳn geboden blĳft onderhouden en blĳft doen naar alles wat
hĳ U geboden heeft,q 19 daarom
heeft Jehovah der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, dit gezegd: „Van
_
Jonadab,
de zoon van Rechab,
zal
_
_
niet worden afgesneden een man
die voor altĳdr voor mĳn aangezicht staat.” ’ ”s
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Baruch leest de vorsten voor

Nu geschiedde het in het
a
vierde jaar van Jojakim,
_
de zoon van Jos _ia, de koning van
Juda,
dat dit woord van Jehovah
_
tot Jerem _ia kwam: 2 „Neem u
een boekrol,b en gĳ moet daarin al de woorden schrĳvenc die
ik tot u heb gesproken, tegen Is_
¨
d
en tegen alle
rael ¨en tegen Juda
_
e
natien, vanaf de dag dat ik tot
u gesproken heb, sedert de dagen van Jos _ia, ja, tot op deze dag.f
3 Misschien zullen zĳ van het
huis van Juda
luisteren naar al de
_
rampspoed die ik hun denk aan
g opdat zĳ terugkeren,
te doen,
een ieder van zĳn slechte weg,h
en ik hun dwaling en hun zonde
werkelĳk vergeef.”i
j
4 Toen riep Jerem _ia Baruch,
de
_
zoon van Ner _ia, opdat Baruch
uit
_
Jerem _ia’s mond al de woorden van
Jehovah die Hĳ tot hem gesproken had, op de boekrol zou kunnen schrĳven.k 5 Daarop gebood Jerem _ia Baruch
en zei: „Ik
_
ben opgesloten. Ik ben niet in
staat het huis van Jehovah binnen te gaan.l 6 En gĳzelf moet
er binnengaan en uit de rol die gĳ
uit mĳn mond geschreven hebt, de
woorden van Jehovahm voorlezen
ten aanhoren van het volk in het
huis van Jehovah op de vastendag; n en ook ten aanhoren van [degenen van] geheel Juda
die uit hun
_
steden komen, dient gĳ ze voor te
lezen.o 7 Misschien zal hun verzoek om gunst voor het aangezicht van Jehovah neervallenp en
zullen zĳ terugkeren, een ieder
van zĳn slechte weg,q want groot
is de toorn en de woede waarvan
Jehovah tegen dit volk gesproken
heeft.”r
s de zoon van Ne8 En Baruch,
_
r _ia, deed vervolgens naar alles wat
de profeet Jerem _ia hem geboden
had, door uit het boekt de woorden
van Jehovah in het huis van Jehovahu voor te lezen.
9 Nu geschiedde het in het vĳfv de zoon van
de jaar van Jojakim,
_
Jos _ia, de koning van Juda,
in de
_
w
negende maand, dat al het volk

36
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JEREMIA 36:1-18

in Jeruzalem
en al het volk dat
_
uit de steden van Juda
Jeruzalem
_
_
binnenkwam, een vasten voor Jea
hovah afkondigde. 10 Toen las
Baruch
uit het boek de woorden
_
van Jerem _ia voor in het huis van
Jehovah, in het eetvertrekb van
c
Gemarja,
de zoon van de afschrĳ_
e
ver d Safan,
in het bovenste voor_
hof, bĳ de ingang van de nieuwe
poort van het huis van Jehovah,f
ten aanhoren van het gehele volk.
11 En Michaja,
de zoon van Ge_
g kreeg
marja,
de zoon van Safan,
_
_
alle woorden van Jehovah uit het
boek te horen. 12 Daarop daalde hĳ af naar het huis van de koning, naar het eetvertrek van de
secretaris, en zie! daar zaten al de
h
vorsten: de secretaris Elisama,
_
en Delaja,
_ i de zoon van Semaja,
_
j de zoon van Achen Elnathan,
_
_
l de zoon van
bor,k en Gemarja,
_
m
Safan,
en Zedek _ia, de zoon van
_
Hananja,
en al de andere vorsten.
_
13 En Michaja
_ n vertelde hun vervolgens al de woorden die hĳ had
gehoord toen Baruch
ten aanho_
ren van het volk uit het boek
o
voorlas.
14 Toen zonden al de vorsten Jep
de zoon van Nethanja,
de
hudi,
_
_
zoon van Selemja,
de zoon van
_
q om te zegKuschi,
naar Baruch,
_
_
gen: „De rol waaruit gĳ ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen — neem die in uw hand en
kom.” Bĳgevolg nam Baruch,
de
_
zoon van Ner _ia, de rol in zĳn hand
r
en kwam bĳ hen. 15 Toen zeiden zĳ tot hem: „Neem alstublieft
plaats en lees ze ons voor.” Ba_
ruchs las hun dus voor.
16 Nu gebeurde het dat zodra
zĳ al de woorden hoorden, zĳ elkaar vol angst aankeken, waarop zĳ tot Baruch
zeiden: „Wĳ
_
zullen zonder mankeren al deze
woorden aan de koning vertelvroegen
len.”t 17 En Baruch
_
zĳ en zeiden: „Vertel ons alstublieft: Hoe hebt gĳ al deze woorden uit zĳn mond opgeschretot
ven?”u 18 Toen zei Baruch
_
hen: „Uit zĳn mond bleef hĳ mĳ
al deze woorden bekendmaken,

JEREMIA 36:19–37:3

Rol wordt verbrand; Jeremia herschrĳft ze

en ik schreef met inkta in het
boek.” 19 Ten slotte zeiden de
vorsten tot Baruch:
„Ga, verberg
_
u, gĳ en Jerem _ia, zodat absoluut
niemand zal weten waar gĳlieden
zĳt.”b
20 Toen begaven zĳ zich naar
de koning, naar het voorhof,c en
de rol gaven zĳ in bewaring in
het eetvertrekd van de secretaris
e en zĳ vertelden vervolElisama;
_
gens al de woorden ten aanhoren
van de koning.
21 De koning dan zond Jehu_
dif om de rol te halen. Bĳgevolg
haalde hĳ haar uit het eetvertrek
h Toen
van de secretaris g Elisama.
_
las Jehudi
haar voor, ten aanho_
ren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die bĳ
de koning stonden. 22 En de koning was gezeten in het winterhuis,i in de negende maand,j met
een brandend kolenbekkenk voor
zich. 23 Toen gebeurde het dat
zodra Jehudi
drie of vier bladzĳ_
den-kolommen had gelezen, hĳ ze
terstond met het mes van de secretaris afscheurde en [ze] vervolgens in het vuur wierp dat in
het kolenbekken was, totdat ten
slotte de gehele rol was terechtgekomen in het vuur dat in het
kolenbekken was.l 24 En zĳ gevoelden geen angst,m noch scheurden de koning en al zĳn dienaren,
die naar al deze woorden luisterden, hun klederen.n 25 En zelfs
o
Elnathan
en Delaja
_
_ p en Gemar_
jaq zelf smeekten de koning dringend de rol niet te verbranden,
maar hĳ luisterde niet naar hen.r
26 Voorts
gebood de koning Je¨
rahme
el, de zoon van de koning,
_
¨
en Seraja,
de zoon van Azri
_
_
¨ el, en
Selemja,
de zoon van Abde
el, om
_
_
de secretaris Baruch
en de profeet
_
Jerem _ias te halen. Maar Jehovah
hield hen verborgen.t
27 En het woord van Jehovah
kwam verder tot Jerem _ia, nadat
de koning de rol met de wooru uit de mond van
den die Baruch
_
Jerem _ia had opgeschreven,v verbrand had, en luidde: 28 „Neem
u weer een rol, een andere, en
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schrĳf daarop al de eerste woorden die op de eerste rol stonden,
die Jojakim,
de koning van Juda,
_
_
verbrand heeft.a 29 En tegen Jo_
jakim, de koning van Juda,
dient
_
gĳ te zeggen: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Gĳzelf hebt deze rol verbrandb en gezegd: ’Waarom hebt
gĳ daarop als volgt geschreven: c
„De koning van Babylon
zal zon_
der mankeren komen en zal stellig dit land verderven en mens
en dier eruit doen verdwĳnen”?’d
30 Daarom, dit heeft Jehovah tegen Jojakim,
de koning van Juda,
_
_
gezegd: ’Hĳ zal niemand blĳken te
hebben die op de troon van Da_
vid zit,e en zĳn eigen dode lichaam
zal iets worden dat neergeworpen ligtf in de hitte overdag en in
de vrieskou ’s nachts. 31 En ik
wil hem en zĳn nageslacht en zĳn
dienaren rekenschap vrageng van
hun dwaling,h en ik wil over hen
en over de inwoners van Jeruza_
lem en over de mannen van Juda
al
_
de rampspoed brengen die ik tei
gen hen gesproken heb, en zĳ luisterden niet.’ ” ’ ”j
32 En Jerem _ia zelf nam een andere rol en gaf die toen aan Ba_
ruch, de zoon van Ner _ia, de secrek
taris, die vervolgens daarop uit
de mondl van Jerem _ia al de woorden schreef van het boek dat Jo_
jakim, de koning van Juda,
in het
_
m
vuur had verbrand; en er werden nog vele dergelĳke woorden
aan toegevoegd.
n

En koning Zedek _ia, de
zoon van Jos _ia, begon te
37
regeren in de plaats van Chonja,
_
o

p
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q
de zoon van Jojakim,
die door
_
Nebukadrezar,
de koning van Ba_
_
bylon, koning was gemaakt in
r
2 En hĳzelf en
het land Juda.
_
zĳn dienaren en het volk van
het land luisterden niet naar de
woorden van Jehovahs die hĳ door
bemiddeling van de profeet Jerem _ia sprak.t
3 Koning Zedek _ia dan zond Ju_
chal,u de zoon van Selemja,
en Ze_ ¨
v de zoon van Maaseja,w de
fanja,
_
_
priester, tot de profeet Jerem _ia,
om te zeggen: „Bid alstublieft ten

1017

Belegering opgeheven. Jeremia in de kerker

behoeve van ons tot Jehovah, onze
God.”a 4 En Jerem _ia ging in en
uit te midden van het volk,b want
men had hem niet in het huis
van bewaring gezet. 5 En er was
een krĳgsmacht van Farao die uit
¨
Egypte
kwam; c en de Chaldeeen
_
die Jeruzalem
belegerden, kregen
_
het bericht omtrent hen te horen. Daarom trokken zĳ van Jeru_
zalem weg.d 6 En het woord van
Jehovah kwam nu tot de profeet
Jerem _ia en luidde: 7 „Dit heeft
¨
Jehovah, de God van Isra
el, ge_
zegd: ’Dit dient gĳlieden tot de koning van Juda
te zeggen, die U tot
_
mĳ zendt om mĳ te raadplegen: e
„Ziet! De krĳgsmacht van Farao,
die uitrukt om U te helpen, zal
naar haar land, Egypte,
moeten
_
¨
terugkeren.f 8 En de Chaldeeen
zullen stellig terugkomen en tegen deze stad strĳden en haar
innemen en haar met vuur verbranden.”g 9 Dit heeft Jehovah
h
gezegd: „Bedriegt UW ziel niet
¨
door te zeggen: ’De Chaldeeen
zullen zonder mankeren van ons
wegtrekken’, want zĳ zullen niet
wegtrekken. 10 Want indien gĳlieden de¨ gehele krĳgsmacht der
Chaldeeen die tegen U strĳden,i
hadt verslagen en er onder hen
doorboorde mannen overbleven,j
zou ieder van hen in zĳn tent opstaan en deze stad werkelĳk met
vuur verbranden.” ’ ”
11 En het geschiedde¨ toen de
krĳgsmacht der Chaldeeen van Jeruzalem
was weggetrokkenk we_
gens de krĳgsmacht van Farao,l
12 dat Jerem _ia aanstalten maakte
om uit Jeruzalem
te gaan ten ein_
de zich naar het land van Benja_
minm te begeven en vandaar [zĳn]
aandeel in ontvangst te nemen te
midden van het volk. 13 Het gebeurde dan toen hĳ in de Benjaminpoortn was, dat de beambte die
het toezicht hield, wiens naam Jir _ia was, de zoon van Selemja,
de
_
zoon van Hananja,
daar was. Ter_
stond greep hĳ de profeet Jere¨
m _ia en zei: „Naar de Chaldeeen
loopt gĳ over!” 14 Maar Jerem _ia
zei: „Dat is niet waar! o Ik loop niet
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JEREMIA 37:4–38:1

¨
naar de Chaldeeen over.” Hĳ luisterde echter niet naar hem. Jir _ia
hield Jerem _ia dus vast en bracht
hem naar de vorsten. 15 Toen
werden de vorstena verontwaardigd op Jerem _ia,b en zĳ sloegen
hemc en zetten hem in het huis
van boeien,d in het huis van de see
cretaris Jonathan,
want dat had_
den zĳ tot het huis van bewaring f
gemaakt. 16 Toen Jerem _ia in
het huis van de regenputg en in
de gewelfde vertrekken kwam,
bleef Jerem _ia daar voorts vele
dagen.
17 Toen liet koning Zedek _ia
hem halen, en de koning ging
hem in zĳn huis in een schuilplaats vragen stellen.h En hĳ zei
vervolgens: „Is er een woord van
Jehovah?” Hierop zei Jerem _ia:
„Dat is er inderdaad!” En hĳ zei
verder: „In de hand van de koning van Babylon
zult gĳ gegeven
_
worden!”i
18 Voorts zei Jerem _ia tot koning Zedek _ia: „In welk opzicht
heb ik tegen u en tegen uw dienaren en tegen dit volk gezondigd,j
zodat gĳlieden mĳ in het huis van
bewaring hebt gezet? 19 Waar
zĳn nu UW profeten die tot U hebben geprofeteerd, door te zeggen:
’De koning van Babylon
zal niet
_
tegen ulieden en tegen dit land komen’? k 20 En nu, luister alstublieft, o mĳn heer de koning. Moge
mĳn verzoek om gunstl alstublieft
voor u neervallen en stuur mĳ
niet terug naar het huis van de sem opdat ik daar
cretaris Jonathan,
_
niet sterf.”n 21 Bĳgevolg gaf koning Zedek _ia bevel en men stelde Jerem _ia toen in verzekerde
bewaring in het Voorhof van de
Wacht; o en er werd hem dagelĳks een rond brood uit de straat
van de bakkers gegeven,p totdat
al het brood in de stad op was.q
En Jerem _ia bleef in het Voorhof
van de Wacht.r
En Sefatja,
de zoon van
_
Mattan,
en Gedalja,
de zoon
_
_
38
van Pashur,
en Juchal,
de zoon
_
_
s

van Selemja,
en Pashur,
de zoon
_
_
van Malk _ia,t kregen de woorden

JEREMIA 38:2-17

Jeremia in regenput. Ebed-Melech redt hem

te horen die Jerem _ia tot heel het
volk sprak,a namelĳk: 2 „Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Wie in
deze stad blĳft, die zal sterven
door het zwaard,b door de hongersnoodc en door de pestilentie.d
Maar
¨ wie uitgaat tot de Chaldeeen, die zal blĳven leven en zal
zĳn ziel stellig als buit krĳgen
en in het leven houden.’e 3 Dit
heeft Jehovah gezegd: ’Zonder
mankeren zal deze stad in de hand
van de krĳgsmacht van de koning
van Babylon
gegeven worden, en
_
hĳ zal haar stellig innemen.’ ”f
4 Toen zeiden de vorsten tot
de koning: „Laat deze man alstublieft ter dood gebracht worden,g
want zo verslapt hĳ de handen
van de krĳgslieden die in deze
stad zĳn overgebleven en de handen van heel het volk, door overeenkomstig deze woorden tot
hen te spreken.h Want deze man
zoekt niet de vrede van dit volk,
maar rampspoed.” 5 Derhalve
zei koning Zedek _ia: „Ziet! Hĳ is
in UW handen. Want er is helemaal niets dat de koning zelf tegen U vermag.”i
6 Toen namen zĳ Jerem _ia en
wierpen hem in de regenput van
Malk _ia,j de zoon van de koning,
die in het Voorhof van de Wachtk
was. Zĳ dan lieten Jerem _ia met
touwen zakken. Nu was er in de
regenput geen water, maar slĳk;
en Jerem _ia zonk weg in het slĳk.l
7¨ En Ebed-M
elech,
de Ethio_
_
pier,m een man die een eunuch
was en die in het huis van de koning was, kreeg te horen dat zĳ
Jerem _ia in de regenput hadden
gestopt; en de koning zat in de
eBenjaminpoort. n 8 Ebed-M
_
_
lech dan ging het huis van de koning uit en sprak tot de koning
en zei: 9 „O mĳn heer de koning, deze mannen hebben slecht
gehandeld in alles wat zĳ de profeet Jerem _ia hebben aangedaan,
die zĳ in de regenput hebben geworpen, zodat hĳ op de plaats
zelf zal sterveno wegens de hongersnood.p Want er is geen brood
meer in de stad.”
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10 Toen gebood de koning
¨
Ebed-M
elech,
de Ethiopier, en
_
_
zei: „Neem van deze plaats onder
uw bevel dertig mannen, en gĳ
moet de profeet Jerem _ia uit de regenput omhooghalen voordat hĳ
sterft.”a 11 Bĳgevolg nam Ebed_
Melech
de mannen onder zĳn be_
vel en ging het huis van de koning
binnen, naar de ruimte beneden
de schatkamer,b en nam vandaar
versleten lompen en versleten
lappen en liet die met touwen
naar Jerem _ia in de regenput zakken.c 12 Toen zei Ebed-M
elech,
_
_
¨
de Ethiopier, tot Jerem _ia: „Leg
de versleten lompen en de lappen
alstublieft onder uw oksels, onder
de touwen.” Jerem _ia dan deed dit.d
13 Ten slotte trokken zĳ Jerem _ia
met de touwen eruit en haalden
hem omhoog uit de regenput. En
Jerem _ia bleef in het Voorhof van
de Wacht.e
14 Toen liet koning Zedek _ia
de profeet Jerem _ia bĳ zich brengenf bĳ de derde ingang,g die in
het huis van Jehovah is,h en de
koning zei vervolgens tot Jerem _ia: „Ik vraag u iets. Verberg mĳ
niets.”i 15 Hierop zei Jerem _ia
tot Zedek _ia: „Ingeval ik [het] u
zou vertellen, zult gĳ mĳ dan niet
zonder mankeren ter dood brengen? En ingeval ik u raad geef,
zult gĳ niet naar mĳ luisteren.”j
16 Daarop zwoer koning Zedek _ia Jerem _ia in de schuilplaats en
zei: „Zo waar Jehovah leeft, die
ons deze ziel heeft gemaakt,k ik
zal u stellig niet ter dood brengen, en ik zal u stellig niet in de
hand van deze mannen geven die
uw ziel zoeken.”l
17 Jerem _ia zei nu tot Zedek _ia:
„Dit heeft Jehovah, de God der le¨
gerscharen,m de God van Isra
el,n
_
gezegd: ’Indien gĳ zonder mankeren zult uitgaan tot de vorsten van de koning van Baby_
lon,o dan zal uw ziel stellig in
leven blĳven, en deze stad zelf
zal niet met vuur verbrand worden, en gĳzelf en uw huisgezin
zullen stellig in leven blĳven.p
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Zedekia vlucht, wordt gevangengenomen

18 Maar indien gĳ niet zult uitgaan tot de vorsten van de koning van Babylon,
dan moet deze
_
stad in de hand der Chaldeeen gegeven worden, en zĳ zullen haar werkelĳk met vuur verbranden,a en gĳzelf zult niet aan
hun hand ontkomen.’ ”b
19 Toen zei koning Zedek _ia tot
Jerem _ia: „Ik ben bang voor¨ de joden die naar de Chaldeeen zĳn
overgelopen,c dat men mĳ wel
eens in hun hand zou kunnen geven en zĳ mĳ werkelĳk smadelĳk
zouden bejegenen.”d 20 Maar
Jerem _ia zei: „Dat zal men niet
doen. Gehoorzaam alstublieft de
stem van Jehovah in hetgeen ik
tot u spreek en het zal u goed
gaane en uw ziel zal blĳven leven.
21 Maar indien gĳ weigert uit te
gaan,f dit is hetgeen Jehovah mĳ
heeft doen zien: 22 En zie! al de
vrouwen die in het huis van de
koning van Juda
zĳn overgeble_
ven,g worden uitgeleid tot de vorh
sten van de koning van Babylon,
_
en zĳ zeggen:
’De mannen die in vrede met
u waren, hebben u verlokti
en overweldigd.j
In de modder hebben zĳ uw
voet doen zinken; zĳ hebben zich teruggetrokken
in tegenovergestelde richting.’k
23 En al uw vrouwen en uw zo¨
nen leiden zĳ uit tot de Chaldeeen,
en gĳzelf zult niet aan hun hand
ontkomen,l maar door de hand van
de koning van Babylon
zult gĳ ge_
grepen worden, en wegens u zal
deze stad met vuur verbrand worden.”m
24 Toen zei Zedek _ia tot Jerem _ia: „Moge geen mens iets van
deze dingen te weten komen, opdat gĳ niet sterft. 25 En ingeval de vorstenn horen dat ik met
u heb gesproken en zĳ werkelĳk
bĳ u komen en tot u zeggen: ’Vertel ons toch alstublieft: Waarover
hebt gĳ tot de koning gesproken?
Verberg ons niets, en wĳ zullen u
niet ter dood brengen. En waarover heeft de koning tot u gespro-
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ken?’, 26 dan moet gĳ tot hen
zeggen: ’Ik liet mĳn verzoek om
gunst voor de koning neervallen,
dat hĳ mĳ niet zou terugsturen
a
om
naar het huis van Jonathan
_
daar te sterven.’ ”
27 Na verloop van tĳd kwamen
al de vorsten bĳ Jerem _ia en gingen hem ondervragen. Hĳ op zĳn
beurt vertelde hun naar al deze
woorden die de koning had geboden.b Zĳ dan zwegen voor hem,
want de zaak was niet gehoord.
28 En Jerem _ia bleef in het Voorhof van de Wachtc tot op de dag
dat Jeruzalem
werd ingenomen.d
_
En het geschiedde juist toen Jeruzalem
werd ingenomen.e
_
In het negende jaar van Zedek _ia, de koning van Juda,
39
_
in de tiende maand, kwamen Nef

bukadrezar,
de koning van Baby_
_
lon, en heel zĳn krĳgsmacht naar
Jeruzalem
en gingen het belege_
ren.g
2 In het elfde jaar van Zedek _ia, in de vierde maand, op de negende dag van de maand, werd
er een bres in de stad geslagen.h
3 Toen trokken al de vorsten van
de koning van Babylon
binnen en
_
namen plaats in de Middenpoort,i
[namelĳk] Nergal-Sar
ezer,
Sam_
_
_
gar-Nebo,
Sarsechim,
Rabsaris,
_
_
_
Nergal-Sar
ezer
de Rabmag,
en al
_
_
_
de overige vorsten van de koning
van Babylon.
_
4 Nu geschiedde het dat zodra
Zedek _ia, de koning van Juda,
en
_
al de krĳgslieden hen zagen, zĳ
j
voorts de wĳk namen en ’s nachts
de stad uit trokken langs de weg
van de tuin van de koning,k door
de poort tussen de dubbele muur;
en zĳ bleven wegtrekken langs
l
de weg van de Araba.
5 En een
_
¨
krĳgsmacht van de Chaldeeen
zette hen toen achterna,m en zĳ
achterhaalden Zedek _ia ten slotte in de woestĳnvlakten van Je_
richo.n Vervolgens namen zĳ hem
en voerden hem op naar Nebukadrezar,
de koning van Babylon,
_
_
p
te R _iblao in het land van Hamath,
_

JEREMIA 39:6–40:4

Jeruzalem verbrand. Jeremia bevrĳd

opdat deze rechterlĳke beslissingen over hem zou uitspreken.a
6 En de koning van Babylon
ging
_
ertoe over de zonen van Zedek _ia in R _ibla voor diens ogenb af
te slachten,c en al de edelen van
Juda
slachtte de koning van Ba_
_
bylon af.d 7 En de ogen van Zedek _ia maakte hĳ blind,e waarna
hĳ hem met koperen boeien bond
om hem naar Babylon
te voeren.
_
8 En het huis van de koning en
de huizen van het volk verbrand¨
den de Chaldeeen met vuur,f en
de muren van Jeruzalem
braken
_
zĳ af.g 9 En de rest van het volk
dat in de stad was overgebleven,
en de overlopers die naar hem waren overgelopen, en de rest van
het volk dat was overgebleven,
h de overste
voerde Nebuzaradan,
_
van de lĳfwacht,i in ballingschap
j
naar Babylon.
_
10 En enkelen van het volk, de
geringen die helemaal niets hadden, liet Nebuzaradan,
de over_
ste van de lĳfwacht, in het land
Juda
achter,k en hĳ gaf hun op
_
die dag vervolgens wĳngaarden
en [legde hun] gedwongen diensten op.l
11 Voorts gaf Nebukadrezar,
de
_
koning van Babylon,
door bemid_
deling van Nebuzaradan,
de
over_
ste van de lĳfwacht, bevel aangaande Jerem _ia, door te zeggen:
12 „Neem hem en houd uw eigen
ogen op hem gericht, en doe hem
niets kwaads.m Maar juist zoals hĳ
tot u spreken zal, doe aldus met
hem.”n
13 Bĳgevolg zonden Nebuzara_
dan,o de overste van de lĳfwacht,
en Nebusazban
de Rabsaris,
en
_
_
Nergal-Sar
ezer
de Rabmag,
en al
_
_
_
de voornaamste mannen van de
koning van Babylon
[een bode];
_
14 ja, zĳ lieten Jerem _ia uit het
Voorhof van de Wacht halenp en
q de
gaven hem over aan Gedalja,
_
zoon van Ah _ikam,r de zoon van
s
om hem uit te leiden naar
Safan,
_
[zĳn] huis, opdat hĳ te midden
van het volk zou wonen.
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15 En tot Jerem _ia kwam het
woord van Jehovah, terwĳl hĳ
nog opgesloten was in het Voorhof van de Wacht,a en het luidde:
16 „Ga, en gĳ moet tot Ebed_
¨
b de Ethiopier, zeggen: ’Dit
Melech,
_
heeft Jehovah der
legerscharen,
¨
de God van Isra
el, gezegd: „Zie, ik
_
doe mĳn woorden over deze stad
in vervulling gaan tot rampspoed
en niet ten goede,c en ze zullen
stellig op die dag voor uw aangezicht geschieden.” ’d
17 ’En ik wil u op die dag bevrĳden’,e is de uitspraak van Jehovah, ’en gĳ zult niet gegeven
worden in de hand van de mannen voor wie gĳzelf bang zĳt.’f
18 ’Want ik zal u zonder mankeren ontkoming verschaffen, en
door het zwaard zult gĳ niet vallen, en uw ziel zal u stellig ten
buit worden,g omdat gĳ op mĳ
hebt vertrouwd’,h is de uitspraak
van Jehovah.”
Het woord dat van Jehovah tot Jerem _ia kwam na40
de overste van
dat Nebuzaradan,
_
i

j had
de lĳfwacht, hem uit Rama
_
weggezonden, toen hĳ hem haalde terwĳl hĳ met handboeien geketend was te midden van al de
ballingen van Jeruzalem
en van
_
Juda,
die in ballingschap naar Ba_
_
bylon werden gevoerd.k 2 Toen
nam de overste van de lĳfwacht
Jerem _ia en zei tot hem: „Jehovah, uw God, zelf heeft deze rampspoed tegen deze plaats gesproken,l 3 opdat Jehovah [die] zou
doen komen en zou doen juist
zoals hĳ gesproken heeft, omdat
gĳlieden tegen Jehovah hebt gezondigd en zĳn stem niet hebt
gehoorzaamd. En deze zaak is U
geschied.m 4 En nu, zie! ik heb
u heden losgemaakt van de handboeien die om uw handen waren.
Indien het goed is in uw ogen
om met mĳ naar Babylon
te ko_
men, kom, en ik zal mĳn oog op u
gericht houden.n Maar indien het
kwaad is in uw ogen om met mĳ
naar Babylon
te komen, laat´ ´ het.
_
Zie! Het gehele land ligt voor u.
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Jeremia overleeft. Gedalja gewaarschuwd

Waarheen het ook goed en juist
in uw ogen is te gaan, ga daarheen.”a
5 En toch was hĳ niet iemand
die wilde terugkeren, toen [Nebuzaradan
zei]: „Keer toch terug
_
b
naar Gedalja,
de zoon van Ah _i_
d die door
kam,c de zoon van Safan,
_
de koning van Babylon
is aange_
steld over de steden van Juda,
en
_
woon bĳ hem te midden van het
volk; of waarheen het ook juist in
uw ogen is te gaan, ga.”e
En de overste van de lĳfwacht
gaf hem toen een hoeveelheid
voedsel en een geschenk en liet
hem gaan.f 6 Bĳgevolg kwam
g de zoon van
Jerem _ia bĳ Gedalja,
_
Ah _ikam, te M _izpah en ging bĳ hem
wonen te midden van het volk dat
in het land was overgebleven.
7 Na verloop van tĳd kregen al
de oversten van de strĳdkrachten die in het veld waren,i zĳ en
hun mannen, te horen dat de koning van Babylon
Gedalja,
de zoon
_
_
van Ah _ikam, over het land had
aangesteld en dat hĳ hem had aangesteld [over] de mannen en vrouwen en kleine kinderen en enkelen van het geringe volk van het
land, die niet in ballingschap naar
Babylon
waren gevoerd.j 8 Zĳ
_
dan kwamen naar Gedalja
te M _iz_
¨
pa, namelĳk Isma
el,k de zoon van
_
l
Nethanja,
en Johanan
en Jona_
_
_
than, de zonen van Kareah,
en
_
Seraja,
de zoon van Tanchumeth,
_
_
en de zonen van Efai,
de Neto_
n
fathiet,¨ m en Jezanja,
de zoon van
_
de Maachathiet,o zĳ en hun manp
q
r de
nen. 9 Toen zwoer Gedalja,
_
zoon van Ah _ikam,s de zoon van Sa_
fan,t hun en hun mannen, en zei:
„Weest
niet
bevreesd
de
Chal¨
deeen te dienen. Blĳft in het land
wonen en dient de koning van Ba_
bylon, en het zal U goed gaan.u
10 En wat mĳ betreft, ziet, ik
v
woon
¨ in M _izpa, om voor de Chaldeeen te staan die tot ons zullen komen. En wat U betreft, zamelt wĳnw en zomervruchten en
olie in en doet [ze] in UW vaten en
woont in UW steden die GIJ hebt
veroverd.”
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11 En al de joden die in Moab
_
en onder de zonen van Ammon
_
en in Edom
waren en degenen die
_
in al de [andere] landen waren,a
ook zĳ hoorden dat de koning van
Babylon
aan Juda
een overblĳfsel
_
_
b
gelaten had en dat hĳ Gedalja,
_
de zoon van Ah _ikam, de zoon van
Safan,
over hen had aangesteld.
_
12 Toen keerden al de joden terug uit al de plaatsen waarheen
zĳ verdreven waren, en zĳ bleven
in het land Juda
komen, naar Ge_
dalja
te M _izpa.c En zĳ gingen wĳn
_
en zomervruchten inzamelen in
zeer grote hoeveelheid.
d betreft, de
13 Wat Johanan
_
e en al de overzoon van Kareah,
_
sten van de strĳdkrachten die in
het veld waren,f zĳ kwamen naar
Gedalja
te M _izpa. 14 En zĳ zei_
den vervolgens tot hem: „Weet
¨
gĳ in het geheel niet dat Ba_ alis,
de koning van de¨ zonen van Am_
mon,g zelf Isma
el,h de zoon van
_
i
Nethanja,
heeft gezonden om [de
_
hand] aan uw ziel te slaan?” Maar
Gedalja,
de zoon van Ah _ikam, ge_
loofde hen niet.j
k de zoon van
15 En Johanan,
_
Kareah,
zei zelf tot Gedalja,
in een
_
_
schuilplaats in¨ M _izpa: „Ik wil nu
gaan en Isma
el, de zoon van Ne_
thanja,
neerslaan, daar volstrekt
_
niemand [het] zal weten.l Waarom zou hĳ [de hand] aan uw ziel
slaan, en waarom moeten al degenen van Juda
die tot u worden
_
bĳeengebracht, verstrooid worden en moet het overblĳfsel van
Juda
te gronde gaan?”m 16 Maar
_
n de zoon van Ah
Gedalja,
_
_ikam,o zei
tot Johanan,
de zoon van Kareah:
_
_
„Doe deze zaak niet, want het is
een¨ leugen die gĳ betreffende Is_
mael spreekt.”p
Het geschiedde dan in ¨de
zevende maand dat Isma
el,
41
_
de zoon van Nethanja,
de zoon van
_

q

r
Elisama,
van het koninklĳke na_
geslachts en [van de] voornaamste mannen van de koning, en tien
andere mannen met hem,t naar
Gedalja,
de zoon van Ah _ikam,
_
r 2Kon 25:25; s Ez 17:13; t 2Kon 25:25.

JEREMIA 41:2-16

¨
Gedalja en anderen door Ismael vermoord

te M _izpaa kwamen. En daar in
M _izpa gingen zĳ te zamen brood
¨
el,
eten.b 2 Toen stonden Isma
_
de zoon van Nethanja,
en de tien
_
mannen die zich bĳ hem bevonden op en zĳ sloegen Gedalja,
de
_
zoon van Ah _ikam, de zoon van
c
Safan,
met het zwaard neer. Hĳ
_
bracht dus degene ter dood die
door de koning van Babylon
over
_
het land was aangesteld.d 3 En
al de joden die zich bĳ hem bevonden, dat wil zeggen bĳ Ge¨
dalja,
in M _izpa, en de Chaldeeen
_
die daar werden gevonden, dat
wil zeggen
de krĳgslieden, sloeg
¨
Isma
el neer.
_
4 Nu gebeurde het op de tweede dag nadat Gedalja
ter dood was
_
gebracht, terwĳl nog absoluut niee
mand [het] wist, 5 dat er mannen uit S _ichem,f uit S _ilo g en uit
h
Samaria
kwamen, tachtig man_
nen met afgeschoren baardi en gescheurde kleren en die zichzelf
insnĳdingen hadden gemaakt,j en
met een graanoffer en geurige
hars k in hun hand om [die] naar
het huis van¨ Jehovah te brengen. 6 Isma
el dan, de zoon van
_
Nethanja,
ging hun uit M _izpa te_
gemoet, terwĳl hĳ wenend voortliep.l Voorts geschiedde het dat
zodra hĳ hen tegenkwam, hĳ vervolgens tot hen zei: „Komt naar
Gedalja,
de zoon van Ah _ikam.”
_
7 Maar het geschiedde dat zĳ nog
maar nauwelĳks midden in¨ de
stad waren gekomen, of Isma
el, de
_
zoon van Nethanja,
slachtte hen
_
af [en wierp hen] in het midden
van de regenput, hĳ en de mannen
die bĳ hem waren.m
8 Maar tien mannen werden er
onder hen gevonden
die onmid¨
dellĳk tot Isma
el zeiden: „Breng
_
ons niet ter dood, want wĳ hebben in ons bezit verborgen schatten in het veld: tarwe en gerst
en olie en honing.”n Daarom liet
hĳ af, en hĳ bracht hen niet ter
dood te midden van hun broeders. 9¨ De regenput nu waarin Isma
elo al de lĳken wierp van
_
de mannen die hĳ neergeslagen
had, was een grote regenput, die
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welke koning
Asa
had gemaakt
_
¨
wegens
de koning
van Is_
_
´ esa,
¨
¨ a ´ Ba
el, de zoon
rael. Dıe vulde Isma
_
van Nethanja,
met de verslage_
nen.
¨
10 Toen voerde Isma
el het ge_
hele overblĳfsel van het volk dat
in M _izpab was, de dochters van
de koning c en al het volk dat in
M _izpa was overgebleven,d dat Nebuzaradan,
de overste van de lĳf_
wacht, aan Gedalja,
de zoon van
_
Ah _ikam, had toevertrouwd,e gevankelĳk
weg. Derhalve voerde
¨
Isma
el, de zoon van Nethanja,
hen
_
_
gevankelĳk weg en trok heen om
naar de zonen van Ammon
over te
_
steken.f
11 Na verloop van tĳd kregen
g de zoon van Kareah,
Johanan,
_
_
en al de oversten van de strĳdkrachtenh die bĳ hem waren,
¨ al
het kwaad te horen dat Isma
el, de
_
zoon van Nethanja,
had gedaan.
_
12 Dientengevolge namen zĳ al de
mannen en
gingen heen om te¨
gen Isma
el, de zoon van Nethanja,
_
_
te strĳden en troffen hem aan bĳ
de overvloedige wateren die in G _ibeon waren.i
13 Voorts geschiedde het dat
¨
zodra al het volk dat bĳ Isma
el
_
was, Johanan,
de zoon van Ka_
reah,
en al de oversten van de
_
strĳdkrachten die bĳ hem waren zag, zĳ verheugd werden.
14 Toen
wendde al het volk dat
¨
Isma
el gevankelĳk uit M _izpaj had
_
weggevoerd, zich om en keerde terug en ging naar Johanan,
de zoon
_
¨
van Kareah.
15 En wat Isma
el,
_
_
de zoon van Nethanja,
betreft, hĳ
_
ontkwamk met acht mannen aan
Johanan,
om naar de zonen van
_
Ammon
te gaan.
_
l de zoon van Ka16 Johanan,
_
reah,
en al de oversten van de
_
strĳdkrachten die bĳ hem waren, namen nu het gehele overblĳfsel van het volk dat zĳ van Is_
¨
mael, de zoon van Nethanja,
uit
_
M _izpa hadden teruggebracht, nadat hĳ Gedalja,
de zoon van Ah _i_
kam, had neergeslagen: m fysiek
sterke mannen, krĳgslieden, en
de vrouwen en de kleine kinde-
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ren en de hofbeambten, die hĳ
uit G _ibeon had teruggebracht.
17 Zĳ dan trokken heen en gingen wonen in het nachtverblĳf
van K _imham, dat naast Beth_
lehema lag, ten einde verder te
gaan en Egypte
binnen te trek_
¨
kenb 18 wegens de Chaldeeen,c
want zĳ waren bevreesd gewor¨
el, de
den wegens hen,d daar Isma
_
zoon van Nethanja,
Gedalja,
de
_
_
zoon van Ah _ikam, had neergeslae die door de koning van Bagen,
_
bylon over het land was aangesteld.f

g Jer 40:8
Jer 40:13
Jer 41:11
h 2Kon 25:23

Toen traden al de oversten
van de strĳdkrachten en
42
de zoon van Kareah,
Johanan,
_
_

j 1Sa 7:8
1Sa 12:19
Jes 37:4
Jak 5:16

g

h
en Jezanja,
de zoon van Hosa_
_
ja,i en al het volk, van de kleinste tot zelfs de grootste, naderbĳ
2 en zeiden tot de profeet Jerem _ia: „Moge ons verzoek om gunst
alstublieft voor u neervallen en
bid ten behoeve van ons tot Jehovah, uw God,j ten behoeve van
heel dit overblĳfsel, want wĳ zĳn
als weinigen uit velen overgebleven,k juist zoals uw ogen ons zien.
3 En moge Jehovah, uw God, ons
vertellen welke weg wĳ dienen te
bewandelen en wat wĳ dienen te
doen.”l
4 Daarop zei de profeet Jerem _ia
tot hen: „Ik heb [het] gehoord.
Ziet, ik bid tot Jehovah, UW God,
naar UW woorden; m en het zal stellig geschieden dat ik elk woord
dat Jehovah U ten antwoord geeft,
aan U zal vertellen.n Ik zal U geen
woord onthouden.”o
5 En zĳ, van hun kant, zeiden
tot Jerem _ia: „Moge Jehovah een
waarachtige en getrouwe getuige
tegen ons blĳken te zĳnp indien
wĳ niet precies overeenkomstig
elk woord waarmee Jehovah, uw
God, u tot ons zendt, zullen handelen.q 6 Hetzĳ goed of kwaad,
het is de stem van Jehovah, onze
God, tot wie wĳ u zenden, die
wĳ zullen gehoorzamen, opdat het
ons goed moge gaan omdat wĳ de
stem van Jehovah, onze God, gehoorzamen.”r
7 Nu gebeurde het na verloop

a Ge 35:19
Re 17:7
1Kr 2:51
b 2Kon 25:26
Jes 30:2
Jer 42:14
Jer 43:7
c Jer 21:4
Jer 37:5
d Jer 42:11
e Jer 41:2
f Jer 40:5

HFDST. 42

i Jer 43:2

k Le 26:22
De 28:62
Jes 1:9
l Ezr 8:21
Sp 3:6
m 1Sa 12:23
n 1Kon 22:14
o 1Sa 3:18
Han 20:20
p Re 11:10
1Sa 12:5
Mi 1:2
Mal 3:5
q Ex 19:8
De 5:27
r De 5:33
De 6:3
Jer 7:23

2e kolom
a 2Pe 1:21
b Jer 41:16
Jer 42:1
c Jer 42:2
d Ps 37:3
e Jer 24:6
Jer 31:28
Jer 33:7
f De 32:36
Jer 18:8
Jer 26:19
Mi 7:18
g Jer 41:18
h 2Kr 32:7
i Ps 46:7
Ps 68:20
Jes 43:5
Ro 8:31
j Ex 34:6
Ne 9:31
Ps 106:45
Sp 16:7
Da 9:9
k Jer 44:16
l Jer 43:7
m Nu 11:5
n De 17:16
Jer 44:12
o De 28:45
Sp 13:21
Ez 11:8

JEREMIA 41:17–42:16

van tien dagen dat het woord
van Jehovah voorts tot Jerem _ia
kwam.a 8 Derhalve riep hĳ Johanan,
de zoon van Kareah,
en
_
_
al de oversten van de strĳdkrachten die bĳ hem waren en al het
volk, van de kleinste tot zelfs
de grootste,b 9 en hĳ zei vervolgens tot hen: „Dit heeft
Jeho¨
vah, de God van Isra
el, tot wie
_
GIJ mĳ hebt gezonden om UW verzoek om gunst voor hem te doen
neervallen,c gezegd: 10 ’Indien
GIJ zonder mankeren in dit land
zult blĳven wonen,d wil ik U ook
opbouwen en ik zal [U] niet omverhalen, en ik wil U planten en
ik zal [U] niet uitrukken,e want
ik zal stellig spĳt gevoelen over
de rampspoed die ik U heb berokkend.f 11 Weest niet bevreesd
wegens de koning van Babylon,
_
voor wie GIJ vrees koestert.’g
’Weest niet bevreesd wegens
hem,’h is de uitspraak van Jehovah, ’want ik ben met U, om U te
redden en om U uit zĳn hand te
bevrĳden.i 12 En ik zal U barmhartigheid bewĳzen, en hĳ zal
stellig erbarmen met U hebben
en U naar UW eigen bodem terugvoeren.j
13 Maar indien GIJ zegt: „Neen,
wĳ zullen niet in dit land wonen!”,
zodat GIJ ongehoorzaam zĳt aan
de stem van Jehovah, UW God,k
14 en zegt: „Neen, maar het land
Egypte
zullen wĳ binnentrek_
ken,l waar wĳ geen oorlog zullen
zien en het geluid van de hoorn
niet zullen horen en niet naar
brood zullen hongeren, en daar
zullen wĳ wonen”m — 15 ja,
hoort nu daarom het woord van
Jehovah, o overblĳfsel van Juda.
_
Dit heeft Jehovah der ¨legerscharen, de God
van Isra
el, gezegd:
_
´ ´
„Indien GIJ beslist UW aangezicht
erop richt Egypte
binnen
te trek_
ken en GIJ werkelĳk binnentrekt
om daar als vreemdelingen te
vertoeven,n 16 moet het ook
geschieden dat juist het zwaard
waarvoor GIJ bevreesd zĳt, U daar
in het land Egypte
zal achter_
halen,o en juist de hongersnood

JEREMIA 42:17–43:10
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waarvoor GIJ bang zĳt, U daar
naar Egypte
op de hielen zal zit_
ten,a en daar zult GIJ sterven.b
17 En het zal geschieden dat al
de mannen die hun aangezicht
erop hebben gericht Egypte
bin_
nen te trekken ten einde daar als
vreemdelingen te vertoeven, die
zullen sterven door het zwaard,
door de hongersnood en door de
pestilentie,c en zĳ zullen geen
overlevende noch ontsnapte blĳken te hebben, wegens de rampspoed die ik over hen breng.” ’d
18 Want dit heeft Jehovah der
¨
legerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Net zoals mĳn toorn en
mĳn woede zĳn uitgestort over
e
de inwoners van Jeruzalem,
zo
_
zal mĳn woede over U worden uitgestort omdat GIJ Egypte
binnen_
trekt, en GIJ zult stellig tot een
vloek en tot een voorwerp van
ontzetting en tot een vervloeking en tot een smaad worden,f
en GIJ zult deze plaats niet meer
zien.’g
19 Jehovah heeft tegen U gesproken, o overblĳfsel van Juda.
_
Trekt Egypte
niet binnen.h GIJ
_
dient beslist te weten dat ik heden tegen U heb getuigd,i 20 dat
GIJ een dwaling begaan hebt te´ ´
gen UW ziel,j want GIJ hebt mĳ tot
Jehovah, UW God, gezonden, door
te zeggen: ’Bid ten behoeve van
ons tot Jehovah, onze God, en vertel ons precies overeenkomstig alles wat Jehovah, onze God, zegt,
en wĳ zullen [het] stellig doen.’k
21 En ik vertel [het] U heden,
maar GIJ zult de stem van Jehovah, UW God, of wat maar ook
waarmee hĳ mĳ tot U heeft gezonden, stellig niet gehoorzamen.l
22 En nu dient GIJ beslist te weten
dat GIJ door het zwaard,m door de
hongersnood en door de pestilentie zult sterven op de plaats waarheen het U werkelĳk behaagt te
gaan om er als vreemdelingen te
vertoeven.”n
Nu gebeurde
¨ het dat zodra
Jerem _ia geeindigd had tot
heel het volk al de woorden van Jehovah, hun God, te spreken waar-
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mee Jehovah, hun God, hem tot
hen had gezonden, ja, al die woorde zoon van Hoden,a 2 Azarja,
_
c
saja,
de zoon van
_ b en Johanan,
_
Kareah,
en
al
de
overmoedige
_
mannend vervolgens tot Jerem _ia
zeiden: „Het is een leugen die gĳ
spreekt.e Jehovah, onze God, heeft
u niet gezonden om te zeggen:
’Trekt Egypte
niet binnen om er
_
als vreemdelingen te vertoeven.’f
g de zoon van Ne3 Maar Baruch,
_
r _ia, stookt u tegen ons op met de
bedoeling
ons in de hand der Chal¨
deeen te geven, opdat zĳ ons ter
dood brengen of ons in ballingschap naar Babylon
voeren.”h
_
4 En Johanan,
de zoon van Ka_
reah,
en al de oversten van de
_
strĳdkrachten en heel het volk gehoorzaamden niet de stem van Jete blĳhovahi om in het land Juda
_
de zoon
ven wonen.j 5 Johanan,
_
van Kareah,
en al de oversten
_
van de strĳdkrachten namen derhalve het gehele overblĳfsel
van
¨
Juda
dat uit al de natien waar_
heen zĳ verdreven waren, was teruggekeerd om een poosje in het
land Juda
te vertoeven,k 6 ja, de
_
fysiek sterke mannen en de vrouwen en de kleine kinderen en de
dochters van de koning l en elke
m de overziel die Nebuzaradan,
_
n
ste van de lĳfwacht, bĳ Gedalja,
_
o
de zoon van Ah _ikam, de zoon van
p had achtergelaten, alsmeSafan,
_
q
de de profeet Jerem _ia en Baruch,
_
de zoon van Ner _ia. 7 En zĳ kwamen ten slotte in het land Egyp_
te,r want zĳ gehoorzaamden niet
de stem van Jehovah; en zĳ kwamen geleidelĳk tot aan Tachpan_
ches.s
8 En het woord van Jehovah
kwam nu tot Jerem _ia in Tachpan_
ches en luidde: 9 „Neem in uw
hand grote stenen, en gĳ moet ze
voor de ogen van de joodse mannen verbergen in de mortel in het
tichelterras dat bĳ de ingang van
het huis van Farao in Tachpan_
ches is.t 10 En gĳ moet tot hen
zeggen: ’Dit heeft Jehovah der
¨ legerscharen, de God van Isra
el, ge_
zegd: „Ziet, ik zend heen en ik
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wil Nebukadrezar,
de koning van
_
a mĳn knecht,b halen en
Babylon,
_
zĳn troon plaatsen boven op deze
stenen die ik verborgen heb, en
hĳ zal stellig zĳn staatsietent erover uitspreiden. 11 En hĳ moet
binnentrekken en het land Egyp_
te slaan.c Wie [bestemd] is voor de
dodelĳke plaag, zal voor de dodelĳke plaag zĳn, en wie [bestemd]
is voor gevangenschap, zal voor
gevangenschap zĳn, en wie [bestemd] is voor het zwaard, zal
voor het zwaard zĳn.d 12 En ik
wil een vuur ontsteken in de huie
zen van de goden van Egypte;
_
en hĳ zal ze stellig verbranden
en ze gevankelĳk wegvoeren en
zich in het land Egypte
wikke_
len net zoals een herder zich in
zĳn kleed wikkelt,f en hĳ zal vandaar werkelĳk in vrede wegtrekken. 13 En hĳ zal de zuilen van
Beth-Semes,
dat in het land Egyp_
_
te ligt, stellig aan stukken breken,
en de huizen van de goden van
Egypte
zal hĳ met vuur verbran_
den.” ’ ”
Het woord dat tot Jerem _ia
44
kwam voor al de joden die
in het land Egypte woonden,
g

_
degenen die in M _igdol h en in
i
Tachpanches
en in Nof j en in
_
k
het land Pathros
woonden, luid_
de: 2 „Dit heeft Jehovah der le¨
gerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’GIJ hebt zelf al de rampspoed gezien die ik over Jeruza_
leml en over al de steden van Juda
_
heb gebracht, en ziet, ze zĳn een
verwoeste plaats heden ten dage,
en er is geen inwoner in.m 3 Dit
komt door hun slechtheid die zĳ
bedreven hebben om mĳ te krenken, door heen te gaan en offerrook te brengenn en dienst te verrichten voor andere goden die
zĳzelf niet hadden gekend, en
GIJ en UW voorvaders evenmin.o
4 En ik bleef tot U zenden al
mĳn knechten, de profeten, vroeg
op zĳnde en [hen] zendende,p om
te zeggen: „Doet alstublieft niet
zo iets verfoeilĳks, dat ik heb
gehaat.”q 5 Maar zĳ luisterden
niet,r noch neigden zĳ hun oor om
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terug te keren van hun slechtheid,
door geen offerrook aan andere
goden te brengen.a 6 Daarom
werd mĳn woede, en mĳn toorn,
uitgestort en die brandde in de
steden van Juda
en op de stra_
b en ze werden
ten van Jeruzalem,
_
tot een verwoeste plaats, tot een
verlaten woestenĳ, zoals op deze
dag.’c
7 En nu, dit heeft Jehovah, de
God ¨der legerscharen, de God van
Isra
el, gezegd: ’Waarom berok_
kent GIJ UW ziel grote rampspoed,d
om man en vrouw, kind en zuigeling, uit het midden van Juda
van
_
U af te snĳden,e zodat GIJ U geen
overblĳfsel laat; 8 door mĳ te
krenken met de werken van UW
handen door offerrook te brengen aan andere godenf in het land
Egypte,
waar GIJ binnentrekt om
_
er als vreemdelingen te vertoeven; ten einde UW eigen afsnĳding
te veroorzaken en ten einde tot
een vervloeking
¨ en tot een smaad
onder alle natien der aarde te worg
9 Zĳt GIJ de slechte daden
den?
van UW voorvaders h en de slechte
daden van de koningen van Juda
_ i
en de slechte daden van hun vrouwenj en UW eigen slechte daden en
de slechte daden van UW vrouwen
vergeten,k die zĳ bedreven hebben
in het land Juda
en op de stra_
ten van Jeruzalem?
10 En tot op
_
deze dag hebben zĳ zich niet verbrĳzeld gevoeld,l en zĳ zĳn niet
bevreesd geworden,m noch hebben
zĳ in mĳn wetn en in mĳn inzettingen gewandeld die ik U en UW voorvaders heb voorgelegd.’o
11 Daarom, dit heeft Jehovah
der¨ legerscharen, de God van Is_
rael, gezegd: ’Ziet, ik richt mĳn
aangezicht tegen U tot rampspoed
p
en tot afsnĳding van heel Juda.
_
12 En ik wil het overblĳfsel van
Juda,
zĳ die hun aangezicht erop
_
hebben gericht het land Egypte
_
binnen te trekken ten einde daar
als vreemdelingen te vertoeven,q
l Ps 51:17; m Sp 28:14; Jer 36:24; n Ne 9:26; o De
6:2; Ez 20:13; p Le 17:10; Le 20:5; Jer 21:10; Am
9:4; q Jer 42:15.
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wegnemen en zĳ zullen allen stellig aan hun eind komen in het land
a
Zĳ zullen vallen door het
Egypte.
_
zwaard, [en] door de hongersnoodb
zullen zĳ aan hun eind komen, van
de kleinste tot zelfs de grootste;
door het zwaard en door de hongersnood zullen zĳ sterven. En
zĳ moeten worden tot een vloek,
tot een voorwerp van ontzetting
en tot een vervloeking en tot een
smaad.c 13 En ik wil afrekening
houden met degenen die in het
land Egypte
wonen, net zoals ik
_
afrekening heb gehouden met Jeruzalem,
door het zwaard, door
_
de hongersnood en door de pestilentie.d 14 En er zal geen ontkomene, noch overlevende blĳken te
zĳn voor het overblĳfsel van Juda,
_
zĳ die binnentrekken om daar, in
het land Egypte,
als
vreemdelin_
gen te vertoeven,e ja, om terug te
keren naar het land Juda,
waar_
naar zĳ hun ziel[sbegeerte] opheffen om er terug te keren ten einde daar te wonen; f want zĳ zullen
niet terugkeren, behalve enkele
ontkomenen.’ ”
15 Toen gaven al de mannen die
wisten dat hun vrouwen offerrook aan andere goden hadden
gebracht,g en al de vrouwen die
daar als een grote gemeente stonden, en al het volk dat in het land
h in Pathros,i woonde, JeEgypte,
_
_
rem _ia ten antwoord: 16 „Wat
het woord betreft dat gĳ in de
naam van Jehovah tot ons hebt
gesproken, wĳ luisteren niet naar
u,j 17 maar wĳ zullen beslist elk
woord doen dat uit onze mond is
uitgegaan,k om offerrook te brengen aan de ’koningin des hemels’l
en voor haar drankoffers uit te
gieten,m net zoals wĳzelfn en onze
voorvaders,o onze koningenp en
onze vorsten, dit hebben gedaan
in de steden van Juda
en op de
_
straten van Jeruzalem,
toen wĳ
_
verzadigd plachten te worden met
brood en het goed hadden, en wĳ
in het geheel geen rampspoed zagen.q 18 En sinds wĳ ermee zĳn
opgehouden offerrook aan de ’koningin des hemels’r te brengen en

„Koningin des hemels”
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drankoffers voor haar uit te gieten, hebben wĳ aan alles gebrek
gehad, en door het zwaard en door
de hongersnood zĳn wĳ aan ons
eind gekomen.a
19 Hebben wĳ bovendien, toen
wĳ offerrook aan de ’koningin des
hemels’b brachten en [geneigd waren] drankoffers voor haar uit te
gieten,c soms zonder onze echtgenoten te vragen offerkoeken voor
haar gemaakt, om een beeld van
haar te maken en drankoffers
voor haar uit te gieten?”d
20 Daarop zei Jerem _ia tot heel
het volk, tot de fysiek sterke mannen en tot de vrouwen en tot heel
het volk, die hem dat antwoord
gaven, het volgende: 21 „Wat de
offerrook betreft die GIJ hebt gebracht in de steden van Juda
en
_
e GIJf
op de straten van Jeruzalem,
_
en UW voorvaders,g UW koningenh
en UW vorsteni en het volk van het
land, was dat het juist niet wat
Jehovah zich herinnerde en wat
vervolgens in zĳn hart opkwam? j
22 Ten slotte kon Jehovah het
niet langer verdragen wegens de
slechtheid van UW handelingen,
wegens de verfoeilĳkheden die GIJ
hadt gedaan,k en daarom werd UW
land tot een verwoeste plaats en
een voorwerp van ontzetting en
een vervloeking, zonder inwoner,
zoals op deze dag.l 23 Op grond
van het feit dat GIJ offerrook hebt
gebrachtm en dat GIJ tegen Jehovah hebt gezondigdn en de stem
van Jehovah niet hebt gehoorzaamdo en niet in zĳn wetp en in
zĳn inzettingen en in zĳn vermaningen hebt gewandeld, daarom
heeft deze rampspoed U getroffen,
zoals op deze dag.”q
24 En Jerem _ia zei verder tot
heel het volk en tot al de vrouwen:
„Hoort het woord van Jehovah, geheel Juda
dat in het land Egypte
_
_
is.r 25 Dit heeft Jehovah der le¨
gerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: ’Wat U en UW vrouwen betreft,s GIJ vrouwen spreekt ook
met UW mond (en met UW handen hebt gĳlieden [het] in vervulling doen gaan), en zegt: „Wĳ
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Baruchs lot

zullen zonder mankeren onze geloften volbrengen die wĳ hebben
gedaan,a om offerrook te brengen aan de ’koningin des hemels’b
en drankoffers voor haar uit te
gieten.”c GIJ vrouwen zult zonder
mankeren UW geloften gestand
doen, en GIJ zult zonder mankeren UW geloften volbrengen.’
26 Daarom, hoort het woord
van Jehovah, geheel Juda
dat in
_
het land Egypte
woont: d ’„Ziet,
_
ikzelf heb bĳ mĳn grote naam gezworen”,e heeft Jehovah gezegd,
„dat mĳn naam niet meer iets zal
blĳken te zĳn wat door de mond
van enige man van Juda
uitge_
roepen zal worden,f die zegt: ’Zo
waar de Soevereine Heer Jehovah
leeft!’g in heel het land Egypte.
_
27 Ziet, ik blĳf wakker ten aanzien van hen tot rampspoed en
niet ten goede,h en alle mannen
van Juda
die in het land Egypte
_
_
zĳn, zullen stellig aan hun eind
komen door het zwaard en door
de hongersnood, totdat zĳ ophouden te bestaan.i 28 En wat degenen betreft die aan het zwaard
ontkomen, zĳ zullen uit het land
Egypte
naar het land Juda
terug_
_
keren, weinigen in getal; j en allen
van het overblĳfsel van Juda,
die
_
het land Egypte
binnentrekken
_
om daar als vreemdelingen te vertoeven, zullen stellig weten wiens
woord uitkomt, dat van mĳ of dat
van hen.” ’ ”k
29 „’En dit is het teken voor
U’,l is de uitspraak van Jehovah,
’dat ik mĳn aandacht op U richt
op deze plaats, opdat GIJ weet dat
mĳn woorden zonder mankeren
ten aanzien van U zullen uitkomen
tot rampspoed: m 30 Dit heeft
Jehovah gezegd: „Ziet, ik geef fan
rao Hofra,
de koning van Egypte,
_
_
in de hand van zĳn vĳanden en in
de hand van degenen die zĳn ziel
zoeken,o net zoals ik Zedek _ia, de
koning van Juda,
gegeven heb in
_
de hand van Nebukadrezar,
de ko_
ning van Babylon,
zĳn vĳand en
_
degene die zĳn ziel zocht.” ’ ”p
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Het woord dat de profeet
a
Jerem _ia sprak tot Baruch,
_
de zoon van Ner _ia, toen hĳ deze
woorden uit de mond van Jerem _ia
in een boek opschreef b in het vierc de zoon van
de jaar van Jojakim,
_
Jos _ia, de koning van Juda,
toen hĳ
_
zei:
2 „Dit heeft Jehovah, de God
¨
van Isra
el, betreffende u gezegd,
_
o Baruch:
3 ’Gĳ hebt gezegd:
_
„Wee mĳ toch,d want Jehovah
heeft droefheid aan mĳn smart
toegevoegd! Ik ben afgemat wegens mĳn zuchten, en een rustplaats heb ik niet gevonden.” ’e
4 Dit dient gĳ tot hem te zeggen: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
„Zie! Wat ik heb opgebouwd, haal
ik omver, en wat ik heb geplant,
ruk ik uit, ja, zelfs het gehele
land.f 5 Maar wat u betreft, gĳ
blĳft grote dingen voor u zoeken.g
Blĳf [ze] niet zoeken.” ’h
’Want zie, ik breng een rampspoed over alle vlees’,i is de uitspraak van Jehovah, ’en ik wil u
uw ziel ten buit geven in alle plaatsen waarheen gĳ mocht gaan.’ ”j

45

Dit is hetgeen als het
46
woord van Jehovah tot de
profeet Jerem _ia kwam betref-

¨
fende de natien: k 2 Aangaande
l betreffende de krĳgsEgypte,
_
macht van farao Necho,
de koning
_
m die zich aan de rivier
van Egypte,
_
n bevond,
de E_ ufraat
bĳ Karkemis
_
_
die door Nebukadrezar,
de ko_
ning van Babylon,
werd versla_
gen in het vierde jaar van Joja_
kim,o de zoon van Jos _ia, de koning
van Juda:
3 „Stelt beukelaar en
_
groot schild op, en rukt aan tot de
strĳd.p 4 Spant de paarden in
en stĳgt op, o GIJ ruiters, en stelt
U op met de helm. Polĳst de lan¨
sen. Bekleedt U met malienkolders.q
5 ’Waarom heb ik hen met verschrikking geslagen gezien? Zĳ
wĳken achteruit, en zelfs hun
sterke mannen zĳn verbrĳzeld;
en zĳ zĳn beslist gevlucht, en zĳ
hebben zich niet omgekeerd.r Er

JEREMIA 46:6-23

Egyptes nederlaag voorzegd

is schrik rondom’,a is de uitspraak
van Jehovah. 6 ’Laat de snelle
niet trachten te vluchten, en laat
de sterke niet trachten te ontkomen.b In het noordenc aan de
oever van de rivier de E_ ufraat
_
zĳn zĳ gestruikeld en gevallen.’d
7 Wie is dat die daar komt opzetten net als de rivier de Nĳl, als
de rivieren waarvan de wateren
deinen? e 8 Egypte,
het komt op_
zetten net als de rivier de Nĳl,f
en als rivieren deinen de wateren.g En het zegt: ’Ik zal oprukken. Ik zal de aarde bedekken. Ik
zal de stad en degenen die erin
wonen, gemakkelĳk verdelgen.’h
9 Trekt op, o GIJ paarden, en raast
voort, o GIJ wagens! En laten de
sterke mannen uittrekken, Kuschi
en Put,j die het schild hanteren,
k die de boog hanteen de Ludim,
_
ren [en] treden.
10 En die dag behoort toe aan
de Soevereine Heer, Jehovah der
legerscharen, de dag der wraak
om zich op zĳn tegenstanders
te wreken.l En het zwaard zal
stellig verslinden en zich verzadigen en zich zat drinken aan
hun bloed, want de Soevereine m
Heer, Jehovah der legerscharen,
heeft een slachtoffer n in het land
van het noorden, aan de rivier de
o
E_ ufraat.
_
11 Trek op naar G _ilead en haal
wat balsem,p o maagdelĳke dochq Tevergeefs hebt
ter van Egypte.
_
gĳ de geneesmiddelen vermenigvuldigd. Er is voor
¨ u geen heling.r 12 De natien hebben van
uw oneer gehoord,s en uw eigen
geschrei heeft het land vervuld.t
Want zĳ zĳn gestruikeld, sterke
man tegen sterke man.u Te zamen zĳn zĳ beiden gevallen.”
13 Het woord dat Jehovah tot
de profeet Jerem _ia sprak aangaande de komst van Nebukadrezar,
de koning van Babylon,
_
_
om het land Egypte
te slaan: v
_
14 „Vertelt [het] in Egypte,
en
_
verkondigt [het] in M _igdol,w en
verkondigt [het] in Nofx en in
y Zegt: ’Stel u op,
Tachp anches.
_
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ook toebereidselen voor uzelf makend,a want een zwaard zal stellig
rondom u verslinden.b 15 Waarom zĳn uw machtigen weggespoeld? c Zĳ hebben geen stand gehouden, want Jehovah zelf heeft
hen weggestoten.d 16 In grote
aantallen struikelen zĳ. Ook vallen zĳ werkelĳk. En zĳ blĳven
tot elkaar zeggen: „Sta toch op,
en laten wĳ terugkeren naar ons
volk en naar het land van onze
bloedverwanten wegens het gewelddadige zwaard.” ’ 17 Daar
hebben zĳ uitgeroepen: ’Farao,
de koning van Egypte,
is niets
_
dan een rumoer.e Hĳ heeft de
feesttĳd laten voorbĳgaan.’f
18 ’Zo waar ik leef,’ is de uitspraak van de Koning, wiens
naam Jehovah der legerscharen
h onder de beris,g ’gelĳk de Tabor
_
i
gen en gelĳk de Karmel
aan de zee
_
zal hĳ binnentrekken. 19 Maak
u slechts bagage voor de ballingschap,j o inwoonster, de dochter k
van Egypte.
Want Nof l zelf zal tot
_
niets dan een voorwerp van ontzetting worden en zal werkelĳk in
brand gestoken worden, zodat het
zonder inwoner is.m 20 Egypte
_
is als een zeer fraaie vaars. Een
muskiet uit het noorden zal stellig
op haar afkomen.n 21 Ook zĳn
haar gehuurde [soldaten] in haar
midden als ´ gemeste
kalveren.o
´
Maar ook zıj zĳn geweken; p zĳ
zĳn te zamen gevlucht. Zĳ hebben geen stand gehouden.q Want
niets minder dan de dag van hun
ongeluk is over hen gekomen, de
tĳd dat er aandacht aan hen wordt
geschonken.’r
22 ’Haar stem is als die van
een slang die wegschuifelt,s want
met vitale kracht zullen mensen erheen trekken, en met bĳlen zullen zĳ werkelĳk bĳ haar
binnenkomen, als houthakkers.
23 Zĳ zullen stellig haar woudt
omhakken’, is de uitspraak van
Jehovah, ’want het was ondoordringbaar. Want zĳ zĳn talrĳker
m Ez 32:15; Ze 2:5; n Jer 1:14; Jer 47:2; o Jer
50:27; p Jer 46:5; q Jer 46:15; r Ps 37:13; s Jes
29:4; t Ez 20:46.
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Uitspraken tegen de Filistĳnen en Moab

geworden dan de sprinkhaan,a en
zĳ zĳn zonder tal. 24 De dochter b van Egypte
zal zich stellig
_
beschaamd voelen. Zĳ zal werkelĳk in de hand van het volk van
het noorden gegeven worden.’c
25 Jehovah der legerscharen,
¨
de God van Isra
el, heeft gezegd:
_
’Zie, ik richt mĳn aandacht op
d uit No e en op Farao en op
Amon
_
Egypte
en op de godenf en de ko_
ningeng daarvan, ja, op Farao en
op allen die op hem vertrouwen.’h
26 ’En ik wil hen geven in de
hand van degenen die hun ziel
zoeken en in de hand van Nebukadrezar,
de koning van Baby_
_
lon,i en in de hand van zĳn dienaren; en daarna zal men er verblĳf
in houden als in de dagen van
weleer’,j is de uitspraak van Jehovah.
27 ’En wat u betreft, wees niet
bevreesd, o mĳn knecht Jakob,
_
en wees niet met verschrikking
¨
geslagen, o Isra
el.k Want zie, ik
_
red u uit verre [streken] en uw
nageslacht uit het land van hun
gevangenschap.l En Jakob
zal stel_
lig terugkeren en rust genieten en
onbezorgd zĳn, zonder dat iemand
[hem] doet beven.m 28 Wat u betreft, wees niet bevreesd, o mĳn
knecht Jakob,’
is de uitspraak
_
van Jehovah, ’want ik ben met u.n
Want ik zal een verdelging aan¨
richten onder al de natien waarheen ik u verdreven heb,o maar
met betrekking tot u zal ik geen
verdelging aanrichten.p Nochtans
zal ik u in de juiste mate moeten
tuchtigen,q en ik zal u absoluut
niet ongestraft laten.’ ”r
Dit bleek het woord van
Jehovah tot de profeet Jerem _ia te zĳn betreffende de Filiss voordat Farao ertoe overtĳnen,
ging Gaza
_ t te verslaan. 2 Dit
heeft Jehovah gezegd:
„Zie! Wateren komenu opzetten uit het noordenv en zĳn tot
een overstromende stortbeek geworden. En ze zullen het land
overstromen en dat wat het vult,

47
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JEREMIA 46:24–48:2

de stad en degenen die erin wonen.a En de mensen zullen stellig
schreeuwen, en al wie in het land
woont, moet jammeren.b 3 Op
het geluid van het stampen der
hoeven van zĳn hengsten,c op het
ratelen van zĳn strĳdwagens,d
het lawaai van zĳn wielen,e zullen de vaders zich werkelĳk niet
omwenden naar de zonen, wegens
het verslappen van [hun] handen, 4 wegens de dag die komt
om alle Filistĳnen met geweld
g
en
te plunderen,f om van Tyrus
_
van S _idonh elke overlevende die
hulp bood, af te snĳden.i Want
Jehovah plundert met geweld de
Filistĳnen,j die de overgeblevek
nen zĳn van het eiland Kaftor.
_
5 Kaalheidl moet er voor Gaza
_ m
n
komen. Askelon
is tot zwĳgen
_
gebracht. O overblĳfsel van hun
laagvlakte, hoe lang zult gĳ u insnĳdingen blĳven maken? o
6 Ha, het zwaard van Jehovah! p
Hoe lang zult gĳ rusteloos blĳven?
Trek u terug in uw schede.q Word
rustig en houd u stil.
7 Hoe kan het zich rustig houden wanneer Jehovah zelf het een
bevel heeft gegeven? Het is voor
Askelon
en voor de zeekust.r Daar
_
heeft hĳ bestemd dat het moet
zĳn.”
s

Aangaande Moab
heeft
_
Jehovah der legerscharen,
48
¨
de God van Isra
el, het volgende
_
u
want met
gezegd: t „Wee Nebo,
_
geweld is ze geplunderd! Kirja¨ v
tha_ ım is beschaamd gemaakt,
is ingenomen. De veilige hoogte is beschaamd gemaakt en met
verschrikking geslagen.w 2 De
roem over Moab
is er niet meer.x
_
y heeft men tegen haar
In Hesbon
_
een rampspoed bedacht: ’Komt,
en laten wĳ haar afsnĳden, zodat
ze geen natie meer is.’z

h Jes 23:4; Jer 27:3; Ez 28:21; i Ez 30:8; j Ez 25:16;
Am 1:8; k Ge 10:14; De 2:23; l Jes 15:2; m Ze 2:4;
n Jer 25:20; Za 9:5; o Le 21:5; De 14:1; Jer 16:6;
Jer 48:37; p De 32:41; Ez 21:3; q Ez 21:30; r Ez
25:16; HFDST. 48 s Ge 19:37; t Jes 15:1; u Nu
32:38; v Joz 13:19; Ez 25:9; w Jes 15:2; Jes 16:12;
x Jes 16:14; y Nu 32:37; Jes 16:8; z Ps 83:4.

JEREMIA 48:3-24

Uitspraken tegen Moab

Ook gĳ, o Madmen,
dient het
_
stilzwĳgen te bewaren. U achtervolgt een zwaard. 3 Er is het
geluid
¨ van geschreeuw uit Horon a_ ım,a een plundering met
geweld en grote verbreking.
4 Moab
is verbroken.b Haar klei_
nen hebben een geschrei doen
horen. 5 Want de weg die omc bestĳgt
hoogvoert naar Luhith
_
men al wenend — er is geween.
Want op de weg die van Horona_
im afdaalt, heeft men een noodd
geschrei om de verbreking gehoord.
6 Slaat op de vlucht; verschaft
ontkoming voor UW ziel,e en GIJ
dient te worden als een jeneverboom in de wildernis.f 7 Omdat
uw vertrouwen is in uw werken
´´
en in uw schatten, zult ook gıj
h
ingenomen worden.g En Kamos
_
zal stellig uitgaan in ballingschap,i
tegelĳk met zĳn priesters en zĳn
vorsten.j 8 En de gewelddadige
plunderaar zal naar elke stad komen,k en geen enkele stad zal
kunnen ontkomen.l En de laagvlakte zal stellig te gronde gaan
en het vlakke land verwoest worden, iets wat Jehovah heeft gezegd.
9 Geeft Moab
een wegteken,
_
want bĳ het in puin vallen zal ze
m
wegtrekken, en haar steden zelf
zullen tot niets dan een voorwerp
van ontzetting worden, zonder dat
er iemand in woont.n
10 Vervloekt zĳ degene die de
opdracht van Jehovah nalatig
uitvoert,o en vervloekt zĳ degene
die zĳn zwaard van bloed weerhoudt!
11 De Moabieten zĳn onbezorgd
geweest vanaf hun jeugd,p en zĳ
blĳven rustig op hun droesem liggen.q En zĳ zĳn niet overgegoten
van het ene vat in het andere vat,
en in ballingschap zĳn zĳ niet gegaan. Daarom is hun smaak in hen
gebleven, en zelfs hun geur is niet
veranderd.
12 ’Daarom, zie! er komen dagen’, is de uitspraak van Jehovah,
’en ik wil tot hen zenden degenen
die [vaten] kantelen, en zĳ zullen
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hen stellig kantelen,a en hun vaten zullen zĳ ledigen en hun grote kruiken zullen zĳ aan stukken
slaan. 13 En de Moabieten zullen zich moeten schamen over Ka_
mos,b net¨ als degenen van het huis
van Isra
el beschaamd zĳn gewor_
den over Bethel,
hun vertrouwen.c
_
14 Hoe durft gĳlieden te zeggen:
„Wĳ zĳn sterke mannend en mannen met vitale kracht voor de
strĳd”?’
15 ’Moab
is met geweld geplun_
derd, en tegen haar eigen steden
is men opgetrokken.e En zelfs
de keur van hun jonge mannen
is afgedaald ter slachting’,f is de
uitspraak van de Koning, wiens
naam Jehovah der legerscharen
is.g
16 Het ongeluk over de Moabieten staat op het punt te komen, en
hun rampspoed, die haast zich in
feite zeer.h 17 Allen rondom hen
zullen medegevoel met hen moeten hebben, ja, allen die hun naam
kennen.i Zegt: ’O hoe is de stok
der sterkte, de sierlĳke staf, gebroken!’j
18 Daal af uit de glorie en zet u
neer in dorst, o inwoonster van de
dochter k van D _ibon,l want de gewelddadige plunderaar van Moab
_
is tegen u opgetrokken. Hĳ zal uw
versterkte plaatsen werkelĳk vernielen.m
19 Blĳf staan en zie uit naar¨ de
weg zelf, o inwoonster van Aro
_ er.n
Vraag hem die vlucht en haar die
ontkomt. Zeg: ’Wat is er voorgeis beschaamd
vallen?’o 20 Moab
_
gemaakt, want ze is met verschrikking geslagen.p Jammert
en schreeuwt. Vertelt bĳ de Ar_
met geweld genonq dat Moab
_
plunderd is. 21 Ja, het oordeel
is gekomen over het land van de
vlakte,r over Cholon
_
_
¨ en over Jahazs en tegen Mefa
_ ath,t 22 en
tegen D _ibonu en tegen¨ Nebo
_ v en
tegen Beth-Diblath
a_ ım, 23 en
¨
tegen Kirjatha_ ımw en tegen Bethx
G amul
en tegen Beth-Meon
_
_
y
24 en tegen Kerioth
en tegen
_
u Nu 32:34; Jer 48:18; v Nu 32:3; 1Kr 5:8; w Nu
32:37; Jer 48:1; x Nu 32:38; Joz 13:17; Ez 25:9;
y Am 2:2.
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Moab voorwerp van spot, wordt verdelgd

a
Bozra
en tegen al de steden van
_
het land Moab,
die veraf en die
_
dichtbĳ zĳn.
25 ’De hoorn van Moab
is af_
gehouwen,b en zĳn eigen arm is
gebroken’,c is de uitspraak van
Jehovah. 26 ’Maakt hem dronken,d want hĳ heeft een groot air
aangenomen tegen Jehovah zelf; e
en Moab
heeft om zich heen ge_
slagen in zĳn uitbraaksel,f en hĳ
is tot een voorwerp van spot geworden, ja, hĳzelf.
¨
27 En werd Isra
el niet louter
_
een voorwerp van spot voor u? g
Of werd hĳ onder volslagen dieven betrapt? h Want gĳ placht [uw
hoofd] te schudden, zo dikwĳls gĳ
het over hem hadt.
28 Verlaat de steden en verblĳft
op de steile rots,i GIJ bewoners van
Moab,
en wordt als de duif die zich
_
nestelt in de oorden van de opening der groeve.’ ”j
29 „Wĳ hebben van Moabs
trots
_
gehoordk — hĳ is zeer hoogmoedig — van zĳn hoogheid en van
zĳn trots en van zĳn hoogmoedigheid en van de hovaardĳ van zĳn
hart.”l
30 „’Ikzelf heb zĳn verbolgenheid gekend’, is de uitspraak van
Jehovah, ’en zo zal het niet zĳn;
zĳn ĳdel gezwets m — zĳ zullen
niet werkelĳk precies zo handelen.n 31 Daarom is het over
Moab
dat ik zal jammeren, en om
_
Moab
in zĳn geheel zal ik het uit_
schreeuwen.o Om de mannen van
p zal men zuchten.
Kir-Heres
_
32 Met
meer dan het geween
¨
q zal ik om u wenen,
om Jaezer
_
o wĳnstok van S _ibma.r Uw eigen
bloeiende uitlopers zĳn de zee
overgestoken.
Tot aan de zee —
¨
s
[tot] Jaezer
— hebben ze ge_
reikt. Uw zomervruchtent en uw
druivenoogst — de gewelddadige
plunderaar heeft ze overvallen.u
33 En verheuging en blĳdschap
zĳn weggenomen uit de boomv
gaard en uit het land Moab.
En
_
´´
uit de wĳnpersen heb ik de wıjn
doen ophouden.w Niemand zal met
gejuich treden. Het gejuich zal
geen gejuich zĳn.’ ”x
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JEREMIA 48:25-41

34 „’Van het geschrei in Hes_
bona helemaal tot Eleale,
_ b helec
maal tot Jahaz
hebben zĳ hun
_
stem laten weerklinken,d van
¨
e
Zoar
helemaal tot Horona_ ım,f
_
tot Eglath-Sel
_
_isiag toe; want zelfs
de wateren van N _imrimh zelf zullen tot niets dan woestenĳen worden. 35 En ik wil uit Moab
doen
_
verdwĳnen’, is de uitspraak van
Jehovah, ’degene die een offer
brengt op de hoge plaats en degene die offerrook brengt aan zĳn
god.i 36 Daarom zal mĳn eigen
hart onstuimig zĳn om Moab
zelf,
_
net als fluiten,j en om de mank
nen van Kir-Heres
zal mĳn hart
_
zelf onstuimig zĳn, net als fluiten. Daarom zal de overvloed zelf
die hĳ heeft voortgebracht, stellig
te gronde gaan.l 37 Want op elk
hoofd is kaalheid,m en elke baard
is afgeknipt.n Op alle handen zĳn
insnĳdingen,o en op de heupen is
een zak!’ ”p
38 „’Op alle daken van Moab
en
_
op haar openbare pleinen — daar
overal — is geweeklaag,q want ik
heb Moab
gebroken net als een
_
vat waarin men geen behagen
r
heeft’, is de uitspraak van Jehovah. 39 ’O hoe is ze verschrikt
geworden! Jammert! O hoe heeft
Moab
de rug gekeerd! Hĳ is be_
is
schaamd geworden.s En Moab
_
tot een voorwerp van spot geworden en tot iets schrikaanjagends
voor allen die er rondom [wonen].’ ”
40 „Want dit heeft Jehovah gezegd: ’Zie! Net als een arend die
neerschiet,t moet ook iemand zĳn
vleugels over Moab
uitspreiden.u
_
41 De steden zullen werkelĳk ingenomen worden, en haar eigen
sterke plaatsen zullen stellig veroverd worden. En het hart van de
sterke mannen van Moab
moet op
_
die dag worden als het hart van
een vrouw in barensnood.’ ”v
n Jes
p Ge
r Jer
4:19;
13:8;

7:20; Jes 15:2; o Le 19:28; 1Kon 18:28; Jer 47:5;
37:34; Ez 27:31; Da 9:3; q Jes 15:3; Jes 22:1;
22:28; Ho 8:8; s Jes 20:4; t De 28:49; Klg
Ho 8:1; Hab 1:8; u Jes 8:8; Jer 49:22; v Jes
Jes 21:3; Jer 49:22; Mi 4:9; 1Th 5:3.

JEREMIA 48:42–49:10

Ammon zal verdelgd worden. Tegen Edom

42 „’En Moab
zal stellig ver_
delgd worden, zodat het geen volk
a
meer is, want tegen Jehovah
heeft hĳ een groot air aangenomen.b 43 Angst en de groeve en
de valstrik zĳn over u, o bewoner
c is de uitspraak van
van Moab’,
_
Jehovah. 44 ’Wie vlucht wegens
de angst, zal in de groeve vallen;
en wie uit de groeve opklimt, zal
in de valstrik gevangen worden.’d
’Want ik zal over haar, over
Moab,
het jaar brengen dat er
_
aandacht aan hen wordt geschone
ken’, is de uitspraak van Jehovah. 45 ’In de schaduw van Hes_
bon zĳn de vluchtenden zonder
kracht
blĳven
staan.
Want
een
´ ´
vuur zal stellig van Hesbon
uit_
gaan,f en een vlam uit het midg en het zal de sladen van S _ihon,
pen van Moab
en de schedel van
_
de zonen van het rumoer verslinden.’h
i Het volk
46 ’Wee u, o Moab!
_
j is te gronde gegaan.
van Kamos
_
Want uw zonen zĳn weggehaald
als gevangenen en uw dochters
als gevangenen. 47 En ik wil de
gevangenen van Moab
vergaderen
_
in het laatst der dagen’,k is de uitspraak van Jehovah. ’Tot zover
het oordeel over Moab.’
”l
_
Aangaande de zonen van
Ammon
heeft Jehovah het
49
_
¨
volgende gezegd: „Heeft Isra
el
_
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dan geen zonen, of heeft hĳ geen
enkele erfgenaam? Waarom heeft
n
o
bezit genomen van Gad,
Malkam
_
¨
en is diens volk zelfs in [Isra
els]
_
steden gaan wonen?”p
2 „’Daarom, zie! er komen dagen’, is de uitspraak van Jehovah, ’en ik zal stellig het alarmsignaal van de oorlog q doen horen,
r van de zonen
ja, tegen Rabba
_
van Ammon,
en het zal stellig tot
_
een puinheuvel van een verlaten
woestenĳ worden,s en zelfs zĳn onderhorige plaatsent zullen rechtstreeks met vuur in vlam worden
gezet.’u
¨
’En Isra
el zal werkelĳk zĳn be_
zitters in bezit nemen’,v heeft Jehovah gezegd.
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b
want
3 ’Jammer,a o Hesbon,
_
Ai is met geweld geplunderd!
Schreeuwt het uit, o onderhorige plaatsen van Rabba.
Om_
gordt U met een zak.c Weeklaagt,
en zwerft rond tussen de stenen
kooien, want zelfs Malkam
zal ook
_
in ballingschap gaan,d zĳn priesters en zĳn vorsten, allen te zamen.e 4 Wat beroemt gĳ u op
de laagvlakten, uw vlietende laagvlakte,f o ontrouwe dochter, die
vertrouwt op haar schatteng [en
zegt:] „Wie zal tot mĳ komen?” ’ ”h
5 „’Zie, ik breng iets angstwekkends over u’,i is de uitspraak
van de Soevereine j Heer, Jehovah der legerscharen, ’van de
zĳde van allen die rondom u zĳn.
En gĳlieden zult stellig uiteengedreven worden, ieder in zĳn
eigen richting,k en er zal niemand
zĳn die de wegsnellenden bĳeenbrengt.’ ”
6 „’Maar daarna zal ik de gevangenen van de zonen van Am_
mon vergaderen’,l is de uitspraak
van Jehovah.”
7 Aangaande Edom
heeft Jeho_
vah der legerscharen het volgende gezegd: „Is er geen wĳsheidm
n Is de raad vermeer in Teman?
_
gaan van de verstandigen? Is hun
wĳsheid bedorven? o 8 Vlucht! p
Maakt dat GIJ wegkomt! Kruipt
diep weg om te wonen,q o ber
woners van Dedan!
Want het
_
ongeluk van Esau
wil ik over
_
hem brengen, de tĳd dat ik mĳn
aandacht op hem moet richten.s
9 Ja, indien druivenlezers werkelĳk bĳ u binnenkwamen, zouden zĳ dan niet wat nalezingen
overlaten? Indien dieven ’s nachts
[binnenkwamen], zouden zĳ stellig slechts zoveel vernieling aanrichten als zĳ wilden.t 10 Maar
wat mĳ aangaat, ik wil Esau
ont_
bloten.u Ik wil zĳn schuilplaatsen
v
blootleggen, en men zal zich niet
kunnen verbergen.w Zĳn nageslacht en zĳn broeders en zĳn buren zullen stellig met geweld ge-

r Jes 21:13; Jer 25:23; s Mal 1:3; t Ob 5; u Ob 6;
Mal 1:3; v Jer 23:24; w Am 9:3.
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Uitspraken tegen Edom, Damaskus

plunderd worden,a en hĳ zal niet
zĳn.b 11 Verlaat toch uw vaderloze jongens.c Ikzelf zal [hen] in
het leven houden, en uw eigen
weduwen zullen zelfs op mĳ vertrouwen.”d
12 Want dit heeft Jehovah gezegd: „Zie! Hoewel het niet hun
gewoonte is de beker te drinken,
zullen zĳ zonder mankeren drinken.e En gĳzelf, zult gĳ absoluut
ongestraft blĳven? Gĳ zult niet
ongestraft blĳven, want gĳ zult
zonder mankeren drinken.”f
13 „Want bĳ mĳzelf heb ik gezworen”,g is de uitspraak van Jeh tot niets dan
hovah, „dat Bozra
_
een voorwerp van ontzetting,i een
smaad, een verwoesting en een
vervloeking zal worden, en al haar
eigen steden zullen tot onbepaalde tĳd verwoeste plaatsen worden.”j
14 Een bericht heb ik van Jehovah gehoord, en een
afgezant
¨
wordt onder de natien gezonden,
[om te zeggen:] „Schaart U bĳeen,
en rukt tegen haar op, en staat op
tot de strĳd.”k
15 „Want zie! ik heb u werkelĳk klein gemaakt onder de na¨
tien, veracht onder de mensheid.l
16 De siddering die gĳ hebt veroorzaakt, heeft u bedrogen, de
overmoed van uw hart,m o gĳ die
verblĳf houdt in de schuilhoeken
van de steile rots, die de hoogte van de heuvel bezet houdt.
Hoewel gĳ uw nest hoog bouwt,
net als een arend,n zal ik u vandaar naar beneden halen”,o is de
uitspraak van Jehovah. 17 „En
Edom
moet tot een voorwerp van
_
ontzetting worden.p Iedereen die
er voorbĳtrekt, zal star zĳn van
ontzetting en fluiten wegens al
haar plagen.q 18 Net als bĳ de
omkering van Sodom
en Gomor_
_
ra en haar naburige [steden]”,r
heeft Jehovah gezegd, „zal er geen
mens wonen, en geen mensenzoon
zal er als vreemdeling in vertoeven.s
19 Ziet! Iemand zal opkomen
net als een leeuwt uit het trot-
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JEREMIA 49:11-27

se [struikgewas] langs de Jorda_ an
_
naar de duurzame verblĳfplaats,a
maar in een ogenblik wil ik hem
van haar doen wegsnellen.b En degene die verkozen is, zal ik over
haar aanstellen. Want wie is mĳ
gelĳk,c en wie zal mĳ uitdagen,d en
wie toch is de herder die voor mĳ
kan standhouden? e 20 Daarom,
hoort de raad van Jehovah die hĳ
f
geformuleerd heeft tegen Edom,
_
en zĳn gedachten die hĳ uitgedacht heeft tegen de bewoners
g
van Teman:
Waarlĳk, de kleinen
_
van de kudde zullen voortgesleept
worden. Waarlĳk, wegens hen zal
hĳ hun woonplaats woest doen
worden.h 21 Op het geluid van
hun val is de aarde gaan schudden.i Er is geschreeuw! j Het geluid ervan is zelfs aan de Rode
Zee k gehoord. 22 Ziet! Net als
een arend zal iemand opstĳgen en
neerschieten,l en hĳ zal zĳn vleugels over Bozra
uitspreiden; m en
_
het hart van de sterke mannen
van Edom
zal op die dag werkelĳk
_
worden als het hart van de vrouw
in barensnood.”n
o „Ha23 Aangaande Damaskus:
_
_
q zĳn beschaamd
mathp en Arpad
_
geworden, want een slecht bericht hebben ze gehoord. Ze zĳn
uiteengevallen.r In de zee is angstige bezorgdheid; ze kan niet rustig blĳven.s 24 Damaskus
heeft
_
de moed verloren. Ze is op de
vlucht geslagen, en louter paniek heeft haar bevangen.t Ja,
¨
benauwdheid en weeen hebben
haar aangegrepen, zoals bĳ een
barende vrouw.u 25 Hoe komt
het dat de roemrĳke stad niet
verlaten is, de stad van uitbundige vreugde? v
26 Daarom zullen haar jonge
mannen vallen op haar openbare
pleinen, en al de krĳgslieden zelf
zullen op die dag tot zwĳgen worden gebracht”,w is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
27 „En ik wil een vuur ontsteen
ken op de muur van Damaskus,
_
w Jer 50:30; Jer 51:4; Klg 2:21.

JEREMIA 49:28–50:4

Tegen Kedar, Hazor, Elam, Babylon

het zal stellig de woontorens van
Ben-Hadad
verslinden.”a
_
b en de ko28 Aangaande Kedar
_
c die Nebuninkrĳken van Hazor,
_
kadrezar,
de koning van Babylon,
_
_
heeft verslagen,d heeft Jehovah
het volgende gezegd: „Staat op,
trekt op naar Kedar,
en plun_
dert met geweld de zonen van
e
het Oosten.
29 Hun eigen tentenf en hun eigen kleinveekuddeng zullen weggenomen worden,
hun tentkledenh en al hun voorwerpen. En hun eigen kameleni
zullen van hen weggevoerd worden. En men zal stellig tot hen
schreeuwen: ’Schrik is er rondom!’ ”j
30 „Vliedt, vlucht ver weg;
kruipt diep weg om te wonen,
k is de uito inwoners van Hazor”,
_
spraak van Jehovah. „Want Nebukadrezar,
de koning van Baby_
_
lon,l heeft een raad geformuleerd,
ja, tegen U, en heeft tegen U een
gedachte uitgedacht.”
31 „Staat op, trekt op tegen de
natie die onbezorgd is,m die in zekerheid woont!”,n is de uitspraak
van Jehovah.
„Geen deuren en geen grendels
heeft ze. In eenzaamheid verblĳven zĳ.o 32 En hun kamelenp
moeten tot plundering worden,
en de menigte van hun vee ten
buit. En ik wil hen verstrooien
naar elke windstreek,q degenen
die hun haar aan de slapen hebben weggesneden,r en van alle
streken in de nabĳheid ervan zal
ik hun ongeluk aanbrengen”, is de
uitspraak van Jehovah. 33 „En
s moet het hol van jakhalHazor
_
zen worden,t een verlaten woestenĳ tot onbepaalde tĳd. Geen mens
zal er wonen, en geen mensenzoon
zal er als vreemdeling in vertoeven.”u
34 Het woord van Jehovah dat
tot de profeet Jerem _ia kwam bev in het begin van
treffende Elam,
_
het koningschap van Zedek _ia,w de
koning van Juda,
luidde: 35 „Dit
_
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: ’Zie, ik verbreek de boog
x het begin van hun
van Elam,
_
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macht. 36 En ik wil over Elam
_
brengen de vier winden van de
a
vier uiteinden des hemels. En ik
wil hen verstrooien naar al die
windstreken,b en er zal geen natie blĳken te zĳn waarheen de
verdrevenenc van Elam
niet zul_
len komen.’ ”
37 „En ik wil de Elamieten verbrĳzelen voor het aangezicht van
hun vĳanden en voor het aangezicht van degenen die hun ziel
zoeken, en ik wil een rampspoed
over hen brengen, mĳn brandende toorn”,d is de uitspraak van Jehovah. „En ik wil hun het zwaard
achternazenden, totdat ik hen uitgeroeid zal hebben.”e
38 „En ik wil mĳn troon in
f
Elam
zetten, en ik wil daaruit de
_
koning en de vorsten verdelgen”,
is de uitspraak van Jehovah.
39 „En het zal stellig geschieden in het laatst der dagen,g dat
h zal
ik de gevangenen van Elam
_
vergaderen”, is de uitspraak van
Jehovah.
Het woord dat Jehovah
door bemiddeling van de
50
profeet Jerem _ia heeft gesproken
i
betreffende Babylon,
_
¨ betreffende
het land der Chaldeeen: j¨ 2 „Vertelt [het] onder de natien en verkondigt [het].k En heft een signaal
op; l verkondigt [het]. Verbergt
niets. Zegt: ’Babylon
is ingeno_
men.m Bel is beschaamd gemaakt.n
Merodach
is verschrikt geworden.
_
Haar beelden zĳn beschaamd gemaakt.o Haar drekgoden zĳn verschrikt geworden.’ 3 Want tegen haar is een natie opgetrokken
uit het noorden.p Die maakt haar
land tot een voorwerp van ontzetting, zodat er niemand in blĳkt
te wonen.q Zowel mens als huisdier zĳn gevlucht.r Ze zĳn weggegaan.”s
4 „In die dagen en in die tĳd”,t
is de uitspraak van Jehovah,
„zul¨
len de zonen van Isra
el komen, zĳ
_
en de zonen van Juda
te zamen.u
_
Zĳ zullen gaan, wenend onder
het gaan,v en Jehovah, hun God,
¨
v Ps 126:5; Jer 31:9; Joe 2:12.
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¨
Vernietiging uit het noorden. Israels terugkeer

zullen zĳ zoeken.a 5 Naar S _ion
zullen zĳ de weg blĳven vragen,
met hun gezicht in die richting,b
[en zeggen:] ’Komt en laten wĳ
ons aansluiten bĳ Jehovah in een
voor onbepaalde tĳd durend verbond dat niet vergeten zal worden.’c 6 Een kudde van omkomende schepselen is mĳn volk
geworden.d Hun eigen herders
hebben hen doen ronddolen.e Op
de bergen hebben zĳ hen weggeleid.f Van berg tot heuvel zĳn zĳ
gegaan. Zĳ zĳn hun rustplaats g
vergeten. 7 Allen die hen vonden, hebben hen opgegeten,h en
hun eigen tegenstanders hebben
gezegd: i ’Wĳ zullen geen schuld
op ons laden,j wegens het feit dat
zĳ gezondigd hebben tegen Jehovah, de verblĳfplaats van rechtvaardigheidk en de hoop van hun
voorvaders,l Jehovah.’ ”
8 „Vlucht uit het midden van
Babylon
weg, en trekt zelfs uit het
_
¨
land der Chaldeeen,m en wordt als
de dieren die vooropgaan, voor de
kudde uit.n 9 Want ziet, ik verwek en doe oprukken tegen Baby_
lon een verzameling van grote na¨
tien uit het land van het noorden,o
en ze zullen zich stellig tegen haar
´ ´
opstellen.p Vandaar zal ze ingenomen worden.q De pĳlen ervan zĳn
als die van een sterke man die beroving van kinderen veroorzaakt,
die niet onverrichter zake terugkeert.r 10 En Chaldea
_ moet tot
buit worden.s Allen die haar buitmaken, zullen zich verzadigen”,t
is de uitspraak van Jehovah.
11 „Want GIJ bleeft U verheugen,u want GIJ bleeft uitbundige
vreugde
´ ´ hebben bĳ het plunderen
van mıjn erfdeel.v Want GIJ bleeft
de grond omwoelen als een vaars
in het malse gras,w en GIJ bleeft
hinniken als hengsten.x 12 UW
moeder is zeer beschaamd geworden.y Zĳ die U baarde, is in haar
verwachtingen bedrogen.z Ziet! Ze
is de minst belangrĳke onder de
¨
natien, een waterloze wildernis en
een woestĳnvlakte.a 13 Wegens
de verontwaardiging van Jehovah
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JEREMIA 50:5-20

zal ze niet bewoond worden,a en
ze moet geheel en al een verlaten
woestenĳ worden.b Wat een ieder
betreft die Babylon
voorbĳtrekt,
_
hĳ zal star zĳn van ontzetting en
fluiten wegens al haar plagen.c
14 Stelt U rondom tegen Ba_
bylon op,d GIJ allen die de boog
treedt.e Beschiet haar.f Spaart
geen pĳl, want tegen Jehovah
heeft ze gezondigd.g 15 Heft
aan alle kanten een strĳdkreet
aan tegen haar.h Ze heeft haar
hand gegeven.i Haar zuilen zĳn
gevallen. Haar muren zĳn omvergehaald.j Want het is de wraak
van Jehovah.k Wreekt U op haar.
Doet haar net zoals zĳzelf gedaan
de
heeft.l 16 Snĳdt van Babylon
_
zaaier af,m en degene die de sikkel
hanteert in de oogsttĳd. Wegens
het gewelddadige zwaard zal ieder
van hen zich naar zĳn eigen volk
keren, en ieder van hen naar zĳn
eigen land vluchten.n
¨
17 Isra
el is een her en der ge_
dreven schaap.o Ja, leeuwen hebben [hem] verjaagd.p In het eerste geval
heeft de koning van
¨
q
Assyri
_ e hem verslonden, en in dit
laatste geval heeft Nebukadrezar,
_
de koning van Babylon,
zĳn been_
r
deren afgeknaagd. 18 Daarom,
dit heeft Jehovah der ¨ legerscharen, de God van Isra
el, gezegd:
_
’Ziet, ik richt mĳn aandacht op
de koning van Babylon
en op zĳn
_
land, net zoals ik mĳn aandacht
op
¨
de koning van Assyri
_ e ¨heb ges
richt. 19 En ik wil Isra
el terug_
brengen naar zĳn weidegrond,t en
hĳ zal stellig de Karmel
en Ba_
_
u
san afweiden,
¨ v en in het bergland
w
van Efra
ım en van G _ilead zal
_
zĳn ziel verzadigd worden.’ ”
20 „En in die dagen en in die
tĳd”,x is de uitspraak van Jehovah, „zal men naar de dwaling
¨
van Isra
el zoeken,y maar ze zal er
_
niet zĳn, en naar de zonden van
o Jer 23:1; Jer 50:6; Ez 34:5;
q 2Kon 17:6; Jes 8:7; r 2Kon
4:7; s 2Kon 19:35; Jes 14:25;
Jes 65:10; Jer 23:3; Jer 33:7;
Ez 34:14; Mi 7:14; v Jer 31:6;
y Jes 44:22.

Mt 9:36; p Jer 2:15;
25:1; 2Kr 36:17; Jer
Ze 2:13; t Jes 11:16;
Mi 2:12; u Jes 35:2;
w Ob 19; x Jer 33:15;

JEREMIA 50:21-37

Jehovah’s wraak. Het zwaard tegen Babylon

a
Juda,
en ze zullen niet gevon_
den worden, want ik zal vergeving schenken aan degenen die
ik laat overblĳven.”b
¨
21 „Tegen het land Meratha_ ım
— trek tegen haarc op en tegen
d
Laat
de bewoners van Pekod.
_
er worden afgemaakt en aan de
vernietiging prĳsgegeven worden vlak achter hen aan”, is de
uitspraak van Jehovah, „en doe
naar alles wat ik u geboden heb.e
22 Er is het geluid van oorlog
in het land, en een grote verbreking.f 23 O hoe is de smidshamer g der gehele aarde afgehouwen en wordt [hĳ] gebroken! h
O hoe is Babylon
tot niets dan
_
een voorwerp van ontzetting
ge¨
worden onder de natien! i 24 Ik
heb u een strik gelegd en gĳ zĳt
ook gevangen, o Babylon,
en gĳ_
zelf wist [het] niet.j Gĳ werdt gevonden en ook gegrepen, want
tegen Jehovah hebt gĳ u opgewonden.k
25 Jehovah heeft zĳn voorraadschuur geopend en hĳ haalt de
wapenen van zĳn openlĳke veroordeling te voorschĳn.l Want er
is een werk dat de Soevereine m
Heer, Jehovah der legerscharen,
¨
in het land der Chaldeeen heeft.n
26 Trekt haar binnen vanuit de
verste streek.o Opent haar graanschuren.p Hoogt haar op, net als
degenen die [koren] ophopen,q
en geeft haar aan de vernietiging prĳs.r Moge ze geen overgeblevenen blĳken te hebben.s
27 Maakt al haar jonge stieren
af.t Mogen ze afdalen ter slachting.u Wee hun, want hun dag is
gekomen, de tĳd dat er aandacht
aan hen wordt geschonken! v
28 Er is het geluid van vluchtelingen en ontkomenen uit het
w om in S
land van Babylon,
_
_ion
de wraak van Jehovah, onze God,
x
aan te kondigen, de wraak voor
zĳn tempel.y
29 Roept tegen Babylon
boog_
schutters op, allen die de boog
treden.z Legert u rondom tegen
haar. Mogen er geen ontsnapten blĳken te zĳn.a Vergeldt haar
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naar haar activiteit.a Doet haar
naar alles wat zĳzelf heeft gedaan.b Want tegen Jehovah heeft
ze overmoedig gehandeld, tegen
¨
de Heilige Isra
els.c 30 Daarom
_
zullen haar jonge mannen vallen op haar openbare pleinen,d en
zelfs al haar krĳgslieden zullen
op die dag tot zwĳgen worden gebracht”,e is de uitspraak van Jehovah.
31 „Zie! Ik ben tegen u,f o Overmoed”,g is de uitspraak van de
Soevereine h Heer, Jehovah der legerscharen, „want uw dag moet
komen, de tĳd dat ik aandacht aan
u moet schenken. 32 En Overmoed zal stellig struikelen en vallen,i en ze zal niemand hebben die
haar opricht.j En ik wil een vuur
ontsteken in haar steden, en het
moet heel haar omgeving verslinden.”k
33 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „De zonen van
¨
Isra
el en de zonen van Juda
wor_
_
den te zamen verdrukt, en allen die hen gevankelĳk wegvoerden, hebben hen vastgehouden.l
Zĳ hebben geweigerd hen te laten gaan.m 34 Hun Terugkoper
is sterk,n Jehovah der legerscharen is zĳn naam.o Zonder mankeren zal hĳ hun rechtsgeding
voeren,p ten einde het land werkelĳk rust te gevenq en de inwoners van Babylon
in beroering te
_
brengen.”r
35 „Er is een zwaard tegen
¨
de Chaldeeen”,s is de uitspraak
van Jehovah, „en tegen de inwot
en tegen haar
ners van Babylon
_
vorstenu en tegen haar wĳzen.v
36 Er is een zwaard tegen de ĳdele zwetsers,w en zĳ zullen stellig dwaas handelen.x Er is een
zwaard tegen haar sterke mannen,y en zĳ zullen werkelĳk verschrikt worden.z 37 Er is een
zwaard tegen hun paardena en tegen hun strĳdwagens en tegen
heel het gemengde gezelschap
u Jer 51:57; v Jes 47:13; Da 5:7; w Jes 44:25; x 2Sa
15:31; y Jer 51:23; z Jer 51:30; a Jer 51:21.
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JEREMIA 50:38–51:7

Babylons wateren zullen uitdrogen

dat in haar midden is,a en zĳ zullen stellig tot vrouwen worden.b
Er is een zwaard tegen haar schatten,c en ze zullen werkelĳk geplunderd worden. 38 Er is een
verwoesting over haar wateren,
en ze moeten uitdrogen.d Want
het is een land van gehouwen
beelden,e en wegens [hun] schrikwekkende visioenen blĳven zĳ
waanzinnig handelen. 39 Daarom zullen de vaste bezoekers van
waterloze streken bĳ de jankende
dieren huizen, en de struisvogels
moeten erin huizen; f en ze zal nimmermeer bewoond worden, noch
zal ze verblĳf houden van geslacht
tot geslacht.”g
40 „Net als bĳ Gods omkering
h
en van
van Sodom
en Gomorra
_
_
haar naburige [steden]”,i is de uitspraak van Jehovah, „zal er geen
mens wonen, en geen mensenzoon zal er als vreemdeling in
vertoeven.j
41 Ziet! Er komt een volk aan
uit het noorden; ja, een grote
natie k en machtige koningenl zullen verwekt worden van de meest
afgelegen streken der aarde. m
42 Boog en werpspies hanteren
zĳ.n Zĳ zĳn wreed en zullen geen
barmhartigheid betonen.o Het geluid van hen is als de zee die onstuimig is,p en op paarden zullen
´ ´
zĳ rĳden; q als een man opgesteld
voor de strĳd tegen u, o dochter
r
van Babylon.
_
43 De koning van Babylon
heeft
_
het bericht over hen gehoord,s en
zĳn handen zĳn verslapt.t Er is benauwdheid! Hevige smarten hebben hem aangegrepen, net als een
barende vrouw.u
44 Ziet! Iemand zal opkomen
net als een leeuw uit het trotse [struikgewas] langs de Jorda_ an
_
naar de duurzame verblĳfplaats,v
maar in een ogenblik zal ik hen
van haar doen wegsnellen.w En degene die verkozen is, zal ik over
haar aanstellen.x Want wie is mĳ
gelĳk,y en wie zal mĳ uitdagen,z en
wie toch is de herder die voor mĳ
kan standhouden? a 45 Daarom,
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hoort de raada van Jehovah die hĳ
geformuleerd heeft tegen Baby_
lonb en zĳn gedachten die hĳ uitgedacht heeft tegen het land der
¨
Chaldeeen.c Waarlĳk, de kleinen
van de kudde zullen voortgesleept
worden.d Waarlĳk, wegens hen zal
hĳ hun verblĳfplaats woest doen
worden.e 46 Op het geluid [dat]
Babylon
veroverd is, zal de aarde
_
stellig aan het schudden worden
gebracht,f en een geschreeuw zal
¨
onder de natien worden gehoord.”g
Dit heeft Jehovah gezegd:
„Ziet, ik verwek tegen Ba51
_
bylon en tegen de inwoners van
h

Leb-Kama_ _i een vernielende wind,i
2 en ik wil naar Babylon
wan_
ners zenden, die haar stellig zullen wannen en die haar land ledig zullen maken,j want zĳ zullen
op de dag der rampspoed werkelĳk aan alle kanten tegen haar
gekeerd blĳken te zĳn.k
3 Laat degene die zĳn boog
treedt, het treden achterwege laten.l En laat niemand zich oprich¨
ten in zĳn malienkolder.
En toont geen mededogen met
haar jonge mannen.m Geeft heel
haar leger aan de vernietiging
prĳs.n 4 En zĳ moeten vallen,
neergeveld in het land der Chal¨
deeeno en doorstoken op haar straten.p
¨
q zĳn niet
5 Want Isra
el en Juda
_
_
in weduwschap ten opzichte van
hun God, van Jehovah der legerscharen.r Want het land van genen is vol van schuld geweest vanuit het standpunt van de Heilige
¨
Isra
els bezien.s
_
6 VLUCHT uit het midden van
t
Babylon,
en laat een ieder zĳn
_
eigen ziel ontkoming verschafu
fen. Wordt niet levenloos gemaakt ten gevolge van haar dwaling.v Want het is de tĳd van
wraak die Jehovah toebehoort.w
Haar verdiende loon betaalt hĳ
haar.x 7 Babylon
is een gouden
_
s Jer 16:18; Ez 8:17; t Jer 50:8; Opb 18:4; u Za
2:7; v Ge 19:26; Nu 16:26; w Ps 94:1; Jer 46:10;
Jer 50:15; x Jer 25:14.

JEREMIA 51:8-25

Babylon zal plotseling voor de Meden vallen

beker geweest in de hand van Jehovah,a want ze maakte de gehele aarde dronken.¨ b Van haar wĳn
c
hebben de natien gedronken.
¨
Daarom blĳven de natien waanzinnig handelen.d 8 Plotseling
is Babylon
gevallen, zodat ze is
_
gebroken.e Jammert over haar.f
Neemt balsem voor haar smart.g
Misschien kan ze genezen worden.”
9 „Wĳ hebben Babylon
willen
_
genezen, maar ze is niet geneh
zen. VERLAAT haar, en laten wĳ
ieder naar ons eigen land gaan.i
Want helemaal tot aan de hemel heeft haar oordeel gereikt, en
het is verheven tot aan de wolkenhemel.j 10 Jehovah heeft daden van rechtvaardigheid voor
ons voortgebracht.k Komt en laten
wĳ in S _ion het werk van Jehovah,
onze God, verhalen.”l
11 „Polĳst de pĳlen.m Vult de
ronde schilden. Jehovah heeft de
geest van de koningen der Meden opgewekt,n want tegen Baby_
lon is zĳn denkbeeld,o om haar te
verderven. Want het is de wraak
van Jehovah, de wraak voor zĳn
tempel.p 12 Heft tegen de muren van Babylon
een signaal op.q
_
Versterkt de wacht.r Zet de wachters uit. Houdt degenen gereed
die in hinderlaag liggen.s Want
Jehovah heeft niet alleen het
denkbeeld gevormd, maar hĳ zal
ook stellig doen wat hĳ gesproken heeft tegen de inwoners van
t
Babylon.”
_
13 „O vrouw die verblĳf houdt
aan overvloedige wateren,u overvloedig in schatten,v uw eind is
gekomen, de maatw van uw winstmakerĳ.x 14 Jehovah der legerscharen heeft bĳ zĳn eigen ziel
gezworen: y ’Ik wil u met mensen
vullen, als de sprinkhanen,z en zĳ
zullen stellig een gejuich over u
aanheffen.’a 15 Hĳ is de Maker
van de aarde door zĳn kracht,b
Degene die het productieve land
door zĳn wĳsheidc stevig bevestigt,d en Degene die door zĳn verstande de hemelen heeft uitgespannen.f 16 Op [zĳn] stem is er
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door zĳn toedoen een gedruis van
wateren in de hemel, en hĳ doet
dampen opstĳgen van het uiteinde der aarde.a Hĳ heeft zelfs sluizen voor de regen gemaakt,b en hĳ
brengt de wind te voorschĳn uit
zĳn voorraadschuren. 17 Ieder
mens heeft zich zo redeloos gedragen dat hĳ niets weet.c Iedere metaalbewerker zal zich stellig schamen over het gesneden beeld,d
want zĳn gegoten beeld is een leugen,e en er is geen geest in ze.f
18 Ze zĳn ĳdelheid,g een bespottelĳk maaksel.h Ten tĳde dat er aandacht aan ze wordt geschonken,
zullen ze vergaan.i
19 Het Deel van Jakob
is niet
_
als deze dingen,j want hĳ is de
k
Formeerder van alles, ja, de staf
van zĳn erfdeel.l Jehovah der legerscharen is zĳn naam.m
20 Gĳ zĳt mĳ een knots, als oorn en door u zal ik stellogswapens,
¨
lig natien verpletteren, en door
u wil ik koninkrĳken in het verderf storten. 21 En door u wil ik
het paard en zĳn berĳder verpletteren, en door u wil ik de strĳdwagen en zĳn berĳder verpletteren.o 22 En door u wil ik man en
vrouw verpletteren, en door u wil
ik grĳsaard en knaap verpletteren, en door u wil ik jonge man en
maagd verpletteren. 23 En door
u wil ik de herder en zĳn kudde verpletteren, en door u wil ik
de landbouwer en zĳn gespan [dieren] verpletteren, en door u wil
ik stadhouders en regenten verpletteren. 24 En ik wil aan Ba_
bylon en aan al de bewoners van
Chaldea
_ al hun slechtheid vergelden die zĳ in S _ion voor ulieder
ogen hebben bedreven”,p is de uitspraak van Jehovah.
25 „Zie, ik ben tegen u,q o berg
van verderf,”r is de uitspraak van
Jehovah, „gĳ verderver van de gehele aarde; s en ik wil mĳn hand tegen u uitstrekken en u van de steile rotsen afwentelen en u tot een
uitgebrande berg maken.”t
p Job 34:11; Ps 137:8; Ga 6:7; q Jer 50:31; r Za
4:7; s Jer 25:9; Opb 11:18; t Opb 8:8; Opb 18:9.
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Babylon, Sesach genoemd, wordt ingenomen

26 „En men zal van u niet een
steen nemen voor een hoek, noch
een steen voor fundamenten,a
want verlaten woestenĳen tot onbepaalde tĳd zult gĳ worden”,b is
de uitspraak van Jehovah.
27 „Heft een signaal op in het
land.c Blaast een hoorn onder
¨
de natien. Heiligtd tegen haar
¨
de natien. Roept tegen haar op
e M
de koninkrĳken Ararat,
_
_inni en
f
Askenaz.
Stelt tegen haar een
_
werfofficier aan. Laat de paardeng
optrekken als borstelige sprinkhanen.
28 Heiligt tegen haar de
¨
¨
natien, de koningen van Medi
_ e,h
zĳn stadhouders en al zĳn regenten en heel het land van ieders
heerschappĳ. 29 En laat de aarde schudden en van pĳn ineenkrimpen,i want tegen Babylon
zĳn
_
de gedachten van Jehovah opgerezen, om het land van Babylon
tot
_
een voorwerp van ontzetting te
maken, zonder bewoner.j
30 De sterke mannen van Baby_
lon hebben opgehouden met strĳden. Zĳ zĳn in de sterke plaatsen blĳven zitten. Hun macht is
uitgedroogd.k Zĳ zĳn tot vrouwen
geworden.l Haar woonsteden zĳn
in brand gestoken. Haar grendels
zĳn verbroken.m
31 De ene renbode loopt de andere renbode tegemoet, en de ene
berichtgever de andere berichtgever,n om de koning van Ba_
bylon te melden dat zĳn stad
aan alle einden is ingenomen,o
32 en dat zelfs de doorwaadbare plaatsen zĳn bezet,p en dat zĳ
de papyrusboten met vuur hebben verbrand, en dat de krĳgslieden zelf met ontsteltenis zĳn geslagen.”q
33 Want dit heeft Jehovah der
¨
legerscharen, de God van Isra
el,
_
gezegd: „De dochter van Baby_
lon is als een dorsvloer.r Het is de
tĳd om haar vast te stampen. Nog
een korte tĳd en de oogsttĳd moet
voor haar komen.”s
34 „Nebukadrezar,
de koning
_
van Babylon,
heeft mĳ opgege_
t hĳ heeft mĳ in verwarring
ten;
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JEREMIA 51:26-44

gebracht. Hĳ heeft mĳ neergezet
als een leeg vat. Hĳ heeft mĳ opgeslokt als een grote slang; a hĳ
heeft zĳn onderlĳf gevuld met
mĳn aangename dingen. Hĳ heeft
mĳ weggespoeld. 35 ’Het mĳ en
mĳn organisme aangedane geweld
zĳ op Babylon!’,
zal de inwoonster
_
van S _ion zeggen.b ’En mĳn bloed
zĳ op de bewoners van Chaldea!’,
_
zal Jeruzalem
zeggen.”c
_
36 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: „Zie, ik voer uw rechtsgeding,d en ik zal stellig wraak
voor u voltrekken.e En ik wil
haar zee droogleggen, en ik wil
haar bronnen doen opdrogen.f
37 En Babylon
moet tot steenho_
pen worden,g het hol van jakhalzen,h een voorwerp van ontzetting en een aanfluiting, zonder
inwoner.i 38 Allen te zamen zullen zĳ brullen net als jonge leeuwen met manen. Zĳ zullen stellig
grommen als de leeuwenwelpen.”
39 „Wanneer zĳ verhit zĳn, zal
ik hun feestmalen aanrechten, en
ik wil hen dronken maken, opdat zĳ uitgelaten worden; j en zĳ
moeten een voor onbepaalde tĳd
durende slaap slapen, waaruit zĳ
niet zullen ontwaken”,k is de uitspraak van Jehovah. 40 „Ik zal
hen afvoeren als mannetjesschapen ter slachting, als rammen samen met de bokken.”l
41 „O hoe is Sesach
ingeno_
men,m en hoe wordt de Roem van
n
heel de aarde veroverd! Hoe is
Babylon
tot niets dan een voor_
werp van ontzetting geworden
¨
onder de natien! o 42 De zee is
zelfs over Babylon
heen gesla_
gen. Door de veelheid van haar
golven is ze bedekt.p 43 Haar
steden zĳn tot een voorwerp van
ontzetting geworden, een waterloos land en een woestĳnvlakte.q Geen mens zal daarin als [in]
een land wonen, en geen mensenzoon zal erdoorheen trekken.r
44 En ik wil mĳn aandacht op
Bels in Babylon
richten, en ik wil
_
r Jes 13:20; s Jes 46:1; Jer 50:2.

JEREMIA 51:45-60

Rampspoed over Babylon

uit zĳn mond halen wat hĳ vera En naar hem
zwolgen heeft.
¨
zullen de natien niet meer toeb
stromen. Ook de muur zelf van
Babylon
moet vallen.c
_
45 Gaat uit haar midden vandaan, o mĳn volk,d en laat ieder
zĳn ziel ontkoming verschaffene
voor de brandende toorn van Jehovah.f 46 Of anders zal UW
hart versaagd zĳn,g en GIJ zult
bevreesd worden wegens het bericht dat in het land te horen zal
zĳn. En in het ene jaar zal het bericht werkelĳk komen, en daarna zal in een ander jaar het bericht er zĳn en geweldpleging op
de aarde en heerser tegen heerser. 47 Daarom, ziet! er komen
dagen, en ik zal stellig mĳn aandacht richten op de gehouwen
h en heel
beelden van Babylon,
_
haar eigen land zal beschaamd
worden, en haar eigen verslagenen zullen in haar midden vallen.i
48 En over Babylon
zullen de
_
hemel en de aarde en al wat daarin
is, stellig een vreugdegeroep aanheffen,j want uit het noorden zullen de gewelddadige plunderaars
naar haar toe komen”,k is de uitspraak van Jehovah. 49 „Niet
alleen was Babylon
de oorzaak
dat
_
¨
de verslagenen van Isra
el zĳn ge_
vallen,l maar ook zĳn te Babylon
_
de verslagenen van de gehele aarde gevallen.m
50 GIJ ontkomenen aan het
zwaard, gaat voort. Blĳft niet
staan.n Gedenkt vanuit´ de verte
Jehovah,o en moge Jeruzalem in
UW hart opkomen.”p
51 „Wĳ zĳn beschaamd gemaakt,q want wĳ hebben smaad
gehoord.r Schande heeft ons aangezicht bedekt,s want vreemden
zĳn opgetrokken tegen de heilige
plaatsen van het huis van Jehovah.”t
52 „Daarom, ziet! er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal stellig mĳn aandacht richten op haar gehouwen
beelden,u en overal in haar land
zal de doorboorde kermen.”v
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53 „Zelfs al steeg Babylon
ten
_
hemel op a en zelfs al maakte ze
de hoogte van haar sterkte ontoegankelĳk,b van mĳnentwege
zullen de gewelddadige plunderaars naar haar toe komen”,c is de
uitspraak van Jehovah.
54 „Luistert! Geschreeuw uit
d en een grote ineenstorBabylon,
_
¨
ting uit het land der Chaldeeen,e
55 want Jehovah plundert Baby_
lon met geweld, en hĳ zal stellig
de grote stem uit haar doen vergaan,f en hun golven zullen werkelĳk onstuimig zĳn als vele wateren.g Het rumoer van hun stem zal
stellig weerklinken. 56 Want
over haar, over Babylon,
moet de
_
gewelddadige plunderaar komen,h
en haar sterke mannen zullen
stellig gevangengenomen worden.i
Hun bogen moeten verbrĳzeld
worden,j want Jehovah is een God
van vergeldingen.k Zonder mankeren zal hĳ vergelden.l 57 En
ik wil haar vorsten en haar wĳzen, haar stadhouders en haar regenten en haar sterke mannen
dronken maken,m en zĳ moeten
een voor onbepaalde tĳd durende slaap slapen, waaruit zĳ niet
zullen ontwaken”,n is de uitspraak
van de Koning,o wiens naam Jehovah der legerscharen is.p
58 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „De muur van Ba_
bylon, hoewel breed, zal zonder
mankeren gesloopt worden; q en
haar poorten, hoewel hoog, zullen
met vuur in vlam gezet worden.r
En de volken zullen zich eenvoudig voor niets moeten aftobben,s
en nationale groepen eenvoudig
voor het vuur; t en zĳ zullen zich
slechts afmatten.”
59 Het woord dat de profeet
Jerem _ia gebood aan Seraja,
de
_
zoon van Ner _ia,u de zoon van
v toen deze met ZedeMachseja,
_
k _ia, de koning van Juda,
naar
_
Babylon
ging in het vierde jaar
_
dat hĳ koning was; en Seraja
_ was
de kwartiermeester. 60´ ´ En Jerem _ia ging ertoe over in een boek
t Hab 2:13; u Jer 36:4; Jer 45:1; v Jer 32:12.
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Zedekia’s regering. Jeruzalem verbrand

al de rampspoed te schrĳvena die
over Babylon
zou komen, ja, al
_
deze woorden die tegen Babylon
_
geschreven zĳn. 61 Voorts zei
Jerem _ia tot Seraja:
„Zodra gĳ te
_
Babylon
komt en [haar] werkelĳk
_
ziet, dan moet gĳ al deze woorden
voorlezen.b 62 En gĳ moet zeggen: ’O Jehovah, gĳzelf hebt tegen
deze plaats gesproken, om haar af
te snĳden, zodat er geen inwoner
meer in blĳkt te zĳn,c hetzĳ mens
of zelfs huisdier, maar dat ze tot
onbepaalde tĳd niets dan verlaten
woestenĳen wordt.’ 63 En het
moet geschieden dat wanneer gĳ
klaar zult zĳn met het lezen van
dit boek, gĳ er een steen aan zult
binden, en gĳ moet het midden
in de E_ ufraat
werpen.d 64 En gĳ
_
moet zeggen: ’Zo zal Babylon
weg_
zinken en nooit weer opstaan wegens de rampspoed die ik over
haar breng; e en zĳ zullen zich stellig afmatten.’ ”f
Tot zover de woorden van Jerem _ia.
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Zedek _ia was eenentwintig jaar oud toen hĳ begon
52
te regeren, en hĳ heeft elf jaar
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h

lang te Jeruzalem
geregeerd.i En
_
de naam van zĳn moeder was Haj
de dochter van Jerem _ia,
mutal,
_
uit L _ibna.k 2 En hĳ bleef doen
wat kwaad was in de ogen van Jem
hovah,l naar alles wat Jojakim
_
gedaan had. 3 Want vanwege
de toorn van Jehovah geschiedde
het in Jeruzalem
en Juda,
totdat
_
_
hĳ hen van voor zĳn aangezicht
had weggeworpen.n En Zedek _ia
ging tegen de koning van Baby_
lon rebelleren.o 4 Ten slotte geschiedde het in het negende jaar
dat hĳ koning was,p in de tiende maand, op de tiende dag van
de maand, dat Nebukadrezar,
de
_
koning van Babylon,
hĳ en heel
_
zĳn krĳgsmacht, tegen Jeruzalem
_
kwam,q en zĳ gingen zich ertegen
legeren en er rondom een belegeringswal tegen bouwen.r 5 Zo
kwam de stad onder belegering
tot het elfde jaar van koning Zedek _ia.s
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JEREMIA 51:61–52:14

6 In de vierde maand, op de negende dag van de maand,a werd
de hongersnood ook zwaar in de
stad en er bleek geen brood te
zĳn voor het volk van het land.b
7 Ten slotte werd er een bres in de
stad geslagen; c en wat alle krĳgslieden betreft, zĳ namen toen de
wĳkd en verlieten ’s nachts de stad
langs de weg van de poort tussen de dubbele muur, die bĳ de
koningstuin is,e terwĳl de Chal¨
deeen rondom tegen de stad lagen; en zĳ trokken voort langs
f
de weg van de Araba.
8 ¨ En een
_
krĳgsmacht der Chaldeeen zette
de koning toen achterna,g en zĳ
achterhaalden Zedek _iah ten slotte in de woestĳnvlakten van Jeri_
cho; en heel zĳn eigen krĳgsmacht
werd van zĳn zĳde vandaan verstrooid.i 9 Toen grepen zĳ de koning en voerden hem op naar de
j te R
koning van Babylon
_ibla,k in
_
l opdat deze
het land van Hamath,
_
rechterlĳke beslissingen over hem
zou uitspreken.m 10 De koning
van Babylon
dan slachtte de zo_
nen van Zedek _ia voor diens ogen
af,n en ook al de vorsten van Juda
_
slachtte hĳ in R _ibla af.o 11 En
de ogen van Zedek _ia maakte hĳ
blind,p waarna de koning van Ba_
bylon hem met koperen boeien
bond en hem naar Babylon
brachtq
_
en hem in het huis van verzekerde
bewaring zette tot de dag van zĳn
dood.
12 En in de vĳfde maand, op
de tiende dag van de maand, dat
is [in] het negentiende jaar van
r
koning Nebukadrezar,
de koning
_
van Babylon,
kwam Nebuzara_
_
dan,s de overste van de lĳfwacht,
die voor het aangezicht van de
koning van Babylon
stond, in Je_
ruzalem.
13 Hĳ dan verbrandde
_
het huis van Jehovaht en het huis
van de koning en alle huizen van
u
en elk groot huis verJeruzalem;
_
brandde hĳ met vuur.v 14 En al
de muren van Jeruzalem,
rondom,
_
t 1Kon 9:8; 2Kon 25:9; 2Kr 7:21; 2Kr 36:19; Ps
74:8; Ps 79:1; Jer 26:18; Klg 2:7; Ez 24:21; u Jer
38:23; Am 2:5; v Le 26:31; Jer 34:22; Jer 37:8.
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Tempelschatten. Naar Babylon weggevoerden

braken al
¨ de strĳdkrachten der
Chaldeeen die bĳ de overste van
de lĳfwacht waren af.a
15 En enkelen van de geringen
van het volk en de rest van het
volk dat was overgebleven in de
stad,b en de overlopers die overgelopen waren naar de koning van
Babylon,
en de rest van de mees_
terwerkers voerde Nebuzaradan,
_
de overste van de lĳfwacht, in
ballingschap weg.c 16 En enkelen van de geringen van het land
liet Nebuzaradan,
de overste van
_
de lĳfwacht, achter als wĳngaardeniers en als dwangarbeiders.d
17 En de koperen zuilene die
tot het huis van Jehovah behoorden en de wagentjes f en de koperen zee g die in het huis van Je¨
hovah was, braken de Chaldeeen
aan stukken, waarop zĳ al het
koper ervan naar Babylon
voer_
den.h 18 En de bakken en de
i
schoppen en de lichtdovers j en
de schalenk en de bekers en al
het koperen gerei waarmee men
de dienst placht te verrichten,
namen zĳ mee.l 19 En de bekkens m en de vuurpotten en de
schalenn en de bakken en de lampenstandaardeno en de bekers en
de schalen die van zuiver goud
waren,p en die welke van zuiver
zilver waren,q nam de overste van
de lĳfwacht mee.r 20 En de twee
zuilen,s de ene zee t en de twaalf
koperen stierenu die onder [de
zee] waren, de wagentjes, die koning Salomo
voor het huis van Je_
hovah had gemaakt.v Het gewicht
van het koper ervan — van al
deze voorwerpen — werd niet [berekend].w
21 En wat de zuilen betreft,
achttien el was de hoogte van elke
zuil,x en een draad van twaalf el,
die kon haar omspannen; y en haar
dikte was vier vingerbreedten, ze
was hol. 22 En het kapiteel erop
was van koper,z en de hoogte van
het ene kapiteel was vĳf el; a en
wat het netwerk betreft en de granaatappels rondom op het kapiteel,b alles was van koper; en de
tweede zuil had precies hetzelf-
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de als deze, ook de granaatappels.a
23 En [het getal van] de granaatappels beliep zesennegentig aan
de zĳkanten, terwĳl er in het geheel honderd granaatappels rondom op het netwerk waren.b
24 Bovendien nam de overste
van de lĳfwacht de overpriester
Seraja
_ c en de tweede priester Zed
fanja
en de drie deurwachters
_
e
25 en uit de stad nam hĳ
mee,
´ ´
een hofbeambte mee, die aangesteld bleek te zĳn over de krĳgslieden, en zeven mannen van hen
die toegang hadden tot de koning,f die in de stad gevonden
werden, en de secretaris van de
legeroverste, die het volk van het
land monsterde, en zestig mannen uit het volk van het land,
die in het midden van de stad gevonden werden.g 26 Dezen dan
h de overste
nam Nebuzaradan,
_
van de lĳfwacht, mee en hĳ voerde hen naar de koning van Baby_
lon te R _ibla.i 27 En dezen werden vervolgens door de koning
van Babylon
neergeslagenj en ter
_
dood gebracht in R _ibla,k in het
l Zo ging Juda
land van Hamath.
_
_
in ballingschap, weg van zĳn bom
dem.
28 Dit is het volk dat Nebukadrezar
in ballingschap voerde:
_
in het
¨ zevende jaar drieduizend
drieentwintig joden.n
29 In het achttiende jaar van
o
Nebukadrezar
waren er uit
Je_
¨
ruzalem
achthonderd tweeender_
tig zielen.
¨
30 In het drieentwintigste jaar
van Nebukadrezar
voerde Nebu_
zaradan,
de overste van de lĳf_
wacht, joden in ballingschap:
zevenhonderd vĳfenveertig zielen.p
Al de zielen waren vierduizend
zeshonderd [in getal].
31 Ten slotte geschiedde het
in het zevenendertigste jaar van
q
de
de ballingschap van Jojachin,
_
koning van Juda,
in de twaalf_
de maand, op de vĳfentwintigste dag van de maand, dat Evil_
Merodach,
de koning van Babylon,
_
_
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Ballingschap

JEREMIA 52:32—KLAAGLIEDEREN 1:7

in het jaar dat hĳ koning werd,
het hoofd van Jojachin,
de ko_
ning van Juda,
verhiefa en hem
_
vervolgens uit het gevangenhuis
haalde. 32 Hĳ dan sprak goede
[woorden] met hem en stelde zĳn
troon hoger dan de tronen van de
[andere] koningen die met hem in
Babylon
waren.b 33 En hĳ leg_
de zĳn gevangeniskleren af,c en
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hĳ at voortdurend brooda voor
zĳn aangezicht, al de dagen van
zĳn leven.b 34 En wat het hem
toegewezen deel betreft, een toegewezen deel werd hem bĳ voortduring vanwege de koning van
Babylon
verstrekt, zoveel [hem]
_
dagelĳks toekwam, tot de dag van
zĳn dood,c al de dagen van zĳn
leven.

dccc

ccc

KLAAGLIEDEREN
1 [’Alef ]

1

O hoe eenzaam is zĳ komen te
zitten,a de stad die zo talrĳk aan volk was! b
Hoe is zĳ als een weduwe
geworden,c zĳ die volkrĳk
¨
was onder de natien! d
Hoe is zĳ die een vorstin was
onder de rechtsgebieden,
tot dwangarbeid geraakt! e
¯
2 [Beth]

2 Hevig weent zĳ in de nacht,f en
haar tranen zĳn op haar
wangen.g
Zĳ heeft niemand die haar
troost onder al haar minnaars.h
Zelfs al haar eigen metgezellen hebben trouweloos jegens haar gehandeld.i Zĳ
zĳn haar tot vĳanden geworden.j

3 [Gimel ]
3 Juda
is in ballingschap ge_
gaan wegens de ellende k
en wegens de overvloed
van dienstbaarheid.l
¨
Zĳzelf heeft onder de natien
moeten wonen.m Zĳ heeft
geen rustplaats gevonden.
Allen die haar vervolgden,
hebben haar te midden
van benauwende omstandigheden ingehaald.n

4 [Daleth]
4 S _ions wegen treuren, omdat
er niemand naar het feest
komt.o
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Al haar poorten liggen woest
en verlaten; a haar priesters zuchten.b
Haar maagden zĳn met droefheid geslagen, en zĳzelf
heeft bitterheid.c

5 [He’]
5 Haar tegenstanders zĳn het
hoofd geworden.d Degenen die haar vĳanden zĳn,
zĳn onbekommerd.e
Omdat Jehovah zelf haar
in droefheid heeft gedompeld wegens de overvloed
van haar overtredingen,f
Hebben haar eigen kinderen
als gevangenen voor de tegenstander uit gelopen.g

6 [Waw]
6 En van de dochter van S _ion
verdwĳnt al haar pracht.h
Haar vorsten zĳn als herten
gebleken die geen weide
hebben gevonden,i
En zĳ blĳven zonder kracht
voor de vervolger uit lopen.j

7 [Zajin]
7 Jeruzalem
heeft [in] de dagen
_
van haar ellende en van
haar dakloze volk teruggedacht aan
Al haar begeerlĳke dingen
die er bleken te zĳn vanaf
de dagen van weleer.k
Toen haar volk in de hand
van de tegenstander viel
en zĳ geen helper had,l

KLAAGLIEDEREN 1:8-16
Zagen de tegenstanders haar.
Zĳ lachten om haar ineenstorting.a
¯
8 [Cheth]

8 Jeruzalem
heeft openlĳk zon_
de bedreven.b Daarom is zĳ
tot niets dan een voorwerp
van afschuw geworden.c
Allen die haar eerden, hebben
haar als iets goedkoops behandeld,d want zĳ hebben
haar naaktheid gezien.e
Zĳzelf zuchtf eveneens en
keert de rug.
¯
9 [Teth]

9 Haar onreinheid is in haar zomen.g Zĳ dacht niet aan
haar toekomst,h
En op een verwonderlĳke
wĳze gaat zĳ ten onder.
Zĳ heeft geen trooster.i
O Jehovah, zie mĳn ellende aan,j want de vĳand
heeft een groot air aangenomen.k
¯
[Jodh]

10 De tegenstander heeft zĳn
eigen hand uitgestrekt
naar al haar begeerlĳke
dingen.l
¨
Want zĳ heeft natien gezien
die in haar heiligdom zĳn
gekomen,m
Aan wie gĳ hadt geboden
dat ze niet in de gemeente
zouden komen die u toebehoort.
[Kaf ]

11 Heel haar volk zucht; zĳ zoeken naar brood.n
Zĳ hebben hun begeerlĳke
dingen voor iets om te
eten gegeven, ten einde
de ziel te verkwikken.o
Zie, o Jehovah, en kĳk toch,
want ik ben als een vrouw
geworden die niets waard
is.p
[Lamedh]

12 Raakt het U niet, GIJ allen die
langs de weg voorbĳgaat?
Kĳkt en ziet.q
Bestaat er enige smart als
mĳn smart, die mĳ op hevige wĳze is aangedaan,r
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Waarmee Jehovah droefheid
heeft veroorzaakt op de
dag van zĳn brandende
toorn? a

 [Mem]
13 Vanuit den hoge heeft hĳ vuur
in mĳn beenderen gezonden,b en hĳ onderwerpt
iedereen.
Hĳ heeft een net uitgespreid voor mĳn voeten.c
Hĳ heeft mĳ achterwaarts
doen keren.
Hĳ heeft mĳ gemaakt tot
een vrouw die eenzaam
en verlaten is. De gehele
dag ben ik ziek.d

 [Noen]
14 Hĳ is wakker gebleven ten aanzien van mĳn overtredingen.e In zĳn hand vlechten
ze zich ineen.
Ze zĳn op mĳn hals geklommen.f Mĳn kracht is gestruikeld.
Jehovah heeft mĳ overgegeven in de hand van degenen tegen wie ik niet
kan opstaan.g

 [Samekh]
15 Al mĳn machtigen heeft Jehovah uit mĳn midden terzĳde geworpen.h
Hĳ heeft tegen mĳ een samenkomst uitgeroepen,
om mĳn jonge mannen
aan stukken te breken.i
Jehovah heeft de wĳnpers
getreden,j ja, die welke de
maagdelĳke dochter van
Juda
toebehoort.k
_

 [Ajin]
16 Over deze dingen ween ik als
een vrouw.l Mĳn oog, mĳn
oog stroomt van water.m
Want een trooster is ver van
mĳ verwĳderd, iemand die
mĳn ziel verkwikt.
Mĳn zonen zĳn eenzaam en
verlaten geworden,n want
de vĳand heeft een groot
air aangenomen.o
n Jer 9:21; Jer 31:15; o Ps 137:3; Jer 50:29.
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God verwerpt Sion. Geen trooster

 [Pe’]
17 S _ion heeft haar handen uitgebreid.a Zĳ heeft geen
trooster.b
Jehovah heeft aangaande Ja_
kob een bevel gegeven aan
allen die rondom hem zĳn
als zĳn tegenstanders.c
Jeruzalem
is tot een voor_
werp van afschuw onder
hen geworden.d
¯
 [Tsa·dhe]

18 Jehovah is rechtvaardig,e want
tegen zĳn mond ben ik
weerspannig geweest.f
Luistert nu, al GIJ volken,
en ziet mĳn smart.
Mĳn eigen maagden en mĳn
eigen jonge mannen zĳn in
gevangenschap gegaan.g



¯
[Q of ]

19 Ik heb geroepen tot hen die mĳ
intens liefhadden.h Zelfs
zĳ hebben mĳ bedrogen.
In de stad hebben mĳn eigen
priesters en mĳn eigen
oude mannen de laatste
adem uitgeblazen,i
Terwĳl zĳ zich iets te eten
moesten zoeken om hun
ziel te verkwikken.j
¯
 [Resj
]

20 Zie, o Jehovah, want ik verkeer erg in benauwdheid.
Zelfs mĳn ingewanden zĳn
in gisting.k
Mĳn hart is in mĳn binnenste omgekeerd,l want ik
ben absoluut weerspannig
geweest.m
Buiten heeft het zwaard beroving van kinderen veroorzaakt.n Binnenshuis is
het als de dood.o

 [Sjin]
21 Men heeft gehoord hoe ikzelf
zucht als een vrouw.p Er
is geen trooster voor mĳ.q
Ja, al mĳn vĳanden hebben
van mĳn rampspoed gehoord.r Zĳ hebben zich uitbundig verheugd, omdat
gĳzelf [het] hebt gedaan.s
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KLAAGLIEDEREN 1:17–2:3
Gĳ zult stellig de dag doen
komen die gĳ hebt uitgeroepen,a opdat zĳ worden
als ik.b

 [Taw]
22 Moge al hun slechtheid voor
uw aangezicht komen, en
handel gestreng met hen,c
Net zoals gĳ gestreng met
mĳ gehandeld hebt wegens al mĳn overtredingen.d
Want mĳn verzuchtingen
zĳn vele,e en mĳn hart is
ziek.f

1 [’Alef ]
omwolkt Jehovah in
zĳn toorn de dochter van
2 O hoe
S _ion!
g

Hĳ heeft van de hemel ter
aarde neergeworpenh de
¨
luister van Isra
el.i
_
En hĳ heeft niet aan zĳn
voetbankj gedacht op de
dag van zĳn toorn.
¯
2 [Beth]

2 Jehovah heeft verzwolgen, hĳ
heeft geen mededogen getoond met welke verblĳfmaar
plaatsenk van Jakob
_
ook.
In zĳn verbolgenheid heeft
hĳ de versterkte plaatsenl
van de dochter van Juda
_
omvergehaald.
Hĳ heeft in aanraking gebracht met de aarde,m hĳ
heeft het koninkrĳkn en
haar vorsteno ontwĳd.

3 [Gimel ]
3 In laaiende toorn heeft hĳ elke
¨
hoorn van Isra
el afgehou_
wen.p
Hĳ heeft zĳn rechterhand teruggetrokken van voor het
aangezicht van de vĳand; q
En in Jakob
blĳft hĳ branden
_
als een vlammend vuur dat
rondom heeft verslonden.r
n Ps 89:39; Jes 47:6; Ez 21:27; o Jes 39:7; Jes 43:28;
p Job 16:15; Ps 75:10; q Ps 74:11; r De 32:22; 2Kon
25:9; Ps 89:46; Jes 42:25; Jer 4:4; Jer 7:20; Klg
4:11; Heb 12:29.

KLAAGLIEDEREN 2:4-12
4 [Daleth]

4 Hĳ heeft zĳn boog getreden
als een vĳand.a Zĳn rechterhandb heeft haar positie ingenomen
Als een tegenstander,c en
hĳ bleef allen doden die
begeerlĳk waren voor de
ogen.d
In de tente van de dochter
van S _ion heeft hĳ zĳn woede uitgestort, net als vuur.f

5 [He’]

5 Jehovah is geworden als een
¨
vĳand.g Hĳ heeft Isra
el
_
verzwolgen.h
Hĳ heeft al haar woontorens
verzwolgen; i hĳ heeft zĳn
versterkte plaatsen vernield.j
En bĳ de dochter van Juda
_
doet hĳ rouw en jammerklacht overvloedig zĳn.k

6 [Waw]

6 En hĳ behandelt zĳn hutl op
gewelddadige wĳze als die
in een tuin.m Hĳ heeft zĳn
feest te gronde gericht.
Jehovah heeft in S _ion feestn
en sabbat doen vergeten,
En in de toorn van zĳn openlĳke veroordeling toont hĳ
geen respect voor koning
en priester.o

7 [Zajin]

7 Jehovah heeft zĳn altaar verstoten.p Hĳ heeft zĳn heiligdom vol verachting verworpen.q
In de hand van de vĳand
heeft hĳ de muren van
haar woontorens overgeleverd.r
In het huis van Jehovah hebben zĳ [hun] eigen stem
laten weerklinken, als op
een feestdag.s
¯
8 [Cheth]

8 Jehovah heeft erover gedacht,
de muur t van de dochter
van S _ion te vernielen.
Hĳ heeft het meetsnoer gespannen.u Hĳ heeft zĳn
hand er niet van weerhouden te verzwelgen.v

Jehovah als een vĳand
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En hĳ doet wal en muur
treuren.a Te zamen zĳn ze
vervallen.
¯
9 [Teth]

9 In de aarde zĳn haar poortenb
gezonken. Hĳ heeft haar
grendels vernietigd en aan
stukken gebroken.
Haar koning en haar vor¨
sten zĳn onder de natien.c
Er is geen wet.d
Ook hebben haar eigen profeten geen visioen van de
zĳde van Jehovah gevonden.e
¯
[Jodh]

10 De oudere mannen van de
dochter van S _ion zitten
ter aarde, [waar] zĳ het
stilzwĳgen bewaren.f
Zĳ hebben stof op hun
hoofd gedaan.g Zĳ hebben zich omgord met een
zak.h
Ter aarde hebben de maagden van Jeruzalem
hun
_
hoofd laten hangen.i
[Kaf ]

11 Mĳn ogen zĳn aan hun eind
gekomen in louter tranen.j
Mĳn ingewanden zĳn in
gisting.k
Ter aarde is mĳn lever uitgestort,l wegens de ineenstorting van de dochter
van mĳn volk,m
Wegens het bezwĳken van
kind en zuigeling op de
openbare pleinen van de
stad.n
[Lamedh]

12 Tot hun moeder bleven zĳ zeggen: „Waar zĳn koren en
wĳn?”o
Omdat zĳ bezweken als
iemand die neergeveld is
op de openbare pleinen
van de stad,
Omdat hun ziel werd uitgestort in de boezem van hun
moeders.
m Jes 22:4; Jer 14:17; n Jer 11:22; Klg 2:19; Klg
4:4; o De 28:51; 2Kon 25:3; Jes 3:1; Jer 18:21.
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Tranen om Sions ineenstorting

 [Mem]
13 Waarvan zal ik u als getuige
gebruiken? Waarmee zal
ik u vergelĳken, o docha
ter van Jeruzalem?
_
Waarmee zal ik u gelĳkstellen, opdat ik u kan troosten, o maagdelĳke dochter van S _ion? b
Want uw breukc is even groot
als de zee. Wie kan u genezing brengen? d

 [Noen]
14 Uw eigen profeten hebben voor
u waardeloze en onbevredigende dingen geschouwd,e
En zĳ hebben uw dwaling
niet blootgelegd, om een
keer te brengen in uw gevangenschap,f
Maar zĳ bleven voor u waardeloze en misleidende formele uitspraken schouwen.g

 [Samekh]
15 Over u hebben allen die langs
de weg voorbĳgingen, in
de handen geklapt.h
Zĳ hebben gefloteni en bleven hun hoofd schuddenj
over de dochter van Jeru_
zalem, [zeggend:]
„Is dit de stad waarvan men
placht te zeggen: ’Het is
de volmaakte schoonheid,
een uitbundige vreugde
voor de gehele aarde’?”k

 [Pe’]
16 Over u hebben al uw vĳanden
hun mond geopend.l
Zĳ hebben gefloten en bleven knarsetanden.m Zĳ
hebben gezegd: „Wĳ willen [haar] verzwelgen.n
Waarlĳk, dit is de dag waarop wĳ gehoopt hebben.o
Wĳ hebben [hem] gevonden! Wĳ hebben [hem] gezien!”p

 [Ajin]
17 Jehovah heeft gedaan wat
hĳ in gedachten had.q Hĳ
heeft volbracht wat hĳ gezegd heeft,r

HFDST. 2
a Klg 1:12
b Jes 51:19
c Jer 8:21
Jer 14:17
Da 9:12
d Jer 30:12
e Jer 2:8
Jer 5:12
Jer 5:31
Jer 23:16
Jer 27:14
Jer 29:9
Ez 13:2
f Jes 58:1
Jer 23:14
g Jer 23:32
Jer 27:9
Mi 3:5
Ze 3:4
h Ez 25:6
Na 3:19
i 1Kon 9:8
Jer 18:16
Jer 19:8
Jer 25:9
Mi 6:16
j Ps 22:7
Ps 44:14
Mt 27:39
Mr 15:29
k Ps 48:2
Ps 50:2
Ez 16:14
l Job 16:10
Ps 22:13
Ps 35:21
Ps 109:2
m Job 16:9
Ps 37:12
Han 7:54
n Jes 49:19
Jer 51:34
o Mi 4:11
p Ps 35:21
Ob 13
q Jer 18:11
Mi 2:3
r 2Kon 23:27
Jes 46:10
Jes 55:11

2e kolom
a Le 26:17
De 28:15
b Ez 5:11
Ez 7:9
Ez 9:10
c Ps 38:16
Ps 89:42
d Klg 1:5
e Ps 119:145
f Klg 2:8
g Jer 9:1
Jer 13:17
Jer 14:17
Klg 1:16
h Ps 119:148
i 1Sa 1:15
Ps 62:8
Ps 142:2
j Ps 88:1
Da 9:3
k 1Kon 8:54
l Jes 51:20
Klg 4:9
Ez 5:16
m Jer 14:21
n Le 26:29
De 28:53
Jer 19:9
Klg 4:10
Ez 5:10

KLAAGLIEDEREN 2:13-21
Wat hĳ geboden had sinds
de dagen van weleer.a Hĳ
heeft omvergehaald en
geen mededogen getoond.b
En over u laat hĳ de vĳand
zich verheugen.c Hĳ heeft
de hoorn van uw tegenstanders verhoogd.d
¯
 [Tsa·dhe]

18 Hun hart heeft tot Jehovah
geschreeuwd,e o muur van
de dochter van S _ion.f
Laat tranen neervlieten net
als een stroom, dag en
nacht.g
Gun u geen verslapping.
Moge de pupil van uw oog
zich niet stilhouden.

 [Qof¯ ]
19 Sta op! Jammer in de nacht bĳ
het begin van de morgenwaken.h
Stort uw hart uiti net als
water voor het aangezichtj
van Jehovah.
Hef tot hem uw handpalmen
op k wegens de ziel van uw
kinderen,
Die wegens de hongersnood
bezwĳken aan het boveneinde van alle straten.l
¯
 [Resj
]

20 Zie, o Jehovah, en kĳkm toch
naar degene met wie gĳ aldus gestreng hebt gehandeld.
Moeten dan de vrouwen hun
eigen vrucht blĳven eten,
de kinderen die volledig
gevormd geboren zĳn,n
Of moeten dan in het heiligdom van Jehovah priester
en profeet gedood worden? o

 [Sjin]
21 Knaap en grĳsaardp hebben
ter aarde gelegen op de
straten.q
Ja, mĳn maagden en mĳn
jonge mannen zĳn gevallen door het zwaard.r
o Ps 78:64; Mt 23:35; p De 28:50; 2Kr 36:17; q Ps
18:42; r Jer 9:21; Jer 18:21; Klg 1:15.

KLAAGLIEDEREN 2:22–3:21
Gĳ hebt gedood op de dag
van uw toorn.a Gĳ hebt geslacht; b gĳ hebt geen mededogen gehad.c

 [Taw]
22 Zoals op een feestdag d zĳt gĳ
ertoe overgegaan de plaatsen van mĳn inwonende
vreemdelingschap rondom
uit te roepen.
En op de dag van Jehovah’s
gramschap bleek er geen
ontkomene of overlevende te zĳn; e
Hen die ik volledig gevormd heb voortgebracht
en grootgebracht — mĳn
vĳand heeft hen uitgeroeid.f

1 [’Alef ]
Ik ben de fysiek sterke man
die ellende heeft gezieng
wegens de staf van zĳn
verbolgenheid.
2 Ik ben het die hĳ heeft geleid
en doet wandelen in duisternis en niet in licht.h
3 Waarlĳk, tegen mĳ keert hĳ
telkens weer zĳn hand, de
gehele dag.i

3

Natie weggerukt
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¯
2 [Beth]

4 Hĳ heeft mĳn vlees en mĳn
huid doen wegteren.j Hĳ
heeft mĳn beenderen gebroken.k
5 Hĳ heeft tegen mĳ gebouwd,
opdat hĳ [mĳ] kan omringenl met giftige plantenm
en moeilĳkheden.
6 In duistere plaatsenn heeft hĳ
mĳ doen zitten, zoals mensen die reeds lange tĳd
dood zĳn.o

3 [Gimel ]
7 Hĳ heeft mĳ [de doortocht]
versperd als met een stenen muur, opdat ik niet
naar buiten kan gaan.p Hĳ
heeft mĳn koperen boeienq
zwaar gemaakt.
8 Ook wanneer ik roep en
schreeuw om hulp, verhindert hĳ in werkelĳkheid mĳn gebed.r

2e kolom
a Job 19:8
b Job 34:11
Jes 63:17
c Ho 13:8
Am 5:19
d Job 10:16
Job 38:40
Ho 5:14
e Jer 6:8
Jer 32:43
f Ps 7:12
g Job 6:4
Job 7:20
Job 16:12
Ps 38:2
h Job 6:4
Job 16:13
i Job 30:1
Ps 44:13
Jer 20:7
j Job 30:9
Ps 69:12
Ps 137:3
k Ru 1:20
Job 9:18
l Jer 9:15
Jer 23:15
m Sp 20:17
n Ps 102:9
Jer 6:26
o Ge 41:30
p Job 17:15
Ps 31:22
q Ne 9:32
Ps 137:1

1048

9 Hĳ heeft mĳn wegen versperd
met gehouwen steen.a Mĳn
paden heeft hĳ verdraaid.b

4 [Daleth]
10 Als een beer die op de loer
ligt, is hĳ voor mĳ,c als
een leeuw in schuilplaatsen.d
11 Mĳn wegen heeft hĳ in de war
gebracht, en hĳ laat mĳ
braak liggen. Hĳ heeft mĳ
gemaakt tot iemand die
eenzaam en verlaten is.e
12 Hĳ heeft zĳn boog getreden,f
en hĳ stelt mĳ op als het
doelwit voor de pĳl.g

5 [He’]
13 Hĳ heeft in mĳn nieren doen
dringen de zonen van zĳn
pĳlkoker.h
14 Ik ben tot een voorwerp van
gelach gewordeni voor heel
het volk dat tegen mĳ is,
het thema van hun lied de
hele dag door.j
15 Hĳ heeft mĳ bittere dingen in
voldoende mate gegeven.k
Hĳ heeft mĳ gedrenkt met
alsem.l

6 [Waw]
16 En op kiezel laat hĳ mĳ de tanden stukbĳten.m Hĳ drukt
mĳ neer in de as.n
17 Ook verstoot gĳ, zodat er geen
vrede is voor mĳn ziel. Ik
ben vergeten wat goed is.o
18 En ik blĳf zeggen: „Mĳn uitnemendheid is vergaan, en
mĳn verwachting van de
zĳde van Jehovah.”p

7 [Zajin]
19 Gedenk mĳn ellende en mĳn
dakloze toestand,q de alsem en de giftige plant.r
20 Zonder mankeren zal uw ziel
[mĳ] gedenken en zich
over mĳ neerbuigen.s
21 Dit zal ik mĳn hart te binnen
brengen.t Daarom zal ik
van een wachtende houding blĳk geven.u
r Jer 9:15; Klg 3:5; s Ps 113:7; t Ps 77:11; u Ps
130:7; Mi 7:7.

1049

Toegang tot God in gebed versperd
¯
8 [Cheth]

22 Het zĳn de liefderĳke goedhedena van Jehovah, dat wĳ
niet aan ons eind zĳn gekomen,b want zĳn barmhartigheden zullen stellig
geen eind nemen.c
23 Ze zĳn elke morgen nieuw.d
Uw getrouwheid is overvloedig.e
24 „Jehovah is mĳn deel,”f heeft
mĳn ziel gezegd, „daarom
zal ik van een wachtende
houding jegens hem blĳk
geven.”g
¯
9 [Teth]

25 Goed is Jehovah voor wie op
hem hoopt,h voor de ziel
die hem blĳft zoeken.i
26 Goed is het dat men wacht,j
ja, in stilheid,k op de redding van Jehovah.l
27 Goed is het voor een fysiek
sterke man, dat hĳ het juk
draagt in zĳn jeugd.m
¯
[Jodh]

28 Laat hĳ eenzaam zitten en
blĳven zwĳgen,n omdat hĳ
hem [iets] heeft opgelegd.o
29 Laat hĳ zĳn mond regelrecht
in het stof steken.p Misschien bestaat er hoop.q
30 Laat hĳ [zĳn] wang bieden, ja,
aan wie hem slaat.r Laat
hĳ een voldoende hoeveelheid smaad hebben.s
[Kaf ]

31 Want niet tot onbepaalde tĳd
zal Jehovah blĳven verstoten.t
32 Want hoewel hĳ droefheid
heeft veroorzaakt,u zal hĳ
ook stellig barmhartigheid
betonen naar de overvloed
van zĳn liefderĳke goedheid.v
33 Want niet uit zĳn eigen hart
heeft hĳ gekweld of bedroeft hĳ de mensenzonen.w
[Lamedh]

34 Dat men alle gevangenen der
aarde x onder zĳn voeten
verbrĳzelt,y
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KLAAGLIEDEREN 3:22-44
35 Dat men het recht van een fysiek sterke man voor het
aangezicht van de Allerhoogste terzĳde dringt,a
36 Dat men een mens ertoe brengt
in zĳn rechtsgeding kromme wegen te bewandelen,
[daarvoor] heeft Jehovah
zelf geen [goedkeurende]
blik gehad.b

 [Mem]
37 Wie nu heeft gezegd dat er
iets moest gebeuren [wanneer] Jehovah zelf het bevel niet heeft gegeven? c
38 Uit de mond van de Allerhoogste komen niet slechte dingen en wat goed is voort.d
39 Hoe kan een levend mens zich
aan klagen overgeven,e een
fysiek sterke man wegens
zĳn zonde? f

 [Noen]

40 Laten wĳ toch onze wegen
doorzoeken en doorvorsen,g en laten wĳ toch terugkeren, ja, tot Jehovah.h
41 Laten wĳ ons hart te zamen
met [onze] handpalmen
opheffen tot God in de hemel: i
42 „Wĳzelf hebben overtredingen
begaan en wĳ hebben ons
weerspannig gedragen.j
Gĳzelf hebt geen vergeving geschonken.k

 [Samekh]

43 Gĳ hebt de toegang versperd
met toorn,l en gĳ blĳft ons
achtervolgen.m Gĳ hebt
gedood; gĳ hebt geen mededogen getoond.n
44 Gĳ hebt de toegang tot uzelf
versperd met een wolkgevaarte,o opdat het gebed
niet kan doordringen.p
2e kolom a Ps 12:5; Ps 140:12; Sp 17:15; Sp
22:22; Jes 5:23; b Jes 59:15; Hab 1:13; c Ps 33:9;
Sp 16:9; Sp 19:21; Jes 46:10; d Jak 3:11; e Sp 19:3;
f Ps 103:10; Mi 7:9; g Ps 119:59; Ez 18:28; Hag
¨
1:5; h De 4:30; Jes 55:7; Ho 6:1; Joe 2:13; Jak 4:8;
i De 4:29; 2Kr 7:14; 2Kr 34:27; Ps 28:2; Ps 119:58;
j Ne 9:26; Jes 1:2; Da 9:5; k 2Kon 24:4; Ez 24:13;
Da 9:12; l Sp 15:8; 1Pe 3:12; m De 28:64; n De
4:26; Klg 2:2; Ez 9:10; o Klg 2:1; p Ps 80:4; Sp
15:29; Sp 28:9; Jes 1:15; Jer 14:11; Mi 3:4; Za
7:13.

KLAAGLIEDEREN 3:45–4:3
45 Gĳ maakt ons tot louter uitvaagsel en uitschot te midden van de volken.”a

 [Pe’]

46 Tegen ons hebben al onze vĳanden hun mond geopend.b
47 Ja, angst en de groeve zĳn ons
deel geworden,c verlatenheid en verbreking.d
48 Stromen water blĳven uit mĳn
oog vloeien wegens de
breuk van de dochter van
mĳn volk.e

 [Ajin]

49 Zelfs mĳn oog is uitgestort en
zal zich niet stilhouden,
zodat er geen rustpozen
zĳn,f
50 Totdat Jehovah vanuit de hemel neerblikt en ziet.g
51 Mĳn eigen oog heeft mĳn ziel
gestreng bejegend,h wegens al de dochters van
mĳn stad.i
¯
 [Tsa·dhe]

52 Mĳn vĳanden hebben beslist
op mĳ gejaagd net als op
een vogel,j zonder enige
reden.k
53 Zĳ hebben mĳn leven in de
kuil tot zwĳgen gebracht,l
en zĳ bleven stenen naar
mĳ werpen.
54 Wateren zĳn over mĳn hoofd
gevloeid.m Ik heb gezegd:
„Ik zal stellig afgesneden
worden!”n

Vraagt om vergelding van smaad
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 [Qof¯ ]
55 Ik heb uw naam uitgeroepen,
o Jehovah, vanuit de onderste kuil.o
56 Mĳn stem moet gĳ horen.p
Verberg uw oor niet voor
mĳn verlichting, voor mĳn
hulpgeschreeuw.q
57 Gĳ zĳt genaderd op de dag
dat ik u bleef roepen.r Gĳ
hebt gezegd: „Wees niet
bevreesd.”s
¯
 [Resj
]

58 Gĳ hebt, o Jehovah, de twistzaken van mĳn ziel opgenomen.t Gĳ hebt mĳn leven teruggekocht.u
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59 Gĳ hebt gezien, o Jehovah,
het onrecht dat mĳ is aangedaan.a O voer toch de
rechtszaak voor mĳ.b
60 Gĳ hebt al hun wraak gezien,
al hun gedachten tegen
mĳ.c

 [Sin of Sjin]
61 Gĳ hebt hun smaad gehoord,
o Jehovah, al hun gedachten tegen mĳ,d
62 De lippen van hen die tegen
mĳ opstaane en hun gefluister tegen mĳ de hele
dag door.f
63 Zie toch zelfs naar hun zitten
en hun opstaan.g Ik ben
het onderwerp van hun
lied.h

 [Taw]

64 Gĳ zult hun een behandeling
teruggeven, o Jehovah,
naar het werk van hun
handen.i
65 Gĳ zult hun onbeschaamdheid van hart geven,j uw
vloek over hen.k
66 Gĳ zult in toorn achtervolgen
en hen van onder Jehovah’s hemell verdelgen.m

4

1 [’Alef ]
O hoe dof wordt het glanzende goud, het goede goud! n
O hoe worden de heilige steneno uitgestort aan het boveneinde van alle straten! p
¯
2 [Beth]

2 Wat de kostbare zonen van
S _ion betreft,q zĳ die afgewogen werden tegen gelouterd goud,
O hoe zĳn zĳ geacht als grote kruiken van aardewerk,
het werk van de handen
van een pottenbakker! r

3 [Gimel ]
3 Ja, zelfs jakhalzen hebben de
uier geboden. Ze hebben
hun welpen gezoogd.
j De 2:30; Jer 18:12; Ro 2:5; Heb 3:12; k De 28:15;
Jer 17:5; l Ps 8:3; Jer 10:12; m De 4:26; De
28:20; Ps 35:6; Jer 11:23; HFDST. 4 n 1Kon
6:22; o 1Kon 5:17; 1Kon 7:9; p Jer 52:13; q Jes
51:18; r Jes 30:14; Jer 19:11; Jer 22:28; Klg 5:12.
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Omvang van ellende bĳ belegering

De dochter van mĳn volk
wordt wreed,a als struisvogels in de wildernis.b

4 [Daleth]
4 De tong van de zuigeling
heeft aan zĳn gehemelte
gekleefd van dorst.c
Kinderen zelf hebben om
brood gevraagd.d Er is
niemand die [het] aan hen
uitdeelt.e

5 [He’]
5 Zelfs zĳ die aangename dingen aten, zĳn met ontzetting geslagen op de straten.f
Zelfs zĳ die werden grootgebracht in karmozĳn,g hebben ashopen moeten omarmen.h

6 [Waw]
6 De [straf voor de] dwaling van
de dochter van mĳn volk
wordt ook groter dan de
[straf voor de] zonde van
i
Sodom,
_
Dat als in een ogenblik ondersteboven werd gekeerd,
en waarheen geen handen zich [hulpvaardig] uitstrekten.j

7 [Zajin]
¨

7 Haar nazireeers k waren reiner dan sneeuw; l zĳ waren witter dan melk.
Zĳ waren in feite roderm
dan koralen; hun glans
was als de saffier.n

8

¯
[Cheth]

8 Hun aanzien is donkerder geworden dan de zwartheid
zelf. Zĳ zĳn niet herkend
op de straten.o
Hun huid is verschrompeld
op hun gebeente.p Ze is
even dor geworden als een
boom.
¯
9 [Teth]

9 Beter af zĳn degenen gebleken die vielen door het
zwaardq dan degenen die
vielen door de hongersnood,r
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KLAAGLIEDEREN 4:4-15
Want dezen kwĳnen weg,
doorboord uit gebrek aan
de opbrengst van het open
veld.
¯
[Jodh]

10 Zelfs de handen van meedogende vrouwen hebben hun
eigen kinderen gekookt.a
Zĳ zĳn als brood der vertroosting voor iemand geworden tĳdens de breuk
van de dochter van mĳn
volk.b
[Kaf ]

11 Jehovah heeft zĳn woede voltrokken.c Hĳ heeft zĳn
brandende toorn uitgestort.d
En hĳ ontsteekt een vuur
in S _ion, dat haar grondvesten verteert.e
[Lamedh]

12 De koningen der aarde en al de
bewoners van het productieve land hadden niet geloofdf
Dat de tegenstander en de
vĳand de poorten van Jeruzalem
zouden binnen_
komen.g

 [Mem]

13 Wegens de zonden van haar
profeten, de dwalingen van
haar priesters,h
Waren er in haar midden die
het bloed van rechtvaardigen vergoten.i

 [Noen]

14 Zĳ hebben rondgedoold als
blindenj op de straten.k Zĳ
zĳn bezoedeld met bloed,l
Zodat niemand hun kleren
kan aanraken.m

 [Samekh]

15 „Uit de weg! Onrein!”,n hebben
zĳ hun toegeroepen. „Uit
de weg! Uit de weg! Raakt
niet aan!”o
Want zĳ zĳn dakloos geworden.p Ook hebben zĳ rondgedoold.¨ q Men heeft onder
de natien gezegd: „Zĳ zullen niet weer als vreemdelingen vertoeven.r

KLAAGLIEDEREN 4:16–5:10
 [Pe’]
16 Het aangezicht van Jehovah
heeft hen verdeeld.a Hĳ
zal hen niet meer aanzien.b
De mensen zullen stellig zelfs
de priesters geen consideratie betonen.c Zĳ zullen
stellig zelfs de grĳsaards
geen gunst betonen.”d

 [Ajin]
17 Terwĳl wĳ nog zĳn, blĳven onze
ogen tevergeefs smachten
naar hulp voor ons.e
Tĳdens ons rondkĳken hebben wĳ uitgezien naar een
natie die geen redding kan
brengen.f
¯
 [Tsa·dhe]

18 Zĳ hebben onze schreden nagejaagd,g zodat wĳ niet
op onze openbare pleinen
kunnen lopen.
Ons einde is genaderd. Onze
dagen zĳn ten volle verstreken, want ons einde is
gekomen.h

 [Qof¯ ]
19 Sneller dan de arenden van
de hemel zĳn onze achtervolgers gebleken.i
Op de bergen hebben zĳ ons
heftig achtervolgd.j In de
wildernis hebben zĳ op ons
geloerd.k



¯
[R esj ]

20 Zelfs de adem van onze neusgaten,l de gezalfde van Jehovah,m is gevangen in hun
grote kuil,n
Degene van wie wĳ hebben
gezegd: „In zĳn schaduwo
¨
zullen wĳ onder de natien
leven.”p

 [Sin]
21 Heb uitbundige vreugde en
verheug u,q o dochter van
r gĳ die woont in
Edom,
_
het land Uz.s
Ook aan u zal de beker worden doorgegeven.t Gĳ zult
dronken worden en u in
naaktheid vertonen.u
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 [Taw]

22 Uw dwaling, o dochter van
S _ion, is ten einde.a Hĳ zal u
niet weer in ballingschap
voeren.b
Hĳ heeft zĳn aandacht op uw
dwaling gericht, o dochter van Edom.
Hĳ heeft
_
uw zonden blootgelegd.c
o Jehovah, wat er met
ons is gebeurd. Kĳk toch
5 Gedenk,
en zie onze smaad.
d

e

2 Ons eigen erfelĳke bezit is
overgegaan aan vreemden,
onze huizen aan buitenlanders.f
3 Wĳ zĳn louter wezen geworden zonder vader.g Onze
moeders zĳn als weduwen.h
4 Voor geld hebben wĳ ons eigen
water moeten drinken.i
Voor een prĳs bekomen
wĳ ons eigen hout.
5 Dicht op onze hals zĳn wĳ achtervolgd.j Wĳ zĳn afgemat. Geen rust heeft men
ons gelaten.k
l hebben wĳ de hand
6 Egypte
_
¨ n
gegeven; m Assyri
_ e, om
verzadigd te worden met
brood.
7 Onze voorvaders zĳn het die
gezondigd hebben.o Zĳ zĳn
niet meer. Wat ons betreft, het zĳn hun dwalingen die wĳ hebben moeten dragen.p
8 Louter knechten hebben over
ons geheerst.q Er is niemand die ons uit hun hand
rukt.r
9 Met gevaar voor onze ziel halen wĳ ons brood binnen,s
wegens het zwaard van de
wildernis.
10 Zelfs onze huid is heet geworden net als een oven, wegens de smarten van de
honger.t
i De 28:48; Jes 3:1; Ez 4:11; Ez 4:16; j De 28:48;
Jer 27:8; Jer 28:14; k De 28:65; l Jes 30:2; Jes 31:1;
Jer 2:18; Jer 2:36; Jer 44:12; m Ez 17:18; n 2Kr
28:16; Ho 5:13; Ho 7:11; Ho 9:3; Ho 12:1; o Jer
16:12; Jer 31:29; Ez 18:2; p Ex 20:5; Jer 14:20; Za
1:5; q De 28:43; Sp 30:22; Jes 3:4; r Za 11:6; s Jer
52:6; Ez 4:10; t 2Kon 25:3; Job 30:30; Klg 4:8.
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Visioen van cherubs

¨
KLAAGLIEDEREN 5:11—EZECHIEL 1:9

11 De vrouwen in S _ion hebben
zĳ vernederd,a de maagden in de steden van Juda.
_
12 Ja, vorsten zĳn slechts aan
hun hand opgehangen.b
Zelfs het aangezicht van
grĳsaards heeft men niet
¨
geeerd.c
13 Zelfs jonge mannen hebben,
ja, een handmolen opgeheven,d en onder het hout
zĳn louter knapen gestruikeld.e
14 Ja, de grĳsaards zĳn zelfs niet
meer in de poort,f de jonge
mannen niet meer bĳ hun
instrumentale muziek.g
15 De uitbundige vreugde van
ons hart is verdwenen. Ons
dansen is in louter rouw
veranderd.h
16 De kroon van ons hoofd is gevallen.i Wee ons nu, want
wĳ hebben gezondigd! j
17 Hierom is ons hart ziek geworden.k Wegens deze dingen
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21

22

zĳn onze ogen dof geworden,a
Wegens S _ions berg, die woest
en verlaten ligt; b ja, vossen hebben erop gelopen.c
Wat u betreft, o Jehovah, tot
onbepaalde tĳd zult gĳ zetelen.d Uw troon is van geslacht tot geslacht.e
Waarom is het dat gĳ ons voor
altĳd vergeet,f dat gĳ ons
verlaat tot in lengte van
dagen? g
Breng ons terug,h o Jehovah, tot
uzelf, en wĳ zullen prompt
terugkomen. Breng nieuwe
dagen voor ons zoals weleer.i
Maar gĳ hebt ons beslist verworpen.j Gĳ zĳt zeer verontwaardigd op ons geweest.k

d Ps 9:7; Ps 90:2; Ps 102:12; e Ps 102:27;
Ps 146:10; Hab 1:12; f Ps 13:1; Jer 14:19;
h De 4:30; Ps 80:3; Ps 85:4; Jer 31:18;
i Jer 33:13; j Ps 44:9; k De 28:15; Ps
31:37.
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Jer 32:37;
60:1; Jer

dccc
¨
EZECHIEL
ccc

Nu geschiedde het in het
dertigste jaar, in de vierde
1
[maand], op de vĳfde [dag] van
de maand, terwĳl ik te midden
van de ballingena aan de rivier de
Kebar
was,b dat de hemel werd
_
geopendc en ik vervolgens visioenen van God zag.d 2 Op de vĳfde [dag] van de maand, dat wil
zeggen [in] het vĳfde jaar van
de ballingschap van koning Joja_
chin,e 3 kwam het woord van
f uitdrukkelĳk tot EzeJehovah
_
¨
chiel,g de zoon van Buzi,
de pries_
¨ h
ter, in het land van de Chaldeeen
aan de rivier de Kebar,
en op hem
_
kwam op die plaats de hand van
i
Jehovah.
4 Toen zag ik, en zie! een stormachtige windj kwam uit het noorden, een groot wolkgevaarte k en
flikkerend vuur,l en het had een
glans rondom, en uit het midden
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ervan was iets als de aanblik van
elektrum, midden uit het vuur.a
5 En uit het midden ervan was
wat geleek op vier levende schepselen,b en zo zagen zĳ eruit: zĳ
hadden de gelĳkenis van de aardse mens. 6 En [elk]een had vier
gezichten,c en [elk]een van hen
vier vleugels.d 7 En hun voeten
waren rechte voeten, en de zool
van hun voeten was als de voetzool van een kalf; e en ze glansden
als met de gloed van gepolĳst koper.f 8 En er waren mensenhanden onder hun vleugels aan hun
vier zĳden,g en die vier hadden
hun gezichten en hun vleugels.h
9 Hun vleugels waren met elkaar
verbonden. Zĳ wendden zich niet

j 1Kon 19:11
k Ps 97:2
l Ex 19:18
Ex 24:17

2e kolom a Ez 8:2; b Ez 10:9; Opb 4:6; c Ez
10:14; d Jes 6:2; Ez 10:21; Opb 4:8; e Le 11:3;
f Da 10:6; Opb 1:15; g Jes 6:6; Ez 10:8; h Ez
10:21.
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4 wielen met ogen. Visioen van een troon

wanneer zĳ gingen; zĳ gingen elk
steeds recht vooruit.a
10 En wat de gelĳkenis van
hun gezichten aangaat, die vier
hadden een mensengezichtb met
een leeuwengezichtc rechts,d en
die vier hadden een stierengezichte links; f die vier hadden ook
een arendsgezicht.g 11 Zo waren hun gezichten. En hun vleugels h waren naar boven uitgespreid. Elk had er twee die met
elkaar verbonden waren, en twee
bedekten hun lichaam.i
12 En zĳ gingen elk steeds
recht vooruit.j Overal waarheen
de geest geneigd was te gaan,
daarheen gingen zĳ telkens.k Zĳ
wendden zich niet bĳ het gaan.l
13 En wat de gelĳkenis van de
levende schepselen betreft, hun
aanblik was gelĳk brandende kolen vuur.m Iets dat eruitzag als
fakkels n bewoog heen en weer
tussen de levende schepselen,
en het vuur was helder, en uit
het vuur kwam bliksem te voorschĳn.o 14 En van de zĳde van
de levende schepselen was er een
uitgaan en een terugkeren zoals
de bliksem zich laat aanzien.p
15 Terwĳl ik de levende schepselen bleef zien, ziedaar! er was
´ ´
een wiel op de aarde naast de levende schepselen,q bĳ de vier gezichten van elk.r 16 Wat de aanblik van de wielens en hun bouw
betreft, die was als de gloed van
chrysoliet; t en die vier hadden
´ ´
een gelĳkenis. En hun aanblik en
hun bouw waren net alsof er zich
een wiel midden in een wiel bevond.u 17 Wanneer ze gingen,
dan gingen ze steeds op hun vier
respectieve zĳden.v Ze wendden
zich niet in een andere richting
wanneer ze gingen.w 18 En wat
hun velgen aangaat, ze hadden
zulk een hoogte dat ze bevreesdheid wekten; en hun velgen waren vol ogen rondom, alle vier.x
19 En als de levende schepselen gingen, gingen telkens ook de
wielen naast hen, en als de levende schepselen van de aarde wer-
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den opgeheven, werden de wielen
telkens opgeheven.a 20 Overal
waarheen de geest geneigd was
te gaan, gingen zĳ telkens, daar
de geest [geneigd was] daarheen
te gaan; en de wielen zelf werden vlak naast hen telkens opgeheven, want de geest van het levende schepsel was in de wielen.
21 Wanneer zĳ gingen, dan gingen ook deze; en wanneer zĳ stilstonden, dan stonden ook deze
stil; en als zĳ van de aarde werden opgeheven, werden de wielen
vlak naast hen telkens opgeheven, want de geest van het levende schepsel was in de wielen.b
22 En boven de hoofden van de
levende schepselen was wat geleek op een uitspanselc gelĳk het
geglinster van ontzagwekkend ĳs,
uitgestrekt boven over hun hoofden.d 23 En onder het uitspansel waren hun vleugels recht, de
een aan de ander. Elk had twee
vleugels die aan deze zĳde bedekten en elk had er twee welke aan
die zĳde hun lichaam bedekten.
24 En ik kreeg het geluid van hun
vleugels te horen, een geluid gelĳk dat van uitgestrekte wateren,e
gelĳk het geluid van de Almachtige, wanneer zĳ gingen, het geluid
van een tumult,f gelĳk het geluid
van een legerkamp.g Wanneer zĳ
stilstonden, lieten zĳ steeds hun
vleugels neerhangen.
25 En er klonk een stem boven het uitspansel dat boven hun
hoofd was. (Wanneer zĳ stilstonden, lieten zĳ steeds hun vleugels neerhangen.) 26 En boven
het uitspansel dat boven hun
hoofd was, was iets dat eruitzag als saffiersteen,h iets dat geleek op een troon.i En op datgene wat op de troon geleek, was
iets dat geleek op iemand die eruitzag als een aardse mens erop,j
erbovenop. 27 En ik kreeg iets
te zien gelĳk de gloed van elektrum,k gelĳk de aanblik van vuur
rondom daarbinnen,l vanaf wat
eruitzag als zĳn heupen en opwaarts; en vanaf wat eruitzag

¨
Ezechiel aangesteld. Boekrol gegeten
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als zĳn heupen en neerwaarts
zag ik iets dat eruitzag als vuur,
en hĳ had een glans rondom.
28 Er was iets dat eruitzag als
de boog a die in een wolkgevaarte verschĳnt op de dag van een
stortregen. Zo was hetgeen eruitzag als de glans die er rondom
was. Het was hetgeen eruitzag
als de gelĳkenis van de heerlĳkheid van Jehovah.b Toen ik [dat]
te zien kreeg, viel ik terstond
op mĳn aangezicht,c en ik hoorde voorts de stem van iemand die
sprak.
Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensenzoon, ga op uw voeten staan
2
opdat ik met u kan spreken.”
d

e

2 Toen kwam er geest in mĳ zodra hĳ tot mĳ sprak,f en deze
deed mĳ ten slotte op mĳn voeten staan opdat ik Degene die tot
mĳ sprak, zou horen.g
3 En vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, ¨ ik zend u tot de zonen van
el,h tot weerspanni_
¨ Isra
ge natien die weerspannig zĳn geweest tegen mĳ.i Zĳzelf en hun
voorvaders hebben overtredingen
tegen mĳ begaan tot op deze zelfde dag.j 4 En de zonen onbeschaamd van gezichtk en hard van
hartl — ik zend u tot hen, en gĳ
moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd.’ 5 En wat hen aangaat, of
zĳ zullen horenm of [het] zullen latenn — want zĳ zĳn een weerspannig huis o — zĳ zullen stellig ook
weten dat een profeet zich in hun
midden heeft bevonden.p
6 En gĳ, o mensenzoon, wees
niet bevreesd voor hen; q en wees
niet bevreesd voor hun woorden,
want er zĳn verstoktenr en dingen die u steken,s en onder schorpioenent woont gĳ. Wees niet bevreesd voor hun woordenu en wees
niet met verschrikking geslagen
voor hun aangezicht,v want zĳ zĳn
een weerspannig huis.w 7 En gĳ
moet mĳn woorden tot hen spreken, ongeacht of zĳ horen dan wel
[het] laten, want zĳ zĳn een en al
weerspannigheid.x
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EZECHIEL 1:28–3:8

8 En gĳ, o mensenzoon, hoor
wat ik tot u spreek. Word niet
weerspannig gelĳk het weerspannige huis.a Open uw mond en eet
wat ik u geef.”b
9 Toen zag ik, en zie! een hand
werd naar mĳ uitgestoken,c en
zie! daarin was een boekrol.d
10´ ´ En geleidelĳk spreidde hĳ die
voor mĳ uit, en ze was van voren en van achteren beschreven; e
en er waren klaagliederen op geschreven en gezucht en geweeklaag.f
Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensenzoon, wat gĳ vindt, eet [dat].
3
Eet deze rol en ga, spreek tot het
g

¨
huis van Isra
el.”
_
2 Ik opende dus mĳn mond en
hĳ liet mĳ geleidelĳk deze rol
eten.h 3 Voorts zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, gĳ dient uw eigen
buik te doen eten, opdat gĳ zelfs
uw ingewanden moogt vullen met
deze rol, die ik u geef.” En ik ging
ze eten en ze werd in mĳn mond
als honing zo zoet.i
4 En hĳ zei verder tot mĳ:
„Mensenzoon, ga, begeef u onder
¨
el, en gĳ moet
het huis j van Isra
_
met mĳn woorden tot hen spreken. 5 Want niet tot een volk
dat onbegrĳpelĳk van taalk of
zwaar van tong is,l wordt gĳ gezonden, [maar] tot het huis van
¨
Isra
el, 6 niet tot talrĳke vol_
ken onbegrĳpelĳk van taal of
zwaar van tong, wier woorden gĳ
niet [met begrip] kunt horen.m Indien het tot hen was dat ik u had
gezonden, zouden juist zĳ naar u
luisteren.n 7 Maar wat het huis
¨
van Isra
el aangaat, zĳ zullen niet
_
naar u willen luisteren, want zĳ
willen niet naar mĳ luisteren; o
¨
want allen van het huis van Isra
el
_
zĳn hard van hoofd en hard van
hart.p 8 Zie! Ik heb uw aangezicht precies zo hard gemaakt als
hun aangezichtq en uw voorhoofd
k Ps 81:5; Jes 33:19; l De 28:49; Jes 28:11; m Jer
5:15; n Jon 3:5; Mt 11:21; Mt 12:41; Han 13:46;
o 1Sa 8:7; Jer 25:7; Lu 10:16; p Ex 34:9; Ne 9:16;
Jer 3:3; Jer 5:3; Jer 7:26; Ez 2:4; q Jer 1:18.

¨
EZECHIEL 3:9-26
precies zo hard als hun voorhoofd.a 9 Als een diamant, harder dan vuursteen,b heb ik uw
voorhoofd gemaakt. Gĳ moet niet
bevreesd voor hen zĳn,c en gĳ
moet niet met verschrikking geslagen zĳn voor hun aangezicht,d
want zĳ zĳn een weerspannig
huis.”e
10 En vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, al mĳn woorden die
ik tot u zal spreken, neem [die] in
uw hart op f en hoor met uw eigen
oren. 11 En ga, begeef u onder
de ballingen,g onder de zonen van
uw volk, en gĳ moet tot hen spreken en tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd’, ongeacht of zĳ horen dan
wel [het] laten.”h
12 En een geest voerde mĳ nu
mee i en vervolgens hoorde ik achter mĳ het geluid van een groot
geruis: j „Gezegend zĳ de heerlĳkheid van Jehovah vanaf zĳn
plaats.”k 13 En er was het geluid van de vleugels van de levende schepselen die elkaar dicht
raakten,l en het geluid van de wielen vlak naast hen,m en het geluid van een groot geruis. 14 En
[de] geest voerde mĳ mee n en nam
mĳ voorts weg, zodat ik heenging,
verbitterd in de woede van mĳn
geest, en de hand van Jehovah op
mĳ was sterk.o 15 Zo begaf ik
mĳ onder de ballingen in Tel-Ab _ib,
p woondie aan de rivier de Kebar
_
den,q en ik ging wonen waar zĳ
woonden; en ik bleef daar zeven
dagen lang wonen, ontzet te midden van hen.r
16 Het geschiedde dan na verloop van zeven dagen dat het
woord van Jehovah voorts tot mĳ
kwam, dat luidde:
17 „Mensenzoon, tot een wachter heb ik¨ u gemaakt voor het huis
van Isra
el,s en gĳ moet uit mĳn
_
mond een woord horen en gĳ moet
hen namens mĳ waarschuwen.t
18 Wanneer ik tot een goddeloze zeg: ’Gĳ zult beslist sterven’,u
en gĳ hem niet werkelĳk waarschuwt en niet werkelĳk spreekt
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ten einde de goddeloze voor zĳn
goddeloze weg te waarschuwen
om hem in het leven te houden,a
zal hĳ, daar hĳ goddeloos is, in zĳn
dwaling sterven,b maar zĳn bloed
zal ik van uw eigen hand terugeisen.c 19 Maar wat u betreft,
ingeval gĳ een goddeloze hebt gewaarschuwdd en hĳ zich niet werkelĳk afkeert van zĳn goddeloosheid en van zĳn goddeloze weg,
zal hĳzelf wegens zĳn dwaling
sterven; e maar wat u aangaat, gĳ
zult uw eigen ziel bevrĳd hebben.f 20 En wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zĳn
rechtvaardigheidg en werkelĳk
onrecht doet en ik een struikelblok voor zĳn aangezicht moet
leggen,h zal hĳzelf sterven omdat
gĳ hem niet gewaarschuwd hebt.
Wegens zĳn zonde zal hĳ sterven,i en zĳn rechtvaardige daden
die hĳ gedaan heeft, zullen niet
gedacht worden,j maar zĳn bloed
zal ik van uw eigen hand terugeisen.k 21 En wat u betreft, ingeval gĳ een rechtvaardige hebt
gewaarschuwd dat de rechtvaardige niet dient te zondigen,l en
hĳzelf werkelĳk niet zondigt, zal
hĳ zonder mankeren blĳven leven
omdat hĳ gewaarschuwd werd,m
en gĳzelf zult uw eigen ziel bevrĳd
hebben.”n
22 En de hand van Jehovah
kwam daar op mĳ en hĳ zei vervolgens tot mĳ: „Sta op, ga uit
naar de valleivlakte,o en daar zal
ik met u spreken.” 23 Dus stond
ik op en ging uit naar de valleivlakte, en zie! de heerlĳkheid
van Jehovah stond daar,p gelĳk de
heerlĳkheid die ik aan de rivier de
Kebar
had gezien,q waarop ik op
_
mĳn aangezicht viel.r 24 Toen
kwam er geest in mĳs en deed mĳ
op mĳn voeten staan,t en voorts
sprak hĳ met mĳ en zei tot mĳ:
„Kom, sluit u op in uw huis.
25 En gĳ, o mensenzoon, zie! zĳ
zullen u stellig koorden aanleggen en u ermee binden zodat gĳ
niet kunt uitgaan onder hen.u
26 En zelfs uw tong wil ik aan
uw gehemelte doen kleven,v en
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gĳ zult stellig stom worden,a en
gĳ zult voor hen geen man worden die terechtwĳzing toedient,b
want zĳ zĳn een weerspannig c
huis. 27 En wanneer ik met u
spreek, zal ik uw mond openen,
en gĳ moet tot hen zeggen: d ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd.’ Wie hoort, hore,e en
wie [het] laat, late [het], want zĳ
zĳn een weerspannig huis.f
En gĳ, o mensenzoon, neem u
4
´ ´ een baksteen, en gĳ moet die
voor u leggen en er een stad in
g
2 En gĳ
griffen, ja, Jeruzalem.
_
moet er het beleg voor slaanh en
er een belegeringswal tegen bouweni en er een belegeringsdam
tegen opwerpenj en er legerkampen tegen opstellen en er rondom
stormrammen tegen oprichten.k
3 En wat u betreft, neem u een
ĳzeren bakplaat, en gĳ moet die
als een ĳzeren muur tussen u en
de stad stellen en gĳ moet uw gezicht er onafgebroken tegen richten, en ze moet in een staat van
beleg komen en gĳ moet ze belegeren. Het is een teken voor het
¨
huis van Isra
el.l
_
4 En wat u betreft, ga op uw
linkerzĳde liggen, en gĳ moet
de ¨ dwaling van het huis van Is_
rael erop leggen.m Naar het getal der dagen dat gĳ erop zult liggen, zult gĳ hun dwaling dragen.
5 En ikzelf moet u de jaren van
hun dwaling gevenn naar het aantal van driehonderd negentig dagen,o en gĳ moet¨ de dwaling van
het huis van Isra
el dragen. 6 En
_
gĳ moet ze voleindigen.
En gĳ moet in het tweede geval
op uw rechterzĳde gaan liggen,
en gĳ moet de dwaling van het
huis van Juda
veertig dagen dra_
gen.p Een dag voor een jaar, een
dag voor een jaar, dat heb ik u gegeven.q 7 En op de belegering
van Jeruzalem
zult gĳ uw gezicht
_
onafgebroken richten,r met uw
arm ontbloot, en gĳ moet ertegen
profeteren.
8 En zie! ik wil u koordens aanleggen opdat gĳ u niet van uw
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¨
EZECHIEL 3:27–4:17
ene zĳde op uw andere zĳde kunt
keren, totdat gĳ de dagen van uw
belegering voleindigd zult hebben.
9 En wat u aangaat, neem u
tarwe a en gerst en tuinbonenb en
linzenc en gierst en spelt,d en gĳ
´ ´
moet ze in een gebruiksvoorwerp
doen en ze tot brood voor u maken, naar het getal van de dagen dat gĳ op uw zĳde ligt; driehonderd negentig dagen zult gĳ
het eten.e 10 En uw voedsel dat
gĳ zult eten, zal naar het gewicht
zĳn — twintig sikkelen per dag.f
Van tĳd tot tĳd zult gĳ het eten.
11 En water zult gĳ slechts naar
de maat drinken, het zesde deel
van een hin. Van tĳd tot tĳd zult
gĳ drinken.
12 En als een ronde gerstekoekg zult gĳ het eten; en wat dat
betreft, op drekkoeken van de
uitwerpselenh van mensen zult
gĳ hem voor hun ogen bakken.”
13 Vervolgens zei Jehovah:
¨ „Zo
zullen de zonen van Isra
el hun
_
i
eten
onder
de
nabrood
onrein
¨
tien waarheen ik hen zal verdrĳj
ven.”
14 Ik dan zei: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! Zie! Mĳn ziel
is niet verontreinigd; k noch een
[reeds] dood lichaam noch een
verscheurd dier heb ik gegeten
van mĳn jeugd af l zelfs tot nu
toe, en in mĳn mond is geen bedorven vlees gekomen.”m
15 Bĳgevolg zei hĳ tot mĳ: „Zie,
ik heb u rundermest gegeven in
plaats van de drekkoeken van
mensen, en gĳ moet uw brood erop
bereiden.” 16 En hĳ zei verder
tot mĳ: „Mensenzoon, zie, ik breek
de staven waaromheen ringvormige broden gestoken zĳn,n in Jeruzalem,
en zĳ zullen brood moe_
ten eten naar het gewicht en met
angstige bezorgdheid,o en naar
de maat en vol huivering zullen
zĳ zelfs water drinken,p 17 opdat zĳ aan brood en water gebrek
hebben en zĳ elkaar ontzet aankĳken en wegrotten in hun dwaling.q

¨
EZECHIEL 5:1-15

Weerspannigen op 3 manieren gestraft

En wat u betreft, o mensenzoon, neem u een scherp
zwaard. Als een barbiersscheermes zult gĳ het u nemen, en gĳ
moet het over uw hoofd en over
uw baard laten gaan,a en gĳ moet
u een weegschaal nemen en [het
haar] in parten delen. 2 Een
derde deel zult gĳ verbranden, ja,
in het vuur midden in de stad zodra de dagen van de belegering
ten volle verstreken zĳn.b En gĳ
moet een ander derde deel nemen. Gĳ zult [het] rondom haar
met het zwaard slaan,c en het
[laatste] derde deel zult gĳ in de
wind verstrooien, en een zwaard
zal ik achter hen trekken.d
3 En gĳ moet daarvan weinige
in getal nemen en ze in uw slippen wikkelen.e 4 En andere ervan zult gĳ nemen en gĳ moet ze
midden in het vuur werpen en ze
in
´ ´ het vuur tot as verbranden. Van
een zal een vuur uitgaan
naar het
¨
gehele huis van Isra
el.f
_
5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Dit is Jeruza_ ¨
lem. Te midden van de natien
heb ik haar gesteld, met landen
rondom haar. 6 En ze ging zich
weerspannig gedragen tegen mĳn
rechterlĳke beslissingen, in¨ goddeloosheid meer dan de natien,g en
tegen mĳn inzettingen meer dan
de landen die rondom haar zĳn,
want mĳn rechterlĳke beslissingen hebben zĳ verworpen en, wat
mĳn inzettingen betreft, zĳ hebben er niet in gewandeld.’h
7 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat gĳlieden¨ onstuimiger waarti
dan de natien die rondom U zĳn
— in mĳn inzettingen hebt GIJ
niet gewandeld en mĳn rechterlĳke beslissingen hebt GIJ niet
volbracht; j maar naar de rechter¨
lĳke beslissingen van de natien
die rondom U zĳn, hebt GIJ gehandeld, niet waar? k — 8 daarom,
dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u, [o stad,] ja ik,l en ik wil in uw
midden rechterlĳke beslissingen
voltrekken voor de ogen van de

5
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¨
natien.a 9 En ik wil in u doen
wat ik niet gedaan heb en wat ik
niet meer zo zal doen wegens al
uw verfoeilĳkheden.b
10 Daarom zullen vaders zelfs
zonen eten in uw midden,c en zonen zullen zelfs hun vaders eten,
en ik wil aan u strafgerichten
voltrekken en al wat er van u
overblĳft, naar elke wind verstrooien.” ’d
11 ’Daarom, zo waar ik leef,’
is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah, ’voorzeker, omdat het mĳn heiligdom was dat
gĳ verontreinigd hebt met al uw
walgelĳkhedene en met al uw verfoeilĳkheden,f ben ikzelf ook Degene die [u] zal verminderen,g en
mĳn oog zal geen leed gevoelenh
en ikzelf zal ook stellig geen mededogen tonen.i 12 Een derde deel
van u — door de pestilentie zullen zĳ sterven,j en door hongersnood zullen zĳ aan hun eind komen te midden van u.k En nog een
derde deel — door het zwaard zullen zĳ rondom u vallen. En het
[laatste] derde deel zal ik zelfs
naar elke wind verstrooien,l en
een zwaard zal ik achter hen trekken.m 13 En mĳn toorn zal stellig tot voltooiing komenn en ik wil
mĳn woede op hen koeleno en mĳzelf troosten; p en zĳ zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, heb
gesproken in mĳn staan op exclusieve toewĳding,q wanneer ik mĳn
woede tot voltooiing doe komen
over hen.
14 En ik zal u maken tot een
verwoeste plaats
en een smaad on¨
der de natien die rondom u zĳn,
voor de ogen van elke voorbĳganger.r 15 En gĳ moet een smaad
wordens en een voorwerp van
schimpwoorden,t een waarschuwend voorbeeldu en een afgrĳzen
¨
voor de natien die rondom u zĳn,
wanneer ik aan u strafgerichten
voltrek in toorn en in woede en in
woedende terechtwĳzingen.v Ikzelf, Jehovah, heb gesproken.
s Ps 79:4; Jer 24:9; Klg 2:15; t Klg 3:62; u 1Kor
10:11; v Ez 25:17.
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Hoogten en drekgoden verwoest

16 Wanneer ik de schadelĳke
pĳlen van de hongersnood op hen
afzend,a die ten verderve moeten
blĳken te zĳn, [pĳlen] die ik zal
zenden om ulieden te verderven,b
zal ik zelfs de hongersnood over
ulieden vermeerderen, en ik wil
UW staven waaromheen ringvormige broden gestoken zĳn, verbreken.c 17 En ik wil op ulieden
afzenden hongersnood en schadelĳke wilde dieren,d en ze moeten
u van kinderen beroven, en ook
pestilentie e en bloedf zullen onder
u rondgaan, en een zwaard zal ik
over u brengen.g Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken.’ ”
En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid6
de: 2 „Mensenzoon, richt uw
aangezicht naar de bergen van
¨
Isra
el en profeteer h ertegen.i
_
3 En gĳ moet zeggen: ’O bergen
¨
van Isra
el, hoort het woord van
_
de Soevereine Heer Jehovah: j Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd tot de bergen en tot
de heuvels,k tot de stroombeddingen en tot de dalen: „Hier ben ik!
Ik breng een zwaard over U en ik
zal stellig UW hoge plaatsen vernietigen.l 4 En UW altaren moeten woest gelegd wordenm en UW
reukwerktafels moeten verbroken worden, en ik wil UW verslagenen voor UW drekgoden doen
vallen.n 5 En ik wil de lĳken van
¨
de zonen van Isra
el voor hun drek_
goden leggen, en ik wil UW beenderen rondom UW altaren strooien.o
6 Overal waar GIJ woont,p zullen
zelfs de steden verwoest wordenq
en de hoge plaatsen zelf zullen
woest en verlaten worden, opdat
ze verwoest liggenr en UW altaren woest en verlaten liggen en
werkelĳk verbroken wordens en
UW drekgoden werkelĳk verdwĳnent en UW reukwerktafels omgehouwenu en UW werken uitgewist
worden. 7 En de verslagene zal
stellig te midden van U vallen,v en
GIJ zult moeten weten dat ik Jehovah ben.w
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¨
EZECHIEL 5:16–6:14

8 En wanneer het gebeurt, wil
ik U als overblĳfsel degenen laten
die aan het zwaard ontkomen on¨
der de natien, wanneer GIJ wordt
verstrooid over de landen.a 9 En
UW ontkomenen zullen mĳ stellig
¨
gedenken onder de natien waarheen zĳ gevankelĳk weggevoerd
zullen zĳn,b want ik ben gebroken wegens hun hoererende hart,
dat zich van mĳ heeft afgekeerd,c
en wegens hun ogen, die in hoererĳ hun drekgoden achternagaan; d
en zĳ zullen stellig een walging in
hun aangezicht voelen wegens de
slechte dingen die zĳ hebben gedaan in al hun verfoeilĳkheden.e
10 En zĳ zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben; niet tevergeefs
heb ik erover gesprokenf hun deze
rampspoed aan te doen.” ’g
11 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Klap in uw handenh en stamp met uw voet, en
zeg: „Ach!” wegens alle slechte
verfoeilĳkheden
van het huis van
¨
Isra
el,i want door het zwaard,j
_
door de hongersnoodk en door
de pestilentie zullen zĳ vallen.l
12 Wat degene betreft die ver
weg is,m door de pestilentie zal hĳ
sterven; en wat degene aangaat
die dichtbĳ is, door het zwaard
zal hĳ vallen; en wat degene betreft die overgebleven is en die
veilig bewaard is, door de hongersnood zal hĳ sterven, en ik wil mĳn
woede tegen hen tot voltooiing
brengen.n 13 En gĳlieden zult
moeten weten dat ik Jehovah ben,o
wanneer hun verslagenen te midden van hun drekgoden komen te
liggen,p rondom hun altaren,q op
elke hoge heuvel,r op alle toppen
van de bergens en onder elke lommerrĳke boomt en onder elke wĳdvertakte grote boom,u de plaats
waar zĳ een rustig stemmende
geur hebben geofferd aan al hun
drekgoden.v 14 En ik wil mĳn
hand tegen hen uitstrekkenw en
het land tot een verlaten woestenĳ maken, ja, een verwoesting
s Jer 3:6; Ho 4:13; t 1Kon 14:23; u Jes 57:5; v Jes
65:3; w Jes 5:25.

¨
EZECHIEL 7:1-19

Geld wordt op straat geworpen

erger dan de wildernis in de richting van D _ibla, overal waar zĳ wonen. En zĳ zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.’ ”
En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luid7
de: 2 „En wat u betreft, o mensenzoon, dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah
gezegd tot de grond
¨
van Isra
el: ’Een einde, het einde,
_
is gekomen over de vier uiteinden
van het land.a 3 Nu is het einde
over u,b en ik moet mĳn toorn tegen u zenden en ik wil u richten
naar uw wegenc en al uw verfoeilĳkheden over u brengen. 4 En
mĳn oog zal geen leed over u gevoelen,d noch wil ik mededogen
voelen, want over u zal ik uw
eigen wegen brengen, en te midden van u zullen uw eigen verfoeilĳkheden blĳken te zĳn; e en
gĳlieden zult moeten weten dat
ik Jehovah ben.’f
5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Een rampspoed,
een unieke rampspoed, zie! hĳ
komt.g 6 Ja, een einde moet er
komen.h Het einde moet komen;
het moet voor u ontwaken. Zie!
Het komt.i 7 De krans moet tot
u komen, o bewoner van het land,
de tĳd moet komen, de dag is
nabĳ.j Er is verwarring, en niet
het gejuich van de bergen.
8 Nu zal ik binnenkort mĳn
woede over u uitstorten,k en ik
wil mĳn toorn tegen u tot voltooiing brengen,l en ik wil u richten naar uw wegenm en al uw
verfoeilĳkheden over u brengen.
9 Ook zal mĳn oog geen leed gevoelen,n noch zal ik mededogen
voelen.o Naar uw wegen zal ik
[het] over uzelf brengen, en uw
eigen verfoeilĳkheden zullen regelrecht in uw midden blĳken
te zĳn; p en gĳlieden zult moeten
weten dat ik, Jehovah, het ben
die de slag toebrengt.q
10 Zie! De dag! Zie! Het komt.r
De krans is uitgelopen.s De staf
heeft gebloeid.t Overmoed is uitgesproten.u 11 Het geweld zelf
is opgeschoten tot een staf van
goddeloosheid.v Het spruit niet

HFDST. 7
a Am 8:2
b Ez 5:13
c Nu 32:23
Jer 40:3
Ez 18:30
Ez 33:20
Ro 2:6
d Jer 13:14
Ez 5:11
Ez 8:18
Ez 9:10
Za 11:6
e Jer 16:18
Ez 11:21
Ez 16:43
f Ez 6:13
g 2Kon 21:12
Da 9:12
h Jer 44:27
i Ez 21:25
Ez 39:8
j Ez 12:23
Ze 1:14
k 2Kr 34:21
Ez 36:18
l Jer 7:20
m Job 34:11
Ez 18:30
Ga 6:7
n Jer 13:14
o Jer 15:5
p Ez 11:21
Ez 16:43
q Jes 66:6
Ez 33:29
r Ze 1:14
s Ez 7:7
t Jes 10:5
u Jer 50:31
v Jes 59:6
Jer 6:7
Mi 6:12

2e kolom
a Ze 1:18
b Jer 4:5
Jer 6:1
c Jer 7:20
Jer 12:12
d Le 26:25
e De 32:25
Jer 21:9
Jer 27:13
Klg 1:20
f Jer 14:18
Jer 15:2
Ez 5:12
g Ezr 9:15
Jes 1:9
Jes 37:31
Ez 6:8
h Jes 38:14
Jes 59:11
Na 2:7
i Jes 13:7
Jer 6:24
j Ez 21:7
k Jes 3:24
Jes 15:3
Jer 48:37
Am 8:10
l Ps 55:5
m Jer 3:25
n Jes 22:12
o Sp 11:4
Ze 1:18

1060

uit hen voort, noch spruit het uit
hun rĳkdom voort; en het spruit
niet uit henzelf voort, noch is
er enige uitnemendheid in hen.
12 De tĳd moet komen, de dag
moet aanbreken. Wat de koper
betreft, laat hĳ zich niet verheugen; a en wat de verkoper aangaat,
laat hĳ niet gaan treuren, want er
rust brandende toorn op de gehele
menigte ervan. 13 Want tot hetgeen verkocht werd, zal de verkoper zelf niet terugkeren, terwĳl
hun leven nog onder de levenden
is; want het visioen is voor de gehele menigte ervan. Niemand zal
terugkeren, en door zĳn eigen
dwaling zal een ieder van hen
zich niet in het bezit stellen van
zĳn eigen leven.
14 Zĳ hebben op de trompet geblazenb en iedereen heeft zich gereedgemaakt, maar er is niemand
die ten strĳde trekt, want mĳn
brandende toorn rust op de gehele
menigte ervan.c 15 Het zwaardd
is buiten en de pestilentie en de
hongersnood zĳn binnen.e Al wie
in het veld is, door het zwaard
zal hĳ sterven, en al wie in de
stad zĳn, de hongersnood en de
pestilentie zelf zullen hen verslinden.f 16 En hun ontkomenen zullen stellig ontkomeng en
op de bergen worden gelĳk de
duiven van de dalen,h die alle
kreunen, elk in zĳn eigen dwaling. 17 Wat alle handen aangaat, ze blĳven verslappen; i en
¨
wat alle knieen betreft, ze blĳven druipen van water.j 18 En
zĳ hebben zich omgord met zakken,k en siddering heeft hen bedekt; l en op alle gezichten is er
schaamte m en op al hun hoofden
is er kaalheid.n
19 Op de straten zullen zĳ zelfs
hun zilver werpen, en iets afschuwelĳks zal hun eigen goud
worden. Noch hun zilver noch
hun goud zal hen kunnen bevrĳden op de dag van Jehovah’s verbolgenheid.o Hun ziel zullen zĳ
niet verzadigen en hun ingewanden zullen zĳ niet vullen, want
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het is een struikelblok geworden
dat hun dwaling veroorzaakt.a
20 En het sieraad dat iemand tot
versiering strekt — men heeft
het gesteld als reden tot trots;
en hun verfoeilĳke beelden,b hun
walgelĳkheden,c hebben zĳ ervan
gemaakt. Daarom wil ik het voor
hen tot iets afschuwelĳks maken.d
21 En ik wil het in de hand van
de vreemden geven als roofgoed
en aan de goddelozen der aarde als
buit,e en zĳ zullen het stellig ontwĳden.
22 En ik zal mĳn aangezicht
van hen moeten afkeren,f en zĳ
zullen werkelĳk mĳn verborgen
plaats ontwĳden en daarin zullen werkelĳk rovers komen en ze
ontwĳden.g
23 Maak de keten,h want het
land zelf is vol van met bloed
bevlekt oordeel gewordeni en de
stad zelf is vol geweld geworden.j
24¨ En ik wil de ergsten der natien laten komen,k en zĳ zullen
stellig hun huizen in bezit nemen,l
en ik wil de trots van de sterken doen ophouden,m en hun heiligdommen moeten ontwĳd worden.n 25 Er zal radeloze angst
komen en zĳ zullen stellig vrede
zoeken maar die zal er niet zĳn.o
26 Er zal onheil op onheil komenp en er zal bericht op bericht
ontstaan, en de mensen zullen
werkelĳk een visioen zoeken bĳ
een profeet,q en de wet zelf zal teloorgaan bĳ een priester en raad
bĳ oudere mannen.r 27 De koning zelf zal rouw gaan bedrĳven; s zelfs een overste zal zich bekleden met troosteloosheid,t en
zelfs de handen van het volk van
het land zullen van schrik verlamd worden. Naar hun gedrag
zal ik jegens hen handelen,u en
met hun oordelen zal ik hen oordelen; v en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’ ”w
Nu geschiedde het in het zesde jaar, in de zesde [maand],
8
op de vĳfde dag van de maand,
dat ik in mĳn huis zat en de oudere mannen van Juda
voor mĳ za_
ten,x toen de hand van de Soeve-
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¨
EZECHIEL 7:20–8:10

reine Heer Jehovah daar op mĳ
viel.a 2 Vervolgens zag ik, en
zie! iets wat geleek op de aanblik
van vuur; b vanaf wat eruitzag als
zĳn heupen en neerwaarts was
er vuur,c en vanaf zĳn heupen
en opwaarts was er iets dat eruitzag als een lichtglans, gelĳk
de gloed van elektrum.d 3 Toen
stak hĳ iets uit dat de vorm van
een hand hade en nam mĳ bĳ
een lok van mĳn hoofdhaar, en
een geestf voerde mĳ tussen de
aarde en de hemel en bracht mĳ
naar Jeruzalem
in de visioenen
_
van God,g naar de ingang van de
binnenste poorth die op het noorden uitziet, waar de standplaats is
van het symbool van jaloezie dat
tot jaloezie prikkelt.i 4 En zie!
de ¨ heerlĳkheid van de God van Is_
rael was daar,j gelĳk de verschĳning die ik in de valleivlakte had
gezien.
5 Hĳ dan zei tot mĳ: „Mensenzoon, sla alstublieft uw ogen op
in de richting van het noorden.”
Dus sloeg ik mĳn ogen op in de
richting van het noorden, en zie!
ten noorden van de poort van het
altaar was dit symbool van jaloezie k in de ingang. 6 Vervolgens zei hĳ tot mĳ: „Mensenzoon,
ziet gĳ welke grote verfoeilĳkheden zĳ doen,l¨ de dingen die het
huis van Isra
el hier doet om [mĳ]
_
ver van mĳn heiligdom verwĳderd te [doen] geraken? m En toch
zult gĳ opnieuw grote verfoeilĳkheden zien.”
7 Bĳgevolg bracht hĳ mĳ naar
de ingang van het voorhof, en
toen zag ik, en zie! een zeker
gat in de muur. 8 Nu zei hĳ
tot mĳ: „Mensenzoon, boor alstublieft door de muur heen.”n En
geleidelĳk boorde ik door de muur
heen, en zie! daar was een bepaalde ingang. 9 Voorts zei hĳ
tot mĳ: „Ga naar binnen en zie de
erge verfoeilĳkheden die zĳ hier
doen.”o 10 Dus ging ik naar binnen en zag toen, en zie! er was
j Ex 40:34; Ez 1:28; k Ez 7:20; l 2Kr 36:14; m Ps
78:60; Jer 26:6; n Jer 23:24; Heb 4:13; o Jer 7:10.

¨
EZECHIEL 8:11–9:7

Man in linnen zet kenteken op voorhoofden

elke afbeelding a van kruipend gedierte en gruwelĳke beesten,b en
al de¨ drekgoden van het huis van
Isra
el,c overal rondom op de muur
_
gegrift. 11 En zeventig mannend
uit de oudere [mannen]
van het
¨
huis van
Isra
el, te midden van
_
¨
e
wie Jaazanja,
de zoon van Safan
_
_
stond, stonden ervoor, ieder met
zĳn reukvat in zĳn hand, en de
welriekende geur van de wolk van
het reukwerk steeg op.f 12 Vervolgens zei hĳ tot mĳ: „Hebt gĳ gezien, o mensenzoon, wat de oudere
¨
[mannen] van het huis van Isra
el
_
in de duisternis doen,g ieder in
de binnenkamers van zĳn pronkstuk? Want zĳ zeggen: ’Jehovah
ziet ons niet.h Jehovah heeft het
land verlaten.’ ”
13 En hĳ zei verder tot mĳ:
„Toch zult gĳ opnieuw grote verfoeilĳkheden zien die zĳ doen.”i
14 Hĳ bracht mĳ derhalve naar de
ingang van de poort van het huis
van Jehovah, die op het noorden
is, en zie! daar zaten de vrouwen,
die de [god] Tammuz
beweenden.
_
15 En hĳ zei voorts tot mĳ:
„Hebt gĳ [dit] gezien, o mensenzoon? Toch zult gĳ opnieuw grote
verfoeilĳkhedenj zien, erger dan
deze.” 16 Hĳ bracht mĳ derhalve naar het binnenste voorhof van
het huis van Jehovah,k en zie! aan
de ingang van de tempel van Jehovah, tussen de voorhal en het altaar,l waren ongeveer vĳfentwintig mannenm met hun rug naar de
tempel van Jehovahn en hun gezicht naar het oosten [gekeerd],
en zĳ bogen zich neer naar het
oosten, voor de zon.o
17 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Hebt gĳ [dit] gezien, o mensenzoon? Is het zo iets gerings voor
het huis van Juda
de verfoeilĳk_
heden te bedrĳven die zĳ hier
hebben bedreven, dat zĳ het land
moeten vullen met geweldp en dat
zĳ mĳ opnieuw dienen te krenken, en zie, zĳ steken de rank uit
naar mĳn neus? 18 En ikzelf zal
ook in woede handelen.q Mĳn oog
zal geen leed gevoelen, noch zal
ik mededogen voelen.r En zĳ zul-
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len stellig met luider stem in mĳn
oren roepen, maar ik zal hen niet
horen.”a
Toen riep hĳ ten aanhoren
van mĳ met luider stem en
9
zei: „Laten degenen die hun aandacht op de stad richten naderbĳ komen, elk met zĳn wapen
in zĳn hand om verderf te brengen!”
2 En zie! zes mannen kwamen
uit de richting van de bovenpoort,b die op het noorden uitziet, elk met zĳn verpletteringswapen in zĳn hand; en er was
´ ´
een man onder hen in linnen gekleed,c met de inkthoorn van een
secretaris aan zĳn heupen, en
zĳ kwamen vervolgens binnen en
gingen naast het koperen altaar d
staan.
3 En wat de heerlĳkheid van de
¨
God van Isra
ele betreft, ze werd
_
opgenomen van boven de cherubs f
waarboven ze zich bevond, naar
de drempel van het huis,g en toen
riep hĳ tot de man die in het
linnen was gekleed,h aan wiens
heupen de inkthoorn van een secretaris was. 4 En Jehovah zei
vervolgens tot hem: „Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem,
en gĳ moet een kente_
ken zetten op het voorhoofd van
de mannen die zuchten en kermeni over al de verfoeilĳkheden
die in haar midden gedaan worden.”j
5 En tot deze [anderen] zei hĳ
ten aanhoren van mĳ: „Trekt achter hem aan de stad door en slaat
neer. Laat UW oog geen leed gevoelen en voelt helemaal geen
mededogen.k 6 Grĳsaard, jongeling en maagd en klein kind en
vrouwenl dient GIJ te doden — ten
verderve. Maar nadert geen enkele man op wie het kenteken is,m
en bĳ mĳn heiligdom dient GIJ
te beginnen.”n Dus begonnen
zĳ
´ ´
bĳ de oude mannen die voor het
huis waren.o 7 En hĳ zei verder
tot hen: „Verontreinigt het huis en
vult de voorhoven met de versla-
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genen.a Gaat uit!” En zĳ gingen uit
en sloegen neer in de stad.
8 Nu geschiedde het dat terwĳl zĳ neersloegen en ik overbleef, ik voorts op mĳn aangezicht vielb en het uitschreeuwde
en zei: „Ach,c o Soevereine Heer
Jehovah! Stort gĳ
¨ alle overgeblevenen van Isra
el in het verderf
_
terwĳl gĳ uw woede over Jeruza_
lem uitstort?”d
9 Hĳ dan zei tot mĳ: „De ¨dwaling van het huis van Isra
el en
_
e is zeer, zeer grootf en het
Juda
_
land is met bloedvergieten vervuldg en de stad is vol verkeerdheid; h want zĳ hebben gezegd: ’Jehovah heeft het land verlaten,i en
Jehovah ziet [het] niet.’j 10 En
ook wat mĳ betreft, mĳn oog zal
geen leed gevoelen,k noch zal ik
mededogen tonen.l Hun gedrag zal
ik stellig op hun eigen hoofd doen
neerkomen.”m
11 En zie! de in het linnen geklede man, aan wiens heupen de
inkthoorn was, bracht verslag uit
en zei: „Ik heb gedaan juist zoals
gĳ mĳ geboden hebt.”n
Vervolgens zag ik, en zie! op
het uitspanselo dat boven
het hoofd van de cherubs was, was
iets gelĳk saffiersteen,p iets dat
eruitzag als de gelĳkenis van een
troon,q dat boven hen verscheen.
2 En hĳ zei voorts tot de in het
linnen geklede man,r ja, hĳ zei:
„Ga naar binnen tussen het wielwerk,s naar binnen onder de cherubs, en vul de holten van uw beide handen met kolent vuur van
tussen de cherubs en strooi [ze]
uit over de stad.”u Dus ging hĳ
voor mĳn ogen naar binnen.
3 En de cherubs stonden rechts
van het huis toen de man naar
binnen ging, en de wolk vulde het
binnenste voorhof.v 4 Toen verhief de heerlĳkheid van Jehovahw
zich van de cherubs naar de drempel van het huis, en het huis werd
geleidelĳk gevuld met de wolk,x
en het voorhof zelf was vol van
de glans van de heerlĳkheid van
Jehovah. 5 En zelfs het geluid
van de vleugels van de cherubs y

10
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¨
EZECHIEL 9:8–10:14

deed zich horen tot het buitenste voorhof, gelĳk het geluid van
God de Almachtige wanneer hĳ
spreekt.a
6 Het geschiedde dan dat toen
hĳ de in het linnen geklede man
gebood en zei: „Neem vuur van
tussen het wielwerk, van tussen de cherubs”, hĳ daarop naar
binnen ging en naast het wiel
ging staan. 7 Toen stak de cherub zĳn hand uit van tussen de
cherubs naar het vuurb dat tussen de cherubs was c en droeg [het]
en legde [het] in de holten van
de handen van degene die in het
linnen gekleed was,d die [het] nu
nam en naar buiten ging. 8 En
er werd gezien dat de cherubs iets
toebehoorde dat de vorm had van
een hand van de aardse mens, onder hun vleugels.e
9 En vervolgens zag ik, en zie!
er waren ´ vier
wielen naast de
´
cherubs, een
´ ´ wiel naast de ene
cherub en een wiel naast de andere cherub,f en het uiterlĳk van
de wielen was als de gloed van
een chrysolietsteen. 10 En wat
hun uiterlĳk
betreft, die vier had´ ´
den een gelĳkenis, net alsof er
zich een wiel midden in een wiel
bevindt.g 11 Wanneer ze gingen, gingen ze telkens naar hun
vier zĳden. Ze veranderden niet
van richting wanneer ze gingen,
want naar de plaats waarheen het
hoofd zich steeds keerde, gingen
ze er telkens achteraan. Ze veranderden niet van richting wanneer
ze gingen.h 12 En al hun vlees
en hun rug en hun handen en hun
vleugels en de wielen waren rondom vol ogen.i Die vier hadden hun
wielen. 13 Wat de wielen aangaat, daartegen werd ten aanhoren van mĳ geroepen: „O wielwerk!”
14 En [elk]een had vier gezichten.j Het eerste gezicht was het
gezicht van de cherub, en het
tweede gezicht was het gezicht
van de aardse mens,k en het derde was een leeuwengezicht en
het vierde was een arendsgezicht.l

¨
EZECHIEL 10:15–11:12

Kookpot met wĳde opening

15 En de cherubs verhieven
zich steeds a — het was het[zelfde] levende schepsel dat ik had geb
zien aan de rivier de Kebar
—
_
16 en als de cherubs gingen, gingen telkens ook de wielen naast
hen; c en als de cherubs hun vleugels ophieven om hoog boven de
aarde te zĳn, dan veranderden
de wielen niet van richting, ook
die niet, van naast hen.d 17 Als
die stilstonden, dan stonden ook
deze stil; en als die zich verhieven,e verhieven deze zich telkens
met hen, want de geest van het levende schepsel was in ze.f
18 Toen ging de heerlĳkheidg
van Jehovah weg van boven de
drempel van het huis en stond
stil boven de cherubs.h 19 En
de cherubs hieven nu hun vleugels op en verhieven zich voor
mĳn ogen van de aarde.i Toen
zĳ weggingen, waren ook de wielen vlak naast hen; en zĳ gingen staan aan de oostelĳke ingang van de poort van het huis
van Jehovah, en de heerlĳkheid
¨
van de God van Isra
el was boven
_
hen, van boven af.
20 Dit is het levende schepselj
dat ik had
gezien onder de God
¨
k
van Isra
el aan de rivier de Kebar,
_
_
zodat ik te weten kwam dat het
cherubs waren. 21 Wat de vier
betreft, [elk]een had vier gezichtenl en [elk]een had vier vleugels,
en iets dat geleek op de handen
van de aardse mens was onder
hun vleugels. 22 En wat de gelĳkenis van hun gezichten aangaat,
het waren de gezichten waarvan
ik het uiterlĳk had gezien aan de
rivier de Kebar,
precies dezelfde.m
_
Zĳ gingen elk steeds recht vooruit.n
o

p

Toen hief een geest mĳ op
en bracht mĳ naar de oos11
telĳke poort van het huis van Je-

hovah, die op het oosten uitziet,q
en zie! in de ingang van de poort
waren vĳfentwintig mannen,r en
ik zag voorts in hun midden Jaazanja,
de zoon van Azzur,
en Pe_
_
latja,
de zoon van Benaja,
vorsten
_
_
s
van het volk. 2 Hĳ dan zei tot
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mĳ: „Mensenzoon, dit zĳn de mannen die schadelĳkheid beramen
en slechte raad geven tegen deze
stad; a 3 die zeggen: ’Is niet het
bouwen van huizen dicht ophanden? b Ze is de kookpot met wĳde
opening c en wĳ zĳn het vlees.’
4 Daarom, profeteer tegen hen.
Profeteer, o mensenzoon.”d
5 Toen viel de geest van Jehovah op mĳe en hĳ zei vervolgens tot mĳ: „Zeg: ’Dit heeft Jehovah gezegd: f „Gĳlieden hebt
gezegd
wat juist is, o huis van
¨
Isra
el; en wat de dingen betreft
_
die in UW geest opkomen, ikzelf
heb het geweten.g 6 GIJ hebt UW
verslagenen in deze stad velen
doen zĳn, en GIJ hebt haar straten
gevuld met de verslagenen.” ’ ”h
7 „Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Wat UW
verslagenen betreft, die gĳlieden
in haar midden hebt neergelegd,
die zĳn het vlees i en zĳ is de kookpot met wĳde opening; j en GIJ zĳt
het die men uit haar midden zal
wegvoeren.’ ”k
8 „’Een zwaard hebt GIJ gevreesd,l en een zwaard zal ik
over U brengen’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.m 9 ’En ik zal U stellig uit
haar midden wegvoeren en U in
de hand van vreemden gevenn en
aan U strafgerichten voltrekken.o
10 Door het zwaard zult GIJ¨ vallen.p Aan de grens van Isra
elq zal
_
ik ulieden richten; en GIJ zult moeten weten
dat ik Jehovah ben.r
´´
11 Zıj zal voor U geen kookpot met
wĳde
opening s blĳken te zĳn, en
´´
gıjlieden zult geen vlees in haar
midden blĳken¨ te zĳn. Aan de
grens van Isra
el zal ik U richten,
_
12 en GIJ zult moeten weten dat
ik Jehovah ben, omdat GIJ in mĳn
voorschriften niet hebt gewandeld en GIJ mĳn rechtsverordeningen niet hebt onderhouden,t maar
naar de¨ rechtsverordeningen van
de natien die rondom U zĳn, hebt
GIJ gedaan.’ ”u
s Jer 1:13; t Ex 19:8; Le 26:40; 1Kon 11:33; Ezr 9:7;
Ne 9:34; Ez 20:16; u De 12:30; 2Kon 21:2; 2Kr 28:3;
Ps 106:35; Ez 8:10.
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Gevangenneming van Zedekia uitgebeeld

13 Nu geschiedde het zodra ik
profeteerde, dat Pelatja
zelf, de
_
zoon van Benaja,
stierf,a waar_
op ik op mĳn aangezicht viel en
met luider stem schreeuwde b en
zei: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! c Is het een verdelging die
gĳ aan de overgeblevenen van Is_
¨
rael voltrekt?”d
14 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
15 „Mensenzoon, wat uw broeders e betreft, uw broeders, de
mannen die betrokken zĳn bĳ uw
recht van terugkoop, en het gehe¨
le huis van Isra
el, in zĳn geheel, zĳ
_
zĳn het tot wie de inwoners van
Jeruzalem
hebben gezegd: ’Gaat
_
ver weg van Jehovah. Ons behoort
het toe; het land is [ons] tot een
bezitting gegeven’; f 16 daarom,
zeg: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Alhoewel ik hen
ver weg heb gedaan onder de na¨
tien, en alhoewel ik hen heb verstrooid over de landen,g zal ik toch
gedurende korte tĳd voor hen een
heiligdom worden in de landen
waar zĳ gekomen zĳn.” ’h
17 Daarom, zeg: ’Dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Ik wil U ook bĳeenbrengen uit
de volken en U vergaderen uit
de landen waarover GIJ verstrooid
zĳt, en ik wil U de grond van Is_
¨
rael geven.i 18 En zĳ zullen daar
stellig komen en al zĳn walgelĳkheden en al zĳn verfoeilĳkheden
j
19 En ik wil
eruit ´ verwĳderen.
´
hun een hart geven,k en een nieuwe geest zal ik in hun binnenste
leggen; l en ik zal stellig het hart
van steen uit hun vlees verwĳderenm en hun een hart van vlees geven,n 20 opdat zĳ in mĳn eigen
inzettingen mogen wandelen en
mĳn eigen rechterlĳke beslissingen onderhouden en ze inderdaad
ten uitvoer brengen,o en zĳ werkelĳk mĳn volk wordenp en ikzelf
hun God word.” ’q
21 ’„Maar wat degenen aangaat
wier hart wandelt in hun walgelĳkheden en hun verfoeilĳkheden,r op hun hoofd zal ik stellig
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EZECHIEL 11:13–12:6

hun eigen gedrag doen neerkomen”, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.’ ”a
22 En de cherubs b hieven nu
hun vleugels op, en de wielen waren vlak bĳ hen,c en de heerlĳk¨
el was
heidd van de God van Isra
_
boven hen, van boven af.e 23 En
de heerlĳkheid van Jehovahf steeg
vervolgens op van boven het midden van de stad en ging staan boven de berg g die ten oosten van
de stad is.h 24 En een geesti zelf
hief mĳ op j en bracht mĳ ten slotte naar Chaldea,
naar de ballin_
gen,k in het visioen door de geest
Gods; en het visioen dat ik had gezien, steeg vervolgens van boven
mĳ op. 25 En ik ging tot de ballingen al de dingen van Jehovah
spreken die hĳ mĳ had doen zien.l
En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en
12
luidde: 2 „Mensenzoon, te midm
den
´ ´ van een weerspannig huis,
daar woont gĳ, die ogen hebben
om te zien maar in werkelĳkheid
niet zien,n die oren hebben om te
horen maar in werkelĳkheid niet
horen,o want zĳ zĳn een weerspannig huis.p 3 Wat u aangaat,
o mensenzoon, maak u bagage
voor een ballingschap gereed en
ga overdag voor hun ogen in ballingschap, en gĳ moet voor hun
ogen van uw plaats naar een andere plaats in ballingschap gaan.
Misschien zullen zĳ [het] zien, ofschoon zĳ een weerspannig huis
zĳn.q 4 En gĳ moet uw bagage
overdag voor hun ogen als bagage voor een ballingschap naar buiten brengen, en gĳzelf zult in de
avond voor hun ogen naar buiten
gaan, zoals degenen die voor een
ballingschap naar buiten worden
gevoerd.r
5 Boor u voor hun ogen een
weg door de muur, en gĳ moet
[uw bagage] daardoor naar buiten
brengen.s 6 Ja, voor hun ogen
zult gĳ [ze] op de schouder dragen. Gedurende de duisternis zult

r 2Kr 36:20; Jer 52:11; s 2Kon 25:4; Jer 39:4.

¨
EZECHIEL 12:7-25

Overblĳfsel zal in leven blĳven

gĳ [ze] naar buiten brengen. Gĳ
zult zelfs uw gezicht bedekken opdat gĳ de aarde niet ziet, want tot
een voortekena heb ik u gemaakt
¨
voor het huis van Isra
el.”b
_
7 Vervolgens deed ik juist zoals
mĳ was bevolen.c Mĳn bagage
bracht ik naar buiten, net als bagage voor een ballingschap, overdag; en ’s avonds boorde ik mĳ
met de hand een weg door de
muur. Gedurende de duisternis
bracht ik [ze] naar buiten. Op
mĳn schouder droeg ik [ze], voor
hun ogen.
8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ in de ochtend, en luidde: 9 „Mensenzoon,
hebben
degenen van het huis van
¨
Isra
el, het weerspannige huis,d
_
niet tot u gezegd: ’Wat doet gĳ?’
10 Zeg tot hen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Wat de overste e betreft, deze formele uitspraak is [gericht] tegen
Jeruzalem
en het gehele huis van
_¨
Isra
el dat in hun midden is.” ’
_
11 Zeg: ’Ik ben een voortekenf
voor U. Net zoals ik heb gedaan,
zo zal hun worden gedaan. In ballingschap, in gevangenschap zullen zĳ gaan.g 12 En wat de overste aangaat die in hun midden is,
op de schouder zal hĳ [zĳn bagage] dragen, in de duisternis, en
weggaan; door de muur zullen zĳ
boren om [ze] erdoor naar buiten
te brengen.h Zĳn gezicht zal hĳ
bedekken om niet met zĳn eigen
oog de aarde te zien.’ 13 En ik
zal stellig mĳn net over hem uitspreiden, en hĳ moet in mĳn vangnet worden gevangen; i en ik wil
hem naar Babylon
brengen, naar
_
¨
het land van de Chaldeeen,j maar
dat zal hĳ niet zien; en daar zal hĳ
sterven.k 14 En allen die rondom hem zĳn als een hulp, en
al zĳn krĳgsbenden, zal ik naar
elke wind verstrooien; l en een
zwaard zal ik achter hen trekken.m 15 En zĳ zullen moeten
weten dat ik Jehovah ben wanneer ik hen verdrĳf naar de na¨
tien en ik hen werkelĳk over de
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landen verstrooi.a 16 En ik wil
van hen weinige mannen overlaten van het zwaard,b van de hongersnood en van de pestilentie,
opdat zĳ al hun verfoeilĳkhedenc
¨
mogen verhalen onder de natien
waar zĳ moeten komen; d en zĳ
zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.”
17 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde: 18 „Mensenzoon, met beving
dient gĳ uw brood te eten, en
met beroering en met angstige bezorgdheid dient gĳ uw water te
drinken.e 19 En gĳ moet tot het
volk van het land zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd tot de inwoners van Jeru_
¨
zalem op Isra
els bodem: f „Met ang_
stige bezorgdheid zullen zĳ hun
brood eten, en vol huivering zullen zĳ hun water drinken, opdat
zĳn land woest gelegd wordt, ontdaan van zĳn volheidg wegens de
geweldpleging van allen die erin
wonen.h 20 En de bewoonde steden zelf zullen verwoest wordeni
en het land zelf zal louter een
verlaten woestenĳ worden; j en GIJ
zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.” ’ ”k
21 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde: 22 „Mensenzoon, wat is dit
voor een spreekwoord dat gĳlie¨
den hebt op Isra
els bodem,l door
_
te zeggen: ’De dagen worden verlengdm en elk visioen is verloren gegaan’? n 23 Daarom, zeg
tot hen: ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Ik zal dit
spreekwoord stellig doen ophouden en zĳ zullen het niet meer
¨
zeggen als spreuk in Isra
el.” ’o
_
Maar spreek tot hen: ’De dagen
zĳn nabĳ gekomen,p alsook de inhoud van elk visioen.’ 24 Want
er zal geen enkel visioen dat zonder enige waarde is,q noch dubbelzinnige waarzegging meer blĳken
te zĳn te midden van het huis van
¨
Isra
el.r 25 ’„Want ikzelf, Jeho_
vah, zal spreken welk woord ik zal
spreken, en het zal volbracht wor-
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Verstandeloze profeten

den.a Er zal geen uitstel meer
zĳn,b want in UW dagen,c o weerspannig huis, zal ik een woord
spreken en het stellig volbrengen”, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.’ ”
26 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
27 „Mensenzoon,
zie! die van het
¨
huis van Isra
el zeggen: ’Het vi_
sioen dat hĳ schouwt, ligt vele
dagen in het verschiet, en met betrekking tot tĳden die veraf zĳn,
profeteert hĳ.’d 28 Daarom, zeg
tot hen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „’Er zal
geen uitstel meer zĳn betreffende
welke woorden van mĳ maar ook.e
Het woord dat ik zal spreken, dat
zal ook worden volbracht’,f is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.” ’ ”g
En het woord van Jehovah kwam verder tot mĳ,
en luidde: 2 „Mensenzoon, profeteer
¨ betreffende de profeten van
Isra
el die profeteren,h en gĳ moet
_
zeggen tot degenen die uit hun
eigen hart profeteren: i ’Hoort het
woord van Jehovah.j 3 Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Wee de verstandeloze k profeten, die hun eigen geest volgen,l terwĳl er niets is dat zĳ
gezien hebben! m 4 Gelĳk vossen in de verwoeste plaatsen zĳn
uw¨ eigen profeten geworden, o Is_
rael.n 5 Gĳlieden zult stellig niet
o
in de bressen klimmen, noch zult
GIJ een stenen muur optrekkenp
ten behoeve van het huis van Is_
¨
rael, om stand te houden in de
strĳd op de dag van Jehovah.”q
6 „Zĳ hebben iets wat onwaar
is en een leugenachtige waarzegging geschouwd,r zĳ die zeggen:
’De uitspraak van Jehovah is’, terwĳl Jehovah zelf hen niet heeft
gezonden, en zĳ hebben gewacht
op het uitkomen van een woord.s
7 Is het niet een onwaar visioen
dat gĳlieden hebt geschouwd, en
een leugenachtige waarzegging
die GIJ hebt gesproken, door te
zeggen: ’De uitspraak van Jeho-

13
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¨
EZECHIEL 12:26–13:14
vah is’, terwĳl ikzelf niets heb gesproken?” ’a
8 ’Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „’Omdat gĳlieden onwaarheid hebt gesproken en GIJ een leugen hebt
geschouwd, daarom, ziet, ben ik
tegen U’,b is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.” 9 En
mĳn hand is gekomen tegen de
profeten die onwaarheid schouwen en die een leugen waarzeggen.c In de intieme d groep van
mĳn volk zullen zĳ niet blĳven,
en in het¨ register van het huis
van Isra
el zullen zĳ niet¨ geschre_
els bodem
ven worden,e en op Isra
_
zullen zĳ niet komen; f en gĳlieden zult moeten weten dat ik de
Soevereine Heer Jehovah ben,g
10 omdat, ja, omdat zĳ mĳn volk
op een dwaalspoor gebracht hebben, door te zeggen: „Er is vrede!”, terwĳl er geen vrede is,h en
er is iemand die een scheidsmuur
bouwt, maar tevergeefs i zĳn er
die hem met witkalk bepleisteren.’j
11 Zeg tot degenen die met witkalk pleisteren, dat hĳ zal vallen. Een overstromende stortregen zal stellig plaatsvinden en
GIJ, o hagelstenen, zult vallen,
en zelfs het geblaas van stormwinden zal [hem] doen splĳten.k
12 En zie! de muur moet vallen.
Zal niet tot ulieden worden gezegd: ’Waar is de pleisterlaag
waarmee GIJ gepleisterd hebt?’l
13 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Ik wil
ook een geblaas van stormwinden
doen losbreken in mĳn woede, en
in mĳn toorn zal er een overstromende stortregen plaatsvinden,
en in woede zullen er hagelstenen
zĳn ter verdelging.m 14 En ik
wil de muur die gĳlieden met witkalk hebt bepleisterd, omverhalen en hem in aanraking brengen
met de aarde, en zĳn fundament
moet blootgelegd worden.n En ze
zal stellig vallen en GIJ moet midden in haar UW einde vinden; en GIJ
zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.’o

¨
EZECHIEL 13:15–14:7
15 ’En ik wil mĳn woede tot voltooiing brengen tegen de muur en
tegen degenen die hem met witkalk bepleisteren, en ik zal tot
ulieden zeggen: „De muur is niet
meer en degenen die hem bepleisteren zĳn niet ¨ meer,a 16 de profeten van Isra
el die tot Jeruzalem
_
_
profeteren en die voor haar een
visioen van vrede schouwen,b terwĳl er geen vrede is” ’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.c
17 En wat u betreft, o mensenzoon, richt uw aangezichtd tegen
de dochters van uw volk die uit
hun eigen hart als profetessene
optreden,f en profeteer tegen hen.
18 En gĳ moet zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Wee de vrouwen die banden aaneennaaien op alle ellebogen en sluiers maken op hoofden
van elke grootte om op zielen te
jagen! g Zĳn de zielen waarop GIJ
vrouwen jaagt die welke mĳn volk
toebehoren, en de zielen welke U
toebehoren die welke GIJ in het
leven houdt? 19 En zult GIJ mĳ
tegenover mĳn volk ontheiligen
voor de handen vol gerst en voor
de stukken brood,h om de zielen
ter dood te brengen die niet behoorden te sterveni en om de zielen in het leven te houden die niet
behoorden te leven, door UW leugen tegen mĳn volk, de hoorders
van een leugen?” ’j
20 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Ziet,
ik ben tegen de banden van U,
vrouwen, waarmee GIJ op de zielen jaagt alsof het vliegende dingen waren, en ik wil ze van UW
armen afscheuren en de zielen laten gaan waarop GIJ jaagt, zielen
alsof het vliegende dingen waren.k
21 En ik wil UW sluiers wegscheuren en mĳn volk uit UW hand bevrĳden, en zĳ zullen in UW hand
niet meer iets blĳken te zĳn dat
op de jacht gevangen is; en GIJ
zult moeten weten dat ik Jehovah ben.l 22 Omdat GIJ met leugenm het hart van een rechtvaardige moedeloos hebt gemaakt,
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terwĳl ikzelf hem geen smart
had aangedaan, en omdat GIJ de
handen van een goddeloze hebt
gesterkt,a zodat hĳ niet zou terugkeren van zĳn slechte weg,
opdat hĳ in het leven gehouden
zou worden,b 23 daarom zult GIJ,
vrouwen, geen onwaarheid blĳven
schouwenc en zult GIJ niet langer
waarzeggerĳd bedrĳven; e en ik wil
mĳn volk uit UW hand bevrĳden,f
en GIJ zult moeten weten dat ik Jehovah ben.’ ”g
Vervolgens kwamen er
mannen uit de oudere [man14
¨
nen] van Isra
el tot mĳ en gingen
_
´ ´
voor mĳ zitten.h 2 Toen kwam
het woord van Jehovah tot mĳ,
dat luidde: 3 „Mensenzoon, wat
deze mannen aangaat, zĳ hebben
hun drekgoden laten opkomen in
hun hart, en het struikelblok dat
hun dwaling veroorzaakt, hebben
zĳ voor hun aangezicht gezet.i Zal
ik mĳ ook maar enigszins door
hen laten raadplegen? j 4 Daarom, spreek met hen en gĳ moet
tot hen zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Absoluut
¨ elke man van het huis van
Isra
el die zĳn drekgodenk in zĳn
_
hart laat opkomen en die zelfs
het struikelblok dat zĳn dwaling
veroorzaakt voor zĳn aangezicht
zet en die werkelĳk bĳ de profeet
komt — ik, Jehovah, ik zal mĳ
er stellig toe laten brengen hem
in de zaak te antwoorden in overeenstemming met de menigte van
zĳn drekgoden,l 5 met het doel
¨
het huis van Isra
el bĳ hun hart
_
te grĳpen,m omdat zĳ zich van mĳ
teruggetrokken hebben door hun
drekgoden — zĳ allen.” ’n
6 Daarom,
zeg tot het huis van
¨
Isra
el: ’Dit heeft de Soevereine
_
Heer Jehovah gezegd: „Komt terug en keert U af van UW drekgodeno en keert UW aangezicht zelfs
af van al UW verfoeilĳkheden; p
7 want absoluut
¨ elke man uit het
huis van Isra
el of uit de inwo_
¨
nende vreemdelingen die in Isra
el
_
vertoeven die zich terugtrekt van
het volgen van mĳq en die zĳn
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¨
Geen bevrĳding door Noach, Daniel en Job

drekgoden in zĳn hart laat opkomen en die zelfs het struikelblok
dat zĳn dwaling veroorzaakt voor
zĳn aangezicht zet en die werkelĳk bĳ de profeet komt om mĳ
voor zichzelf te raadplegena — ik,
Jehovah, ik laat mĳ ertoe brengen
hem zelf te antwoorden. 8 En ik
moet mĳn aangezicht tegen die
man kerenb en hem tot een tekenc
stellen en tot spreekwoorden,d en
ik moet hem afsnĳden uit het midden van mĳn volk; e en gĳlieden
zult moeten weten dat ik Jehovah
ben.” ’f
9 ’En wat de profeet betreft, ingeval hĳ zich laat misleiden en
werkelĳk een woord spreekt, heb
ikzelf, Jehovah, die profeet misleid; g en ik zal stellig mĳn hand tegen hem uitstrekken en hem uit
¨
het midden van mĳn volk Isra
el
_
verdelgen.h 10 En zĳ zullen hun
dwaling moeten dragen.i De dwaling van de raadpleger zal net zo
blĳken te zĳn als de dwaling van
de profeet,j 11 opdat
¨ degenen
van het huis van Isra
el niet meer
_
afdwalen van het volgen van mĳk
en zich niet meer gaan verontreinigen met al hun overtredingen.
En zĳ moeten mĳn volk worden en
ikzelf zal hun God worden’, is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”l
12 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
13 „Mensenzoon, wat een land betreft, ingeval het zonde tegen mĳ
bedrĳft door ontrouw te handelen,m zal ik stellig ook mĳn hand
ertegen uitstrekken en er de staven verbreken waaromheen ringvormige broden gestoken zĳn,n en
ik zal er stellig hongersnood op afzendeno en er aardse mens en huisdier uit afsnĳden.”p 14 „’En hadden deze drie mannen zich in het
q
midden ervan bevonden, Noach,
_
¨
Dani
_ elr en Job,s zĳzelf zouden wegens hun rechtvaardigheidt hun
ziel bevrĳden’, is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah.”u
15 „’Of indien ik schadelĳke
wilde dieren door het land zou
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laten trekkena en die het werkelĳk van kinderen beroofdenb en
het inderdaad een verlaten woestenĳ werd zonder dat iemand er
doortrok wegens de wilde dierenc
16 — waren deze drie mannen
in het midden ervan, zo waar ik
leef,’ is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah, ’noch zonen noch dochters zouden zĳ bevrĳden; zĳ, alleen zĳzelf, zouden
bevrĳd worden en het land zelf
zou een verlaten woestenĳ worden.’ ”d
17 „’Of ware het een zwaard dat
ik over dat land zou brengen,e en
zou ik werkelĳk
zeggen: „Laat er
´ ´
een zwaard door het land trekken”, en zou ik er inderdaad aardse mens en huisdier uit afsnĳden,f
18 zelfs indien deze drie mannen
in het midden ervan waren,g zo
waar ik leef,’ is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’zĳ
zouden noch zonen noch dochters
bevrĳden, maar zĳ, alleen zĳzelf,
zouden bevrĳd worden.’ ”h
19 „’Of ware het pestilentie die
ik op dat land zou afzendeni en
zou ik werkelĳk mĳn woede erover uitstorten met bloed,j om er
aardse mens en huisdier uit af te
k
snĳden,
20 zelfs indien Noach,
_
¨
Dani
_ ell en Job m in het midden ern zo waar ik leef,’ is de
van waren,
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’noch zoon noch dochter
zouden zĳ bevrĳden; zĳzelf zouden wegens hun rechtvaardigheid
hun ziel bevrĳden.’ ”o
21 „Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zo ook
[zal het zĳn] wanneer mĳn vier
schadelĳke strafgerichten er zullen zĳnp — zwaard en hongersnood en schadelĳk wild gedierte
en pestilentie q — die ik werkelĳk over Jeruzalem
zal zenden
_
om er aardse mens en huisdier
uit af te snĳden.r 22 Maar zie!
er zal stellig een ontkomen gezelschap in overgelaten worden,
degenen die eruit worden gebracht.s Zonen en dochters, hier
zĳn zĳ! Zĳ gaan uit naar ulieden,
en GIJ zult hun gedrag en hun

¨
EZECHIEL 14:23–16:9
handelingen moeten zien.a En GIJ
zult stellig getroost worden over
de rampspoed die ik over Jeruza_
lem gebracht zal hebben, ja, alles wat ik over haar gebracht zal
hebben.’ ”
23 „’En zĳ zullen ulieden stellig troosten wanneer GIJ hun gedrag en hun handelingen ziet; en
GIJ zult moeten weten dat het niet
zonder oorzaak was dat ik alles
gedaan zal hebben wat ik ertegen
moet doen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”b
En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en
15
luidde: 2 „Mensenzoon, in welk
opzicht blĳkt de wĳnstokc te verschillen van elke andere boom,
de rank, die zich onder de bomen
van het woud bevindt? 3 Wordt
er een paal van genomen om er
wat werk mee te doen? Of neemt
men er een pin van om er enigerlei
gebruiksvoorwerp aan te hangen?
4 Zie! In het vuur moet hĳ worden
gelegd tot brandstof.d Beide uiteinden ervan verslindt het vuur
stellig en zelfs het midden ervan
wordt werkelĳk verzengd.e Is hĳ
geschikt voor enig werk? 5 Zie!
Wanneer hĳ gaaf blĳkt te zĳn,
wordt hĳ niet voor enig werk gebruikt. Hoeveel te minder kan hĳ,
wanneer het vuur zelf hem heeft
verslonden en hĳ verzengd wordt,
werkelĳk voor enig verder werk
worden gebruikt!”f
6 „Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Net
als de wĳnstok onder de bomen
van het woud, die ik aan het
vuur heb gegeven als brandstof,
zo heb ik de inwoners van Jeruzalem
overgegeven.g 7 En ik
_
heb mĳn aangezicht tegen hen
gekeerd.h Uit het vuur zĳn zĳ
uitgegaan, maar het vuur zelf zal
hen verslinden.i En gĳlieden zult
moeten weten dat ik Jehovah ben,
wanneer ik mĳn aangezicht tegen
hen richt.’ ”j
8 „’En ik wil het land tot een
verlaten woestenĳ maken,k omdat zĳ ontrouw hebben gehan-
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deld’,a is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en
16
luidde: 2 „Mensenzoon, maak
Jeruzalem
haar verfoeilĳkhedenb
_
bekend.c 3 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah tot Jeruzalem
gezegd: „Uw
_
oorsprong en uw geboorte waren
¨
uit het land van de Kanaaniet.d
Uw vader was de Amoriete en
uw moeder was een Hethitische.f
4 En wat uw geboorte aangaat,
op de dag dat gĳ werdt geboren,g
werd uw navelstreng niet afgesneden, en in water werdt gĳ niet gewassen ter reiniging en met zout
werdt gĳ in het geheel niet afgewreven, en gĳ werdt geenszins
in windsels gewikkeld. 5 Geen
oog gevoelde leed over u om voor
u een van deze dingen te doen uit
mededogen met u,h maar gĳ werdt
op de oppervlakte van het veld geworpen omdat men een afschuw
had van uw ziel op de dag dat gĳ
werdt geboren.
6 Toen kwam ik voorbĳ u en
kreeg u te zien, trappelend in uw
bloed, en vervolgens zei ik tot u
in uw bloed: ’Blĳf leven!’,i ja, ik
zei tot u in uw bloed: ’Blĳf leven!’ 7 Tot een zeer grote menigte gelĳk het uitspruitsel van
het veld maakte ik u, zodat gĳ
opgroeide j en groot werdt en met
de voortreffelĳkste versiering binnentradt.k De beide borsten zelf
waren stevig ontwikkeld en uw
eigen haar groeide weelderig, terwĳl gĳ naakt en bloot waart geweest.” ’
8 ’Toen kwam ik voorbĳ u en
kreeg u te zien, en zie! uw tĳd
was de tĳd voor liefkozingen.l Derhalve spreidde ik toen mĳn [mantel]slip over u uitm en bedekte
uw naaktheid en deed u een beedigde verklaring en trad met u
in een verbond,’n is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en zo werdt gĳ de mĳne.o 9 Bovendien waste ik u met water p
en spoelde uw bloed van u af en

1071

Jeruzalems schaamteloze prostitutie

wreef u in met olie.a 10 En vervolgens kleedde ik u in een geborduurd gewaadb en schoeide u met
robbenvelc en wikkelde u in fĳn
linnend en bedekte u met kostbaar
weefsel. 11 Voorts tooide ik u
met sieraden en deed armbandene
om uw handen en een halsketting f
om uw hals. 12 Verder deed ik
een neusring g in uw neusgat en
oorringen aan uw orenh en een
luisterrĳke kroon op uw hoofd.i
13 En gĳ bleeft u tooien met goud
en zilver, en uw kledĳ was fĳn linnen en kostbaar weefsel en een geborduurd gewaad.j Meelbloem en
honing en olie k at gĳ en gĳ werdt
zeer, zeer schoon, en geleidelĳk
werdt gĳ geschikt voor een koninklĳke positie.’ ”l
14 „’Toen ging er een¨ naam voor
u uit onder de natien wegens
uw schoonheid, want ze was volmaakt vanwege mĳn pracht, die
ik op u gelegd had’,m is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”
15 „’Maar gĳ zĳt op uw schoonheid gaan vertrouwenn en werdt
wegens uw naam een prostituee o
en zĳt uw daden van prostitutie over elke voorbĳganger gaan
uitstorten; p van hem werd het.
16 Vervolgens hebt gĳ sommige van uw kleren genomen en
u veelkleurige hoge plaatsen gemaaktq en gĳ placht uzelf erop
te prostituerenr — dergelĳke dingen komen niet te pas, en het
dient niet te gebeuren. 17 En
gĳ placht uw luisterrĳke voorwerpen van mĳn goud en van
mĳn zilver, dat ik u gegeven had,
te nemens en u mansbeeldent te
maken en u ermee te prostitueren.u 18 En gĳ placht uw geborduurde gewaden te nemen en ze
te bedekken; en mĳn olie en mĳn
reukwerkv placht gĳ werkelĳk
voor ze neer te zetten. 19 En
mĳn brood dat ik u had gegeven — meelbloem en olie en honing die ik u had doen etenw —
gĳ hebt het ook werkelĳk voor
ze neergezet als een rustig stemmende geur,x en het bleef geschie-
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den’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
20 „’En gĳ placht uw zonen en
uw dochters te nemen, die gĳ mĳ
gebaard hadt,a en dezen aan ze te
offeren om verslonden te wordenb
— is dat niet genoeg met betrekking tot uw daden van prostitutie? 21 En gĳ placht mĳn zonen
te slachten,c en door hen door
[het vuur] te laten gaan, placht gĳ
hen aan ze te geven.d 22 En bĳ
al uw verfoeilĳkheden en uw daden van prostitutie dacht gĳ niet
aan de dagen van uw jeugd, toen
gĳ naakt en bloot bleekt te zĳn;
trappelend in uw bloed bleekt gĳ
te zĳn.e 23 Het geschiedde dan
na al uw slechtheid („wee, wee
u”,f is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah), 24 dat gĳ
u een verhoging zĳt gaan bouwen
en u een hoogte zĳt gaan maken
op elk openbaar plein.g 25 Aan
elk boveneinde van de weg hebt
gĳ uw hoogte gebouwdh en gĳ
hebt uw schoonheid vervolgens
tot iets verfoeilĳks gemaakti en
uw voeten vaneengespreid voor
elke voorbĳganger j en uw daden
van prostitutie vermenigvuldigd.k
26 En gĳ zĳt u gaan prostitueren
l uw bumet de zonen van Egypte,
_
ren groot van vlees,m en gĳ bleeft
uw prostitutie overvloedig maken
om mĳ te krenken. 27 En zie! ik
zal stellig mĳn hand tegen u uitstrekkenn en ik zal het u toegewezen deel vermindereno en u overgeven aan de ziel[sbegeerte] p van
de vrouwen die u haten,q de dochters van de Filistĳnen,r de vrouwen die wegens uw losbandige gedrag te schande gemaakt zĳn.s
28 En gĳ hebt u vervolgens geprostitueerd
met de zonen van
¨
Assyri
_ e, omdat gĳ niet te verzat
digen waart, en gĳ bleeft u met
hen prostitueren en werdt ook
niet verzadigd. 29 Dus bleeft gĳ
uw prostitutie overvloedig maken
l 2Kon 23:34; Jes 30:2; Jes 30:3; Jer 2:36; Klg 5:6;
Ez 20:7; m Jes 57:8; Ez 23:20; n Jes 5:25; o De
28:48; p Jes 56:11; q Ps 106:41; r 2Kr 28:18; s Jer
2:11; Ez 5:6; t 2Kon 16:7; 2Kr 28:23; Jer 2:18; Ez
23:5.
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Jeruzalem wegens overspel gestraft

¨
tegenover het land K
an,a te_
¨ ana
genover de Chaldeeen; b en zelfs
hierin werdt gĳ niet verzadigd.
30 O hoe ben ik van woede c vervuld tegen u’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah, ’doordat gĳ al deze dingen
doet, het werk van een vrouw,d
een heerszuchtige prostituee! e
31 Toen gĳ uw verhoging aan het
boveneinde van elke weg bouwde
en gĳ uw eigen hoogte maakte op
elk openbaar plein, werdt gĳ toch
anders dan een prostituee, doordat gĳ hoerenloon versmaadde.
32 Wat de vrouw betreft die overspel pleegt, zĳ neemt vreemden in
plaats van haar eigen echtgenoot.f
33 Aan alle prostituees pleegt
men een geschenk te geven,g maar
gĳ — gĳ hebt uw geschenken gegeven aan al degenen die u hartstochtelĳk liefhebben,h en gĳ biedt
hun steekpenningen aan om van
rondom tot u te komen, tot uw
dadeni van prostitutie. 34 En in
uw geval vindt het omgekeerde
plaats als bĳ andere vrouwen in
uw daden van prostitutie, en naar
uw trant is er geen prostitutie gepleegd, ja, doordat gĳ hoerenloon
geeft terwĳl u geen hoerenloon is
gegeven, en zo geschiedt het op de
omgekeerde wĳze.’
35 Daarom, o prostituee,j hoor
het woord van Jehovah.k 36 Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd: ’Omdat uw wellust is uitgestortl en uw schaamdelenm ontbloot worden bĳ uw daden van
prostitutie tegenover degenen die
u hartstochtelĳk liefhebbenn en
tegenover al uw verfoeilĳke drekgoden,o zelfs met het bloed van
uw zonen die gĳ aan hen gegeven
hebt,p 37 daarom, zie, ik breng
al degenen die u hartstochtelĳk
liefhadden, voor wie gĳ aangenaam waart, bĳeen, en al degenen die gĳ hebt liefgehad te zamen met al degenen die gĳ hebt
gehaat, en ik wil hen van rondom tegen u bĳeenbrengen en uw
schaamdelen voor hen ontbloten,
en zĳ moeten al uw schaamdelen
zien.q
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38 En ik wil met u in het gericht
treden met de oordelen van overspeelsters a en vrouwen die bloed
vergieten,b en ik wil u het bloed
van woede en jaloezie geven.c
39 En ik wil u in hun hand geven,
en zĳ zullen stellig uw verhoging
omverhalend en uw hoogten zullen stellig geslecht worden,e en zĳ
moeten u uw kleren uittrekkenf
en uw luisterrĳke voorwerpen nemeng en u naakt en bloot achterlaten. 40 En zĳ moeten een vergadering tegen u doen opkomenh
en u met stenen werpeni en u
met hun zwaarden afslachten.j
41 En zĳ moeten uw huizen met
vuur verbrandenk en aan u strafgerichten voltrekken voor de ogen
van vele vrouwen; l en ik zal stellig
uw prostituee[schap] doen ophoudenm en ook zult gĳ geen hoerenloon meer geven. 42 En ik wil
mĳn woede tot bedaren brengen
in u,n en mĳn jaloezie moet van u
wĳken; o en ik zal mĳ stellig rustig
houden en ik zal mĳ niet meer gekrenkt voelen.’
43 ’Omdat gĳ niet aan de dagen
van uw jeugd hebt gedachtp en gĳ
mĳ wegens al deze dingen telkens
in beroering hebt gebracht,q ja,
zie, zal ook ik van mĳn kant stellig
uw eigen gedrag op [uw] hoofd zelf
doen neerkomen’,r is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en gĳ zult stellig geen losbandig
gedrag blĳven bedrĳven naast al
uw verfoeilĳkheden.
44 Zie! Iedereen die een spreuks
tegen u gebruikt, zal de spreuk gebruiken die luidt: „Zo moeder, zo
dochter!”t 45 Gĳ zĳt de dochter
van uw moeder,u iemand die haar
echtgenootv en haar zonen verafschuwt. En gĳ zĳt de zuster van
uw zusters, die hun echtgenoten
en hun zonen verafschuwden. De
moeder van U, vrouwen, was een
Hethitische,w en UW vader was een
Amoriet.’ ”x
46 „’En uw oudste zuster is Say zĳ met haar onderhomaria,
_
x De 9:5; De 20:17; Joz 10:5; 2Kon 21:11; y Ez
23:33.
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Samaria minder gezondigd

rige plaatsen,a die links van u
woont, en uw zuster jonger dan
gĳ, die rechts van u woont, is
b met haar onderhorige
Sodom
_
plaatsen.c 47 En niet hun wegen hebt gĳ bewandeld, noch overeenkomstig hun verfoeilĳkheden
gedaan.d Binnen heel korte tĳd
zĳt gĳ zelfs verderfelĳker gaan
handelen dan zĳ op al uw wegen.e
48 Zo waar ik leef,’ is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’Sodom,
uw zuster, zĳ
_
met haar onderhorige plaatsen,
heeft niet gedaan naar wat gĳ
hebt gedaan, gĳ en uw onderhorige plaatsen.f 49 Zie! Dit bleek
de dwaling van Sodom,
uw zus_
ter, te zĳn: Trots,g verzadigdheid van broodh en zorgeloze i rust
bleken haar en haar onderhorige plaatsenj eigen te zĳn, en de
hand van de ellendige k en de arme
sterkte zĳ niet.l 50 En zĳ bleven
hoogmoedig m en bedreven voortdurend iets verfoeilĳks voor mĳn
aangezicht,n en ten slotte verwĳderde ik hen, juist zoals het mĳ
[goed] toescheen.o
p
51 En wat Samaria
aangaat,
_
zĳ heeft nog niet de helft van uw
zonden bedreven, maar gĳ bleeft
uw verfoeilĳkheden overvloediger maken dan zĳ, zodat gĳ uw
zusters rechtvaardig deedt schĳnen wegens al uw verfoeilĳkheden
die gĳ hebt bedreven.q 52 Gĳ
dan, draag uw schande wanneer
gĳ moet pleiten ten gunste van
uw zusters. Wegens uw zonden,
waarin gĳ verfoeilĳker hebt gehandeld dan zĳ, zĳn zĳ rechtvaardiger dan gĳ.r En gĳ dan, schaam
u en draag uw schande doordat
gĳ uw zusters rechtvaardig doet
schĳnen.’
53 ’En ik wil hun gevangenen
vergaderen,s de gevangenen van
Sodom
en van haar onderhorige
_
plaatsen, en de gevangenen van
Samaria
en van haar onderhori_
ge plaatsen; ik wil ook uw gevangenen te midden van hen vergaderen,t 54 opdat gĳ uw schande
moogt dragen; u en gĳ moet u
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EZECHIEL 16:47-63
te schande gemaakt voelen wegens alles wat gĳ gedaan hebt,
aangezien gĳ hen hebt vertroost.a
55 En uw eigen zusters, Sodom
_
en haar onderhorige plaatsen, zullen tot hun vroegere staat terugkeren, en Samaria
en haar on_
derhorige plaatsen zullen tot hun
vroegere staat terugkeren, en
gĳzelf en uw eigen onderhorige
plaatsen, [GIJ] zult tot UW vroegere staat terugkeren.b 56 En So_
dom, uw zuster, bleek niet iets te
zĳn dat het waard was er uit uw
mond over te horen op de dag van
uw trots,c 57 voordat uw eigen
slechtheid werd blootgelegd,d net
als in de tĳd van de¨ smaad van de
e
dochters van Syri
_ e en van allen
rondom haar, de dochters van de
f degenen die u van alle
Filistĳnen,
kanten met verachting bejegenden.g 58 Uw losbandig gedrag h
en uw verfoeilĳkheden, gĳ moet
ze zelf dragen’,i is de uitspraak
van Jehovah.”
59 „Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Ik moet
ook met u doen net zoals gĳ hebt
gedaan,j omdat gĳ de eed hebt veracht door [mĳn] verbond te verbreken.k 60 En ik, ikzelf, moet
gedachtig zĳn aan mĳn verbond
met u in de dagen van uw jeugd,l
en ik moet voor u een voor onbepaalde tĳd durend verbond oprichten.m 61 En gĳ zult stellig
terugdenken aan uw wegenn en u
te schande gemaakt voelen wanneer gĳ uw zusters ontvangt, degenen ouder dan gĳ zowel als degenen jonger dan gĳ, en ik zal
hen stellig aan u geven als dochters,o maar niet op grond van uw
verbond.’p
62 ’En ik, ikzelf, wil mĳn verbond met u oprichten; q en gĳ
zult moeten weten dat ik Jehovah ben, 63 opdat gĳ de herinnering bewaart en u werkelĳk
schaamtr en gĳ geen enkele reden meer krĳgt om [uw] mond
te openens wegens uw schande,
wanneer ik verzoening voor u
p Jer 31:31; Heb 8:13; q Ho 2:19; r Ezr 9:6; Ez
36:31; s Ps 39:9; Ro 3:19.
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EZECHIEL 17:1-18

Raadsel van arenden en wĳnstok

doe a voor alles wat gĳ hebt gedaan’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen, en
17
luidde: 2 „Mensenzoon, geef een
raadsel op b en stel een spreekwoord samen met betrekking
tot
¨
het huis van Isra
el.c 3 En gĳ
_
moet zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „De
grote arend,d groot van vleugels,e
met lange wieken, vol veren die
bontgekleurd waren, kwam naar
de L _ibanonf en nam vervolgens de
boomtop g van de ceder.h 4 Hĳ
plukte zelfs de top van zĳn jonge
scheuten af en bracht hem
daar¨
op naar het land Kana
an; i in een
_
stad van handelaars plaatste hĳ
hem. 5 Bovendien nam hĳ iets
van het zaad van het landj en zette het in een zaaiveld. Als een wilg
aan uitgestrekte wateren,k als
een wilgenboom plaatste hĳ het.
6 Toen sproot het uit en werd
geleidelĳk een weelderig groeiende wĳnstok, laag van hoogte,l geneigd zĳn loof naar binnen te keren; en wat zĳn wortels aangaat,
die kwamen er geleidelĳk onder.
En het werd ten slotte een wĳnstok en bracht scheuten voort en
zond ranken uit.m
7 En er kwam nog een grote
arend,n groot van vleugels en met
grote wieken,o en zie! deze zelfde wĳnstok strekte zĳn wortels
hongerig naar hem uit.p En zĳn
loof stak hĳ naar hem uit opdat [die] hem zou bevloeien, weg
van de tuinbedden waar hĳ was
geplant.q 8 Op een goed veld,
aan uitgestrekte wateren, was hĳ
reeds overgeplant,r ten einde grote takken voort te brengen en
vrucht te dragen, om een majestueuze wĳnstok te worden.” ’
9 Zeg: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zal het
gelukken? s Zal niet iemand zelfs
zĳn wortels uitrukkent en zelfs
zĳn vrucht schubbig maken? En
moeten [niet] al zĳn vers geplukte
spruiten verdorren? u Hĳ zal verdorren. Noch door een grote arm
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noch door een talrĳk volk zal hĳ
van zĳn wortels opgeheven hoeven te worden. 10 En zie! zal
het, alhoewel hĳ overgeplant is,
gelukken? Zal hĳ niet volkomen
verdorren, ja, zoals wanneer de
oostenwind hem aanraakt? a Op
de tuinbedden van zĳn spruit zal
hĳ verdorren.” ’ ”b
11 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
12 „Zeg alstublieft tot het weerspannige huis: c ’Weet gĳlieden
werkelĳk niet wat deze dingen
betekenen?’ Zeg: ’Zie! De koning
van Babylon
kwam naar Jeruza_
_
lem en nam toen zĳn koning d en
zĳn vorsten en bracht hen bĳ zich
e
13 Verder nam hĳ
in Babylon.
_
iemand van het koninklĳk zaadf
en sloot een verbond met hem en
bracht hem onder een eed; g en de
voornaamsten van het land nam
hĳ weg,h 14 opdat het koninkrĳk van geringe betekenis zou
worden,i niet in staat zich te verheffen, opdat het door zĳn verbond te onderhouden, in stand
zou blĳven.j 15 Maar hĳ rebelleerde k ten slotte tegen hem door
zĳn boodschappers naar Egypte
_
te zenden, [opdat het] hem paarden en een talrĳk volk zou geven.l
Zal hĳ succes hebben? Zal hĳ ontkomen, hĳ die deze dingen doet en
die een verbond heeft verbroken?
En zal hĳ werkelĳk ontkomen?’m
16 ’„Zo waar ik leef,”n is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, „in de [woon]plaats van
de koning die degene als koning
aanstelde die zĳn eed verachtte o
en die zĳn verbond verbrak, bĳ
hem, midden in Babylon,
zal hĳ
_
sterven.p 17 En door een grote
krĳgsmacht en door een talrĳke
vergadering zal Farao hem niet
doeltreffend maken in de oorlog,q
door een belegeringsdam op te
werpen en door een belegeringswal te bouwen, ten einde vele
zielen af te snĳden.r 18 En hĳ
heeft een eed verachts door een
verbond te verbreken, en zie! hĳ
r Jer 33:5; s Mt 5:37; Ro 1:31.
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De ziel die zondigt, zal sterven

had zĳn hand gegevena en heeft
zelfs al deze dingen gedaan. Hĳ
zal niet ontkomen.” ’b
19 ’Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zo
waar ik leef, waarlĳk, mĳn eed
die hĳ heeft verachtc en mĳn verbond dat hĳ heeft verbroken —
ja, ik wil het op zĳn hoofd doen
neerkomen. 20 En ik wil mĳn
net over hem uitspreiden, en hĳ
zal stellig in mĳn vangnet worden gevangen; d en ik wil hem
naar Babylon
brengen en daar
_
met hem in het gericht treden betreffende zĳn ontrouw waarmee
hĳ jegens mĳ gehandeld heeft.e
21 En wat al zĳn vluchtelingen
in al zĳn krĳgsbenden betreft,
door het zwaard zullen zĳ vallen, en de overgeblevenen zullen
zelfs naar elke windstreek verspreid worden.f En gĳlieden zult
moeten weten dat ikzelf, Jehovah,
[het] gesproken heb.” ’g
22 ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Ikzelf zal
ook stellig iets van de hoge boomtop van de ceder nemen en [dat in
de grond] zetten; h van de top van
zĳn loten zal ik een tere [loot] afplukkeni en ik wil [die] zelf overplanten op een hoge en verheven berg.j 23 Op
¨ de berg van de
hoogte van Isra
el zal ik hem over_
planten,k en hĳ zal stellig grote
takken dragen en vrucht voortbrengenl en een majestueuze ceder worden.m En daaronder zullen
werkelĳk alle vogels van allerlei
vleugel verblĳf houden; in de schaduw van zĳn loof zullen ze verblĳf houden.n 24 En al de bomen
van het veld zullen moeten weten
dat ikzelf, Jehovah,o de hoge boom
heb vernederd,p de lage boom heb
verhoogd,q de nog vochtige boom
heb doen verdorrenr en de dorre
boom heb doen bloeien. Ikzelf, Jehovah, heb gesproken en heb [het]
gedaan.” ’ ”s
En het woord van Jehovah kwam verder tot mĳ,
18
en luidde: 2 „Wat betekent het
voor ulieden dat GIJ dit
¨ spreekwoord gebruikt op Isra
els bodem,
_
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¨
EZECHIEL 17:19–18:11
door te zeggen: ’De vaders zĳn het
die onrĳpe druiven eten, maar het
zĳn de tanden van de zonen die
slee worden’? a
3 ’Zo waar ik leef,’ is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah, ’gĳlieden zult voortaan
dit
¨
spreekwoord in Isra
el niet meer
_
gebruiken. 4 Ziet! Alle zielen —
mĳ behoren ze toe.b Zoals de zielc
van de vader zo eveneens de ziel
van de zoon — mĳ behoren
´ ´ ze
toe.d De ziel die zondigt,e dıe zal
f
sterven.
5 En wat een man betreft, ingeval hĳ rechtvaardig blĳkt te zĳn
en hĳ gerechtigheid en rechtvaardigheid heeft geoefend; g 6 op
de bergenh at hĳ nieti en zĳn ogen
sloeg hĳ niet op naar de drekgo¨
den van het huis van Isra
el,j en
_
de vrouw van zĳn metgezel verontreinigde hĳ nietk en tot een
vrouw in haar onreinheid placht
hĳ niet te naderen; l 7 en geen
mens placht hĳ slecht te behandelen; m het pand dat hĳ nam voor
schuld gaf hĳ altĳd terug; n niets
placht hĳ weg te roven; o de hongerige gaf hĳ altĳd zĳn eigen
broodp en de naakte placht hĳ te
bedekken met een kledingstuk; q
8 niets placht hĳ te geven tegen
rente r en geen woeker placht hĳ
te nemen; s van onrecht trok hĳ
zĳn hand steeds terug; t ware gerechtigheid placht hĳ te oefenen
tussen man en man; u 9 in mĳn
inzettingen bleef hĳ wandelenv en
mĳn rechterlĳke beslissingen nam
hĳ in acht ten einde naar waarheid te handelenw — hĳ is rechtvaardig.x Hĳ zal beslist blĳven
leven’,y is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.
10 ’En [indien] iemand vader is
geworden van een zoon die een
rover z is, een bloedvergieter,a
die zo iets als een van deze dingen heeft gedaan 11 (maar hĳzelf heeft geen van deze zelfde dingen gedaan); ingeval hĳ
s Le 25:36; Ne 5:7; t Le 19:35; De 25:16; u Le
19:15; Le 25:14; De 1:16; Za 8:16; v De 8:11; w De
4:1; De 5:1; Ez 20:11; x Ps 24:5; y Le 18:5; Ne
9:29; Am 5:4; Ro 10:5; Ga 3:12; z Le 19:13; a Ge
9:6; Ex 21:12; Nu 35:31.

¨
EZECHIEL 18:12-25
ook op de bergen heeft gegetena
en hĳ de vrouw van zĳn metgezel heeft verontreinigd; b 12 hĳ
de ellendige en arme slecht heeft
behandeld; c hĳ dingen heeft weggeroofd,d hĳ het in pand gegevene niet placht terug te geven,e en
hĳ naar de drekgoden zĳn ogen
opsloeg f — iets verfoeilĳks heeft
hĳ gedaan.g 13 Op woeker heeft
hĳ gegevenh en rente heeft hĳ
genomen,i en hĳ zal beslist niet
blĳven leven. Al deze verfoeilĳkheden heeft hĳ gedaan.j Hĳ zal
beslist ter dood worden gebracht.
Op hem zal zĳn eigen bloed neerkomen.k
14 En zie! iemand is vader geworden van een zoon die al de
zonden van zĳn vader, die hĳ
heeft gedaan, blĳft zien, en hĳ
ziet [ze] en doet dergelĳke dingen
niet.l 15 Op de bergen heeft hĳ
niet gegeten en zĳn ogen heeft
hĳ niet opgeslagen naar de drek¨
goden van het huis van Isra
el; m
_
de vrouw van zĳn metgezel heeft
hĳ niet verontreinigd; n 16 en
geen mens heeft hĳ slecht behandeld,o geen pand heeft hĳ genomenp en niets heeft hĳ weggeroofd; q de hongerige heeft hĳ zĳn
eigen brood gegevenr en de naakte heeft hĳ bedekt met een kledingstuk; s 17 van de ellendige
heeft hĳ zĳn hand teruggetrokken; geen woeker t en rente u heeft
hĳ genomen; mĳn rechterlĳke beslissingen heeft hĳ volbracht; v
in mĳn inzettingen heeft hĳ gewandeld; w hĳzelf zal niet sterven
wegens de dwaling van zĳn vader.x Hĳ zal beslist blĳven leven.y
18 Wat zĳn vader betreft, omdat
hĳ volslagen afzetterĳ pleegde,z
iets wegroofde van een broeder,a
en hĳ al wat niet goed is heeft gedaan te midden van zĳn volken,b
zie! dan moet hĳ voor zĳn dwaling sterven.c
19 En gĳlieden zult stellig zeggen: „Hoe komt het dat de zoon
geen [schuld] behoeft te dragen
wegens de dwaling van de vader?”d Welnu, wat de zoon betreft,
gerechtigheid en rechtvaardig-
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heid heeft hĳ geoefend,a al mĳn
inzettingen heeft hĳ gehouden
en hĳ blĳft ze betrachten.b Hĳ zal
c
20 De ziel
beslist blĳven ´ leven.
´
die zondigt, dıe zal sterven.d Een
zoon zal geen [schuld] dragen wegens de dwaling van de vader, en
een vader van zĳn kant zal geen
[schuld] dragen wegens de dwaling van de zoon.e De rechtvaardigheid van de rechtvaardige zal
op hemzelf neerkomen,f en de goddeloosheid van een goddeloze zal
op hemzelf neerkomen.g
21 Wat nu een goddeloze betreft, ingeval hĳ zich zou afkeren
van al zĳn zonden die hĳ heeft
begaan,h en hĳ werkelĳk al mĳn
inzettingen zou houden en gerechtigheid en rechtvaardigheid
zou oefenen,i zal hĳ beslist blĳven leven. Hĳ zal niet sterven.j
22 Al zĳn overtredingen die hĳ
heeft begaan — ze zullen niet
tegen hem in herinnering worden gebracht.k Wegens zĳn rechtvaardigheid die hĳ heeft gedaan,
zal hĳ blĳven leven.’l
23 ’Schep ik ook maar enigszins behagen in de dood van een
goddeloze’,m is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’[en]
niet daarin dat hĳ zou terugkeren
van zĳn wegen en werkelĳk zou
blĳven leven?’n
24 ’Wanneer nu een rechtvaardige zich afkeert van zĳn rechtvaardigheid en werkelĳk onrecht
doeto — overeenkomstig al de
verfoeilĳkheden die de goddeloze heeft gedaan, blĳft hĳ doenp
en hĳ leeft — geen van al zĳn
rechtvaardige daden die hĳ heeft
gedaan, zal gedacht worden.q Wegens zĳn ontrouw die hĳ heeft gepleegd en wegens zĳn zonde waarmee hĳ heeft gezondigd, daarvoor
zal hĳ sterven.r
25 En gĳlieden zult stellig zeggen: „De weg van Jehovah is niet
recht getrokken.”s Hoor alstu¨
blieft, o huis van Isra
el. Is mĳn
_
p Ro 1:28; q Heb 10:38; 2Jo 8; r Sp 14:32; Sp
21:16; s Job 34:5; Job 35:2; Sp 19:3; Ez 33:17; Mal
2:17; Ro 9:20.
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¨
Israels koningen als leeuwen. Wĳnstok

eigen weg niet recht getrokken? a
Zĳn het niet de wegen van ulieden die niet recht zĳn getrokken? b
26 Wanneer een rechtvaardige
zich afkeert van zĳn rechtvaardigheid en hĳ werkelĳk onrecht
doetc en daarom sterft, zal hĳ wegens zĳn onrecht dat hĳ heeft gedaan, sterven.d
27 En wanneer een goddeloze
zich afkeert van zĳn goddeloosheid die hĳ heeft bedreven en vervolgens gerechtigheid en recht´´
vaardigheid oefent,e zal hıj zĳn
eigen ziel in het leven houden.f
28 Wanneer hĳ [het] inzietg en hĳ
zich afkeert van al zĳn overtredingen die hĳ heeft begaan,h zal hĳ
beslist blĳven leven. Hĳ zal niet
sterven.i
¨
29 En het huis van Isra
el zal
_
stellig zeggen: „De weg van Jehovah is niet recht getrokken.”j
Wat mĳn wegen aangaat, zĳn ze
niet ¨ recht getrokken, o huis van
Isra
el? k Zĳn het niet de wegen
_
van ulieden die niet recht zĳn getrokken?’l
30 ’Daarom, ieder
´ overeenkomstig zĳn wegen, zo zal
¨ ik U richel’, is de uitten,m o huis van Isra
_
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah.n ’Keert U af, ja, bewerkstelligt een terugkeer van al UW
overtredingeno en laat niets voor
ulieden een struikelblok blĳken
te zĳn dat dwaling veroorzaakt.p
31 Werpt al UW overtredingen
waarin GIJ overtreden hebt, van U
af,q en maakt U een nieuw hartr
en een nieuwe geest,s want waarGIJ sterven,t o huis van
om zoudt
¨
Isra
el?’
_
32 ’Want ik schep helemaal
geen behagen in de dood van wie
sterven moet’,u is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
’Bewerkstelligt dus een terugkeer
en blĳft leven.’ ”v
„En wat u betreft, hef een
klaaglied aan betreffen19
¨
2 en
de de oversten van Isra
el,
_
w

x

gĳ moet zeggen: ’Wat was uw
moeder? Een leeuwin onder leeu-
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¨
EZECHIEL 18:26–19:11

wen.a Ze legde zich neer tussen
jonge leeuwen met manen. Ze
bracht haar welpen groot.
3 En geleidelĳk kweekte ze een
van haar welpen op.b Een jonge
leeuw met manen werd hĳ, en
hĳ leerde vervolgens prooi te verscheuren.c Hĳ verslond zelfs de
¨
aardse mens. 4 En natien bleven over hem horen. In hun kuil
werd hĳ gevangen, waarop ze hem
door middel van haken naar het
land Egypte
brachten.d
_
5 Toen ze nu zag dat ze had
gewacht [en] haar hoop was vergaan, nam ze vervolgens een ander van haar welpen.e Tot een jonge leeuw met manen maakte ze
hem. 6 En hĳ liep voorts rond
te midden van leeuwen. Een jonge leeuw met manen werd hĳ.
En geleidelĳk leerde hĳ prooi te
verscheuren.f Hĳ verslond zelfs
de aardse mens.g 7 En hĳ leerde zĳn woontorens kennen, en hĳ
verwoestte zelfs hun steden,h zodat het land woest gelegd werd
en hĳ het vervulde met het geluid
van zĳn gebrul.i 8 Toen stelden
¨
natien van rondom uit de rechtsgebieden zich tegen hemj en slaagden erin hun net over hem uit
te spreiden.k In hun kuil werd
hĳ gevangen.l 9 Ten slotte zetten zĳ hem in de kooi, met behulp van haken, en brachten hem
m Zĳ
naar de koning van Babylon.
_
dan brachten hem met behulp van
vangnetten, opdat zĳn stem niet
meer gehoord zou worden op de
¨
bergen van Isra
el.n
_
10 Uw moeder o was als een
wĳnstok in uw bloed,p geplant aan
wateren. Vruchtdragend en vol
takken werd ze vanwege overvloedig veel water.q 11 En ze werden
voor haar sterke staven, bestemd
voor de scepters van heersers.r En
zĳn hoogte werd geleidelĳk groot,
tot hoog tussen [de] takken, en hĳ
werd zichtbaar wegens zĳn hoogte, wegens de overvloed van zĳn
p Ps 80:8; Jes 5:1; Ez 15:2; Ez 17:6; q Nu 24:6;
De 8:7; r Nu 24:17; Ezr 4:20.

¨
EZECHIEL 19:12–20:13

¨
Terugblik op Israels verfoeilĳke daden

loof.a 12 Maar ten slotte werd
ze in verbolgenheid uitgerukt.b
Ter aarde werd ze geworpen en
er was een oostenwind die haar
vrucht deed verdrogen.c Haar
sterke staf werd afgerukt en verdorde.d Ja, vuur verslond hem.e
13 En nu is ze geplant in de wildernis,f in een waterloos en dorstig land.g 14 En er ging vervolgens vuur uit van [haar] staf.h
Het verslond zelfs haar scheuten, ja, haar vrucht, en er bleek
in haar geen sterke staf te zĳn,
geen scepter om te heersen.i
Dat is een klaaglied, en het zal
een klaaglied worden.’ ”j
Het geschiedde dan in het
zevende jaar, in de vĳfde
[maand], op de tiende [dag] van
de maand, [dat] er mannen¨ uit de
oudere [mannen] van Isra
el kwa_
k
men om Jehovah ´ te
´ raadplegen,
en zĳ gingen voor mĳ zitten.l
2 Toen kwam het woord van Jehovah tot mĳ en luidde: 3 „Mensenzoon, spreek met
de oudere
¨
mannen van Isra
el, en gĳ moet
_
tot hen zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Is
het om mĳ te raadplegen, dat gĳlieden komt? m ’Zo waar ik leef, ik
wil mĳ niet door U laten raadplegen’,n is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.” ’
4 Zult gĳ hen oordelen? Zult gĳ
[hen] oordelen, o mensenzoon? o
Maak hun de verfoeilĳkheden van
hun voorvaders bekend.p 5 En
gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah ge¨
zegd: „Op de dag dat ik Isra
el
_
uitkoos,q hief ik voorts ook mĳn
hand op r [in een eed] tot het zaad
s en maakvan het huis van Jakob
_
te ik mĳ aan hen bekend in het
t Ja, ik ging ertoe
land Egypte.
_
over mĳn hand [in een eed] tot
hen op te heffen, en zei: ’Ik ben
Jehovah, UW God.’u 6 Op die dag
hief ik mĳn hand [in een eed] tot
hen op v om hen uit het land Egyp_
te te leiden naar een land dat ik
voor hen verspied had, vloeiend
van melk en honing.w Het was het

20
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1078

sieraad van alle landen.a 7 En
vervolgens zei ik tot hen: ’Werpt
weg, een ieder van U, de walgelĳkheden van zĳn ogen,b en verontreinigt U niet met de drekgoc Ik ben Jehovah,
den van Egypte.
_
UW God.’d
8 En zĳ werden weerspannig
tegen mĳe en zĳ wilden niet naar
mĳ luisteren. De walgelĳkheden
van hun ogen wierpen zĳ niet
elk voor zich weg en de drekgoden van Egypte
verlieten zĳ
_
niet,f zodat ik beloofde mĳn woede over hen uit te storten, ten
einde mĳn toorn tegen hen tot
voltooiing te brengen in het midg
9 En
den van het land Egypte.
_
ik handelde vervolgens ter wille
van mĳn eigen naam, opdat [die]
niet ontheiligd zou worden
voor
¨
de ogen van de natien in wier
midden zĳ waren,h omdat ik mĳ
voor hun ogen aan hen had bekendgemaakt toen ik hen uit
het land Egypte
leidde.i 10 Ik
_
leidde hen dus uit het land Egyp_
te en bracht hen in de wildernis.j
11 Voorts gaf ik hun mĳn inzettingen; k en mĳn rechterlĳke
beslissingenl maakte ik hun bekend, opdat de mens die ze blĳft
doen, er ook door zou blĳven leven.m 12 En ook mĳn sabbatten gaf ik hun,n om een teken te
worden tussen mĳ en hen,o ten
einde [hun] te [doen] weten dat ik
Jehovah ben, die hen heiligt.
13
_
¨ Maar zĳ, het huis van Israel, waren weerspannig tegen
mĳ in de wildernis.p In mĳn inzettingen wandelden zĳ nietq en
mĳn rechterlĳke beslissingen verwierpen zĳ,r door welke, zou de
mens ze blĳven doen, hĳ ook zal
blĳven leven.s En mĳn sabbatten
ontheiligden zĳ ten zeerste,t zodat ik beloofde mĳn verbolgenh Ex 32:12; Nu 14:13; De 9:28; Joz 7:9; 1Sa 12:22;
i Joz 2:10; Joz 9:9; 1Sa 4:8; j Ex 13:17; Ex 15:22;
k Le 3:17; l De 4:8; Ne 9:13; Ps 147:19; m De
8:3; De 30:16; Lu 10:28; Ro 10:5; Ga 3:12; n Ex
20:8; Le 23:3; Le 23:24; Le 23:32; Le 25:4; Le
25:11; De 5:12; Ne 9:14; o Ex 13:9; Ex 31:13; Ex
35:2; p Ex 32:8; Nu 14:22; Ps 78:40; Ps 95:8; q Le
26:15; r Le 26:43; Sp 1:25; Ez 16:24; s Ez 18:9; Ro
10:5; t Jes 56:6.
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¨
God zelf treedt met Israel in het gericht

heid over hen uit te storten in
de wildernis, ten einde hen uit
te roeien.a 14 Maar ik handelde
ter wille van mĳn eigen naam, opdat [die] niet ontheiligd zou wor¨
den voor de ogen van de natien,
voor wier ogen ik hen had uitgeleid.b 15 En ikzelf hief ook mĳn
hand [in een eed] tot hen op in
de wildernis,c hen niet te brengen in het land dat ik had gegeven, vloeiend van melk en honing d (het is het sieraad van al
de landen),e 16 omdat zĳ mĳn
eigen rechterlĳke beslissingen
verwierpen; en wat mĳn inzettingen betreft, zĳ wandelden er
niet in, en mĳn sabbatten ontheiligden zĳ, omdat hun hart louter
hun drekgoden achternaging.f
17 En mĳn oog ging leed over
hen gevoelen [om mĳ ervan te
weerhouden] hen te verderven,g
en ik gaf hen niet aan de verdelging prĳs in de wildernis. 18 En
ik zei voorts tot hun zonen in
de wildernis: h ’In de voorschriften
van UW voorvaders moogt GIJ niet
wandeleni en hun rechtsverordeningen niet onderhoudenj en met
hun drekgoden U niet verontreinigen.k 19 Ik ben Jehovah, UW
God.l Wandelt in mĳn eigen inzettingenm en neemt mĳn eigen rechterlĳke beslissingen in achtn en
handelt ernaar.o 20 En heiligt
mĳn eigen sabbatten,p en ze moeten dienen tot een teken tussen
mĳ en U, opdat [GIJ] moogt weten
dat ik Jehovah, UW God, ben.’q
21 En de zonen werden weerspannig tegen mĳ.r In mĳn inzettingen wandelden zĳ niet, en mĳn
rechterlĳke beslissingen namen
zĳ niet in acht om ze te volbrengen, door welke, zou de mens [ze]
blĳven volbrengen, hĳ ook zal blĳven leven.s Mĳn sabbatten ontheiligden zĳ.t Dus beloofde ik mĳn
woede over hen uit te storten, ten
einde mĳn toorn tegen hen tot een
einde te brengen in de wildernis.u
22 En ik trok mĳn hand terug v en
ging ter wille van mĳn eigen naam
handelen, opdat [die] niet onthei-
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¨
EZECHIEL 20:14-30

ligd zou¨ worden voor de ogen van
de natien, voor wier ogen ik hen
had uitgeleid.a 23 Ook hief ikzelf mĳn hand [in een eed] tot
hen op in de wildernis,b om hen
¨
te verstrooien onder de natien
en hen te verspreiden over de
landen,c 24 omdat zĳ mĳn eigen
rechterlĳke beslissingen niet volbrachtend en zĳ mĳn eigen inzettingen verwierpene en zĳ mĳn
eigen sabbatten ontheiligdenf en
hun ogen louter naar de drekgoden van hun voorvaders [gericht]
bleken te zĳn.g 25 En ikzelf liet
hen ook voorschriften hebben
die niet goed waren en rechterlĳke beslissingen waardoor zĳ niet
konden blĳven leven.h 26 En ik
liet hen dan verontreinigd worden door hun geschenken wanneer [zĳ] elk kind dat de baarmoeder opende door [het vuur]
lieten gaan,i om hen eenzaam en
verlaten te maken, opdat zĳ zouden weten dat ik Jehovah ben.” ’j
27 Daarom, spreek tot het huis
¨
van Isra
el, o mensenzoon, en gĳ
_
moet tot hen zeggen: k ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Maar in dit opzicht spraken UW voorvaders schimpend
over mĳ, doordat zĳ in ontrouw
jegens mĳ handelden.l 28 En
ik bracht hen vervolgens in het
landm waaromtrent ik mĳn hand
[in een eed] had opgeheven om
[het] hun te geven.n Toen zĳ dan
elke verheven heuvelo en elke
wĳdvertakte boom zagen, gingen
zĳ daar voorts hun slachtoffers
offerenp en daar hun krenkende
offergave geven, en daar hun rustig stemmende geuren aanbiedenq
en daar hun drankoffers uitgieten.r 29 Dus zei ik tot hen: ’Wat
betekent de hoge plaats waar GIJ
komt, dat haar naam Hoge Plaats
genoemd zou worden tot op deze
dag?’ ” ’s
30 Daarom, zeg tot het huis van
¨
Isra
el: ’Dit heeft de Soevereine
_
n Ps 105:9; Ez 20:6; o De 12:2; 1Kon 14:23; Jes
65:7; Jer 2:20; p Ps 78:58; Jes 57:5; Ez 6:13; q Ez
16:19; r Jer 19:13; s Ez 16:24.

¨
EZECHIEL 20:31-46

Herstel. Zullen Jehovah moeten erkennen

Heer Jehovah gezegd: „Op de manier van UW voorvaders verontreinigt GIJ U,a en hun walgelĳkheden
loopt GIJ achterna in immorele gemeenschap? b 31 En door UW geschenken op te heffen, doordat
GIJ UW zonen door het vuur laat
gaan,c verontreinigt GIJ U voor al
UW drekgoden tot op deze dag? d
Zal ik mĳ terzelfder tĳd door ulieden laten
raadplegen, o huis van
¨
Isra
el?” ’e
_
’Zo waar ik leef,’ is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’ik wil mĳ niet door U laten raadplegen.f 32 En dat wat in UW
geest opkomt,g zal beslist niet gebeuren,h namelĳk dat GIJ
¨ zegt:
„Laten wĳ gelĳk de natien worden, gelĳk de families van de landen,i door hout en steen te dienen.” ’ ”j
33 „’Zo waar ik leef,’ is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’met een sterke hand
en met een uitgestrekte armk
en met uitgestorte woede wil ik
als koning over ulieden heersen.l
34 En ik wil U uitleiden uit de
volken, en ik wil U bĳeenbrengen
uit de landen waarheen GIJ verstrooid zĳt met een sterke hand
en met een uitgestrekte arm en
met uitgestorte woede.m 35 En
ik wil U in de wildernis van de volken brengenn en daar van aangezicht tot aangezicht met U in het
gericht treden.o
36 Net zoals ik met UW voorvaders in het gericht ben getreden in
p
de wildernis van het land Egypte,
_
zo zal ik met U in het gericht treden’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah. 37 ’En ik
wil U onder de staf doen doorgaanq
en U in de band van het verbond
brengen.r 38 En ik wil uit U de
opstandigen en de overtreders tegen mĳ uitschiften,s want uit het
land van hun inwonende vreemdelingschap zal
¨ ik hen uitleiden,
maar op Isra
els bodem zullen zĳ
_
niet komen; t en gĳlieden zult moeten weten dat ik Jehovah ben.’u
¨
39 En GIJ, o huis van Isra
el, dit
_
heeft de Soevereine Heer Jehovah
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gezegd: ’Ieder van U ga zĳn eigen
drekgoden dienen.a En daarna, indien GIJ niet naar mĳ luistert,
dan zult GIJ mĳn heilige naam
niet meer ontheiligen door UW geschenken en door UW drekgoden.’b
40 ’Want op mĳn heilige berg,
op de berg van de hoogte van Is_
¨
rael,’c is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah, ’daar zul¨
len zĳ, heel het huis van Isra
el
_
in zĳn geheel, mĳ dienen, in het
land.d Daar zal ik een welgevallen aan hen hebben en daar zal
ik UW bĳdragen eisen en de eerstelingen van UW aanbiedingen
met betrekking tot al UW heilige dingen.e 41 Wegens de rustig stemmende geur zal ik een
welgevallen aan U hebben,f wanneer ik U uitleid uit de volken en
ik U werkelĳk bĳeenbreng uit de
landen waarheen GIJ verstrooid
zĳt,g en ik wil in U geheiligd wor¨
den voor de ogen van de natien.’h
42 ’En gĳlieden zult moeten weten dat ik Jehovah ben,i wanneer
¨
ik U op Isra
els bodem breng,j naar
_
het land waarvoor ik mĳn hand
[in een eed] heb opgeheven om
[het] aan UW voorvaders te geven.
43 En GIJ zult daar stellig terugdenken aan UW wegenk en al UW
handelingen waardoor GIJ U verontreinigd hebt,l en GIJ zult werkelĳk een walging voelen voor
UW eigen aangezicht wegens al
UW slechte dingen die GIJ gedaan
hebt.m 44 En GIJ zult moeten
weten dat ik Jehovah benn wanneer ik handelend tegen U optreed ter wille van mĳn naam,o
niet overeenkomstig UW slechte
wegen of overeenkomstig UW verdorven handelingen,p o huis van
¨
Isra
el’, is de uitspraak van de Soe_
vereine Heer Jehovah.”
45 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
46 „Mensenzoon, wend uw aangezichtq in de richting van het
zuiderkwartier en laat [woorden]
m Jer 31:18; n Ez 24:24; o Ps 79:9; Ez 36:22; p 1Ti
1:16; q Ez 6:2.
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Gods zwaard tegen Jeruzalem getrokken

druppelena naar het zuiden, en
profeteer tot het woud van het
zuiderveld. 47 En gĳ moet tot
het zuiderwoud zeggen: ’Hoor het
woord van Jehovah. Dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Zie, ik ontsteek een vuur tegen
u,b en het moet in u elke nog vochtige boom en elke dorre boom verslinden.c De laaiende vlam zal niet
uitgeblust worden,d en verzengd
moeten erdoor worden alle aangezichten van [het] zuiden tot het
noorden.e 48 En alle vlees moet
zien dat ikzelf, Jehovah, het heb
aangestoken, zodat het niet uitgeblust zal worden.” ’ ”f
49 Toen zei ik: „Ach, o Soevereine Heer Jehovah! Zĳ zeggen
over mĳ: ’Stelt hĳ geen spreekwoorden samen?’ ”g
En het woord van Jehovah kwam verder tot mĳ,
21
en luidde: 2 „Mensenzoon, richt
uw aangezicht naar Jeruzalem
_
en laat [woorden] druppelenh tei
en profegen de heilige plaatsen,
¨
teer tegen Isra
els bodem.j ¨ 3 En
_
gĳ moet zeggen tot Isra
els bo_
dem: ’Dit heeft Jehovah gezegd:
k en ik wil
„Zie, ik ben tegen u,
mĳn zwaard uit zĳn schede trekkenl en rechtvaardige en goddeloze uit u afsnĳden.m 4 Opdat ik
inderdaad rechtvaardige en goddeloze uit u moge afsnĳden, daarom zal mĳn zwaard uit zĳn schede te voorschĳn komen tegen alle
vlees van zuid tot noord.n 5 En
alle vlees zal moeten weten dat ikzelf, Jehovah, mĳn zwaard uit zĳn
schede heb getrokken.o Het zal
niet meer teruggaan.” ’p
6 En wat u aangaat, o mensenzoon, zucht met bevende heupen.q Ja, met bitterheid dient gĳ
te zuchten voor hun ogen.r 7 En
het moet geschieden dat ingeval
zĳ tot u zeggen: ’Waarom zucht
gĳ?’,s gĳ moet zeggen: ’Om een
bericht.’t Want het zal stellig komen,u en elk hart moet smeltenv
en alle handen moeten slap worden en elke geest moet moedeloos
¨
worden en alle knieen zullen zelfs
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¨
EZECHIEL 20:47–21:16

druipen van water.a ’Zie! Het zal
stellig komenb en tot stand worden gebracht’, is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah.”
8 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
9 „Mensenzoon, profeteer, en gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft Jehovah
gezegd: „Zeg: ’Een zwaard, een
zwaard! c Het is gescherptd en het
is ook gepolĳst. 10 Ten einde
een slachting te organiseren is het
gescherpt; opdat het een glinstering krĳgt is het gepolĳst.’ ” ’ ”e
„Of zullen wĳ ons uitbundig verheugen?”f
„’Verwerpt het de scepter g van
mĳn eigen zoon,h zoals [het] elke
boom [verwerpt]? i
11 En men geeft het om gepolĳst te worden, ten einde [het] te
zwaaien met de hand. Het — een
zwaard is gescherpt en het — het
is gepolĳst, ten einde het in de
hand te geven van iemand die
doodt.j
12 Schreeuw het uit en jammer,k o mensenzoon, want het —
het is tegen mĳn volk gekomen; l
het¨ is tegen alle oversten van Is_
rael.m Zelfs degenen die voor het
zwaard zĳn neergeworpen, zĳn
bĳ mĳn volk aangetroffen.n Daarom, geef een klap op [de] dĳ.o
13 Want er is een verdelging aangericht,p en wat indien het ook de
scepter verwerpt? q Deze zal niet
blĳven bestaan’,r is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
14 En gĳ, o mensenzoon — profeteer, en sla handpalm tegen
handpalm,s en ’Een zwaard!’ dient
driemaal herhaald te worden.t Het
zwaard van de verslagenen is het.
Het is het zwaard van een verslagene die groot is, dat om hen
heen suist.u 15 Opdat het hart
smeltv en om degenen te vermenigvuldigen die bĳ al hun poorten ten val worden gebracht,w wil
ik een slachting aanrichten met
het zwaard. Ach, het is gemaakt
voor een glinstering, gepolĳst
voor een slachting! x 16 Betoon
v Ez 21:7; w Jer 17:27; x Ez 21:10.

¨
EZECHIEL 21:17-32

Kroon afgezet. Hĳ die er recht op heeft

u scherp; a ga naar rechts! Bepaal
uw positie; ga naar links! Overal
waarheen uw aangezicht gericht
is! 17 En ook ikzelf zal mĳn
ene handpalm tegen mĳn andere
handpalm slaan,b en ik wil mĳn
woede c tot bedaren brengen.d Ikzelf, Jehovah, heb gesproken.”
18 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
19 „En wat u aangaat, o mensenzoon, zet u twee wegen uit waarlangs het zwaard van de koning
van Babylon
kan binnenkomen.e
_
Uit het ene land dienen ze beide uit te gaan, en er dient een
hand[wĳzer] uitgesneden te worden; f aan het boveneinde van de
weg naar de stad dient hĳ uitgesneden te worden. 20 Een weg
dient gĳ uit te zetten waarlangs
[het] zwaard kan binnenkomen
g van de zonen van
tegen Rabba
_
´ ´
Ammon,
en [een] tegen Juda,
te_
_
h
gen het versterkte Jeruzalem.
_
21 Want de koning van Babylon
_
stond stil op de tweesprong, aan
het boveneinde van de twee wegen, om zĳn toevlucht te nemen
tot waarzeggerĳ.i Hĳ heeft de pĳlen geschud. Hĳ heeft gevraagd
met behulp van de terafim; j hĳ
heeft de lever bezien. 22 In zĳn
rechterhand bleek de waarzegging voor Jeruzalem
te zĳn, om
_
stormrammen op te stellen,k om
de mond te openen voor een afslachting, om het geluid te doen
horen van een alarmsignaal,l om
stormrammen tegen poorten op
te stellen, om een belegeringsdam op te werpen, om een belegeringswal te bouwen.m 23 En
het is voor hen geworden als een
onware waarzegging in hun ogenn
— degenen die eden aan hen hebben gezworen; o en hĳ brengt dwaling in herinnering,p opdat [zĳ] gevangen worden.q
24 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat GIJ UW dwaling in herinnering
laat roepen, doordat UW overtredingen ontdekt worden, zodat UW
zonden gezien worden overeen-
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komstig al UW handelingen — omdat GIJ in herinnering wordt geroepen,a zult gĳlieden zelfs met de
hand worden gegrepen.’b
25 En wat u betreft, o dodelĳk
gewonde, goddeloze overste c van
¨
Isra
el,d wiens dag gekomen is in
_
de tĳd van de dwaling van [het]
einde,e 26 dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Verwĳder de tulband en zet af de kroon.f
Deze zal niet dezelfde zĳn.g Verhoog zelfs wat laag is h en verlaag
zelfs de hoge.i 27 Tot een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop
zal ik ze maken.j Ook wat deze
aangaat, ze zal stellig [van niemand] worden totdat hĳ komt die
het wettelĳke recht heeft,k en ik
moet [het] aan hem geven.’l
28 En gĳ, o mensenzoon, profeteer, en gĳ moet zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd betreffende de zonen
van Ammon
en betreffende hun
_
gesmaad.’ En gĳ moet zeggen:
’Een zwaard, een zwaard getrokken voor een slachting, gepolĳst
om [het] te laten verslinden, ten
einde te glinsteren,m 29 omdat
[zĳ] voor u een onwerkelĳkheid
schouwen, omdat [zĳ] voor u een
leugen waarzeggen,n ten einde u
op de hals van de verslagenen te
leggen, de goddelozen wier dag
gekomen is in de tĳd van de dwaling van [het] einde.o 30 Steek
[het] terug in zĳn schede. Op de
plaats waar gĳ werdt geschapen,
in het land van uw oorsprong,p zal
ik u richten. 31 En ik wil mĳn
openlĳke veroordeling over u uitstorten. Met het vuur van mĳn
verbolgenheid zal ik op u blazen,q
en ik wil u in de hand geven van
mannen die redeloos zĳn, de smeders van verderf.r 32 Voor het
vuur zult gĳ tot brandstof worden.s Uw eigen bloed zal zich midden in het land bevinden. Aan
u zal niet meer gedacht worden,
want ikzelf, Jehovah, heb gesproken.’ ”t
r Jer 4:7; Ez 25:5; s Jer 49:2; t Jes 55:11.
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¨
Bloedschande. Israel als schuimslakken

En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luid22
de: 2 „En wat u aangaat, o mensenzoon, zult gĳ richten,a zult gĳ
de stad vol bloedschuldb richten
en haar stellig al haar verfoeilĳkheden bekendmaken? c 3 En gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „O
stad die in haar midden bloed vergietd totdat haar tĳd komt,e en
die drekgoden in zich heeft gemaakt ten einde onrein te worden,f 4 door uw bloed dat gĳ
hebt vergoten, zĳt gĳ schuldig geworden,g en door uw drekgoden
die gĳ hebt gemaakt, zĳt gĳ onrein
geworden.h En gĳ brengt uw dagen nabĳ, en gĳ zult tot uw jaren
komen. Daarom moet ik u maken
tot een¨ voorwerp van smaad voor
de natien en van beschimping voor
alle landen.i 5 De [landen] dichtbĳ en die ver weg van u zullen u beschimpen, o gĳ onreine van naam,
j
rĳk aan verwarring.
6 Zie! De
¨
el hebben zich
overstenk van Isra
_
in u bevonden, elkeen [zich verlatend] op zĳn arm met het doel
bloed te vergieten.l 7 Vader en
moeder hebben zĳ in u met verachting bejegend.m Tegenover de
inwonende vreemdeling hebben zĳ
afzetterĳ bedreven in uw midden.n
Vaderloze jongen en weduwe hebben zĳ slecht behandeld in u.” ’ ”o
8 „’Mĳn heilige plaatsen hebt
gĳ veracht en mĳn sabbatten hebt
gĳ ontheiligd.p 9 Volslagen lasteraars hebben zich in u bevonden, met het doel bloed te vergieten; q en op de bergen hebben
zĳ in u gegeten.r Losbandig gedrag hebben zĳ in uw midden bedreven.s 10 De naaktheid van
een vader hebben zĳ in u ontbloot; t een vrouw onrein in [haar]
menstruatie hebben zĳ in u vernederd.u 11 En een man heeft
met de vrouw van zĳn metgezel
iets verfoeilĳks gedaan,v en een
man heeft zĳn eigen schoondochter door losbandig gedrag verontreinigd; w en een man heeft
zĳn zuster, de dochter van zĳn
eigen vader, in u vernederd.x
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EZECHIEL 22:1-20

12 Steekpenningen hebben zĳ in
u genomen om bloed te vergieten.a
Rente b en woeker hebt gĳ genomen,c en door afzetterĳ blĳft gĳ
op gewelddadige wĳze gewin makend ten koste van uw metgezellen,e en mĳ zĳt gĳ vergeten’,f is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.
13 ’En zie! ik heb in mĳn hand
geslageng wegens uw onrechtvaardige winst die gĳ hebt gemaakt,h en om uw daden van
bloedvergieting die in uw midden
bleken te zĳn.i 14 Zal uw hart
het blĳven uithoudenj of zullen
uw handen sterkte verschaffen
in de dagen dat ik handelend optreed jegens u? k Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken en ik zal stellig
handelend optreden.l 15 En ik
¨
wil u verstrooien onder de natien
en u verspreiden over de landen,m
en ik wil uw onreinheid uit u vernietigen.n 16 En gĳ zult stellig
in uzelf ontwĳd worden
voor de
¨
ogen van [de] natien, en gĳ zult
moeten weten dat ik Jehovah
ben.’ ”o
17 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
18 „Mensenzoon, voor mĳ zĳn
¨ degenen van het huis van Isra
el ge_
worden als schuimslakken.p Zĳ allen zĳn koper en tin en ĳzer en
lood midden in een smeltoven.
Veel schuimslakken, [die van] zilver, zĳn zĳ geworden.q
19 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat GIJ allen als veel schuimslakkenr zĳt geworden, daarom, ziet,
breng ik U in het midden van
Jeruzalem
bĳeen.s 20 Zoals bĳ
_
het bĳeenbrengen van zilver en
koper en ĳzer t en lood en tin midden in een smeltoven, ten einde er met vuur op te blazenu
om het te doen smelten,v zo zal
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Openlĳke veroordeling. Ohola, Oholiba

ik [hen] bĳeenbrengen in mĳn
toorn en in mĳn woede, en ik
zal stellig blazen en ulieden doen
smelten. 21 En ik wil U bĳeenbrengen en op U blazen met het
vuur van mĳn verbolgenheid,a en
GIJ moet in haar midden gesmolten worden.b 22 Zoals bĳ het
smelten van zilver midden in een
smeltoven, zo zult gĳlieden in
haar midden gesmolten worden;
en GIJ zult moeten weten dat ikzelf, Jehovah, mĳn woede over U
heb uitgestort.’ ”c
23 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
24 „Mensenzoon, zeg tot haar:
’Gĳ zĳt een land dat niet wordt
gereinigd, een [land] waarop geen
regen valt op de dag van de openlĳke veroordeling.d 25 Er is een
samenzwering van haar profeten in haar midden,e gelĳk de brullende leeuw die prooi verscheurt.f
Een ziel verslinden zĳ werkelĳk.g
Schatten en kostbare dingen blĳven zĳ nemen.h Haar weduwen
hebben zĳ in haar midden vermenigvuldigd.i 26 Haar priesters
zelf hebben mĳn wet geweld aangedaanj en zĳ blĳven mĳn heilige plaatsen ontwĳden.k Tussen
het heilige en het gewone l hebben
zĳ geen onderscheid gemaakt,m en
tussen het onreine en het reine
hebben zĳ geen [verschil] bekendgemaakt,n en voor mĳn sabbatten hebben zĳ hun ogen verborgen,o en ik word in hun midden
ontheiligd.p 27 Haar vorsten in
haar midden zĳn als wolven die
prooi verscheuren, doordat zĳ
bloed vergieten,q doordat zĳ zielen verdelgen om onrechtvaardige winst te maken.r 28 En haar
profeten hebben voor hen met
witkalk gepleisterd,s door een onwerkelĳkheid te schouwent en
een leugen voor hen te waarzeggen,u door te beweren: „Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd”, terwĳl Jehovah zelf niet
gesproken heeft. 29 Het volk
van het land zelf heeft er een systeem van afzetterĳ op na gehoudenv en heeft roof gepleegd,w en
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de ellendige en de arme hebben
zĳ slecht behandeld,a en de inwonende vreemdeling hebben zĳ
zonder gerechtigheid te kort gedaan.’b
30 ’En ik bleef zoeken naar
een man onder hen die de stenen
muur zou herstellenc en zich voor
mĳn aangezicht ten behoeve van
het land op de bres zou stellen,d
opdat [ik] het niet zou verderven; e
en ik vond niemand. 31 Dus zal
ik mĳn openlĳke veroordeling f
over hen uitstorten. Met het vuur
van mĳn verbolgenheid wil ik
hen uitroeien.g Hun gedrag wil ik
op hun eigen hoofd doen neerkomen’,h is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
En het woord van Jehovah
kwam vervolgens tot mĳ,
23
en luidde: 2 „Mensenzoon, eens
i

waren er twee
vrouwen, de doch´ ´
ters van een moeder.j 3 En zĳ
gingen zich prostitueren in Egyp_
te.k In hun jeugd bedreven zĳ
prostitutie.l Daar werden hun borsten betastm en daar drukte men
de boezem van hun maagdelĳkheid. 4 En hun namen waren
Ohola,
de oudste, en Oholiba,
haar
_
_
zuster, en zĳ werden de mĳne n
en baarden voorts zonen en dochters.o En wat hun namen betreft,
p
en Oholiba
is JeOhola
_
_ is Samaria
_
q
ruzalem.
_
5 En Ohola
_ ging zich prostitueren,r terwĳl zĳ aan mĳ onderworpen was, en bleef een zinnelĳk
verlangen koesteren naar degenen die haar hartstochtelĳk
lief¨
hadden,s naar de Assyriers,t die
nabĳ waren, 6 stadhouders gekleed in blauwe stof, en regenten
— allen begeerlĳke jonge mannen, ruiters rĳdend te paard.
7 En zĳ bleef zich in daden van
prostitutie aan hen geven, allen
de meest
uitgelezen zonen van
¨
Assyri
_ e; en met al degenen naar
wie haar zinnelĳke verlangen uitging — met hun drekgoden —
p 1Kon 16:24; q 1Kon 8:29; r 1Kon 14:16; 1Kon 21:26;
2Kon 17:7; s Ho 2:5; t 2Kon 15:19; 2Kon 16:7;
2Kon 17:3; Jer 2:18; Jer 2:36; Klg 5:6; Ez 16:28;
Ho 5:13; Ho 7:11; Ho 8:9.
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Oholiba’s prostitutie beschreven

verontreinigde zĳ zich.a 8 En
haar uit Egypte
[meegevoerde] da_
den van prostitutie liet zĳ niet varen, want bĳ haar hadden zĳ gelegen in haar jeugd, en zĳ waren
het die de boezem van haar maagdelĳkheid drukten en zĳ bleven
hun immorele gemeenschap over
haar uitstorten.b 9 Daarom gaf
ik haar in de hand van degenen die
haar hartstochtelĳk liefhadden,c
in ¨ de hand van de zonen van Assy_
rie, naar wie haar zinnelĳke verlangen was uitgegaan.d 10 Zĳ
waren het die haar naaktheid
ontblootten.e Haar zonen en haar
dochters namen zĳf en haar doodden zĳ zelfs met [het] zwaard. En
zĳ werd berucht bĳ de vrouwen,
en strafgerichten voltrokken zĳ
aan haar.
11 Toen dan haar zuster Oho_
liba [het] zag,g maakte zĳ voorts
haar zinnelĳke begeerte nog verderfelĳker dan zĳ, en haar prostitutie nog erger dan de hoererĳ van haar zuster.¨ h 12 Naar de
zonen van Assyri
_ e ging haar zinnelĳke verlangen uit,i stadhouders en regenten die nabĳ waren,
gekleed met volmaakte smaak,
ruiters rĳdend te paard — allen begeerlĳke jonge mannen.j
13 Toen zag ik dat, omdat zĳ zich
´ ´
verontreinigd had, zĳ beiden een
weg hadden.k 14 En zĳ bleef
haar daden van prostitutie vermeerderen toen zĳ vervolgens de
mannen in gravures op de muur
zag,¨ l afbeeldingenm van Chaldeeen gegraveerd in vermiljoen,n
15 omgord met riemeno aan hun
heupen, met afhangende tulbanden op hun hoofd, allen met het
uiterlĳk van krĳgslieden, de gelĳkenis van de zonen van Baby_
¨
lon, Chaldeeen wat het land van
hun geboorte betreft. 16 En zĳ
kreeg een zinnelĳk verlangen
naar hen op de aanblik van haar
ogenp en zond vervolgens boodschappers naar hen in Chaldea.
_ q
17 En de zonen van Babylon
ble_
ven tot haar komen, naar het bed
van liefkozingen, en haar met
hun immorele gemeenschap ver-
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ontreinigen; a en zĳ werd voortdurend door hen verontreinigd,
en haar ziel wendde zich toen vol
afkeer van hen af.
18 En zĳ bleef haar daden van
prostitutie onthullen en haar
naaktheid ontbloten,b zodat mĳn
ziel zich vol afkeer afwendde van
haar gezelschap, net zoals mĳn
ziel zich vol afkeer had afgewend
van het gezelschap van haar zuster.c 19 En zĳ bleef haar daden
van prostitutie vermenigvuldigen,d zozeer dat zĳ de dagen van
haar jeugd in herinnering bracht,e
toen zĳ zich in het land Egyp_
te prostitueerde.f 20 En zĳ bleef
een zinnelĳk verlangen koesteren in de trant van bĳvrouwen
die toebehoren aan degenen wier
vleselĳk lid is als het vleselĳk lid
van ezels en wier voortplantingsorgaan is als het voortplantingsorgaan van hengsten.g 21 En
gĳ bleeft de aandacht vestigen
op het losbandige gedrag van uw
jeugd, doordat men sedert Egyp_
te h uw boezem drukte, ter wille van de borsten van uw jeugd.i
22 Daarom, o Oholiba,
dit heeft
_
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zie, ik wek uw hartstochtelĳke minnaars tegen u op,j degenen van wie uw ziel zich vol
afkeer heeft afgewend, en ik wil
hen van alle kanten tegen u brenl
gen,k 23 de zonen van Babylon
_
¨
n en Soa
en alle Chaldeeen,m Pekod
_
_ ¨
en Koa,
alle zonen van Assyri
_
_ e
met hen, begeerlĳke jonge mannen, allen stadhouders en regenten, krĳgslieden en opgeroepenen,
allen rĳdend te paard. 24 En zĳ
moeten tegen u komen met geratel van strĳdwagens en wielen,o en met een verzameling van
volken, met groot schild en beukelaar en helm. Zĳ zullen zich
rondom tegen u stellen, en ik wil
hun het gericht overgeven, en zĳ
moeten u oordelen met hun oordelen.p 25 En ik wil mĳn vurige ĳver jegens u tot uitdrukking
brengen,q en zĳ moeten in woede
handelend tegen u optreden.r Uw

¨
EZECHIEL 23:26-43
neus en uw oren zullen zĳ verwĳderen, en wat van u overblĳft,
zal zelfs door het zwaard vallen.
Uw zonen en uw dochters a zullen zĳzelf nemenb en wat van u
overblĳft, zal door het vuur verslonden worden.c 26 En zĳ zullen u stellig uw kleren uittrekkend
en uw luisterrĳke voorwerpen
wegnemen.e 27 En ik zal werkelĳk uw losbandig gedrag van u
doen ophouden,f alsmede uw prostitutie [meegevoerd] uit het land
g en gĳ zult uw ogen niet
Egypte;
_
naar hen opslaan en aan Egypte
_
zult gĳ niet meer terugdenken.’
28 Want dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Zie, ik geef
u in de hand van degenen die gĳ
hebt gehaat, in de hand van degenen van wie uw ziel zich vol afkeer
heeft afgewend.h 29 En zĳ moeten handelend tegen u optreden in
haat en uw gehele moeizaam verworven opbrengst wegnemen en
u naakt en bloot achterlaten; i en
de naaktheid van uw daden van
hoererĳ en uw losbandig gedrag
en uw daden van prostitutie moeten ontbloot worden.j 30 Deze
dingen zullen u worden aangedaan omdat gĳ¨ gelĳk een prostituee [de] natien achternaloopt,k
wegens het feit dat gĳ uzelf hebt
verontreinigd met hun drekgoden.l 31 De weg van uw zuster
hebt gĳ bewandeld; m en ik zal
haar beker in uw hand moeten
geven.’n
32 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’De beker van uw
zuster zult gĳ drinken, de diepe en
wĳde.o Gĳ zult een voorwerp van
gelach en bespotting worden, daar
[de beker] veel bevat.p 33 Met
dronkenschap en droefheid zult
gĳ vervuld worden, met de beker
van ontzetting en van verwoesting, de beker van uw zuster Samaria.
34 En gĳ zult hem moe_
ten drinken en uitslurpen,q en op
zĳn scherven van aardewerk zult
gĳ knagen en uw borsten zult gĳ
afrukken.r „Want ikzelf heb gesproken”, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.’
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35 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ mĳ zĳt vergetena en gĳ
mĳ voorts achter uw rug hebt geworpen,b draagt gĳ dan ook zelf
uw losbandig gedrag en uw daden van prostitutie.’ ”
36 En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Mensenzoon, zult gĳ Oho_
c richtend en hun
la en Oholiba
_
hun verfoeilĳkheden aanzeggen? e
37 Want zĳ hebben overspel gepleegdf en er kleeft bloed aan hun
handen,g en met hun drekgoden
hebben zĳ overspel gepleegd.h En
daarbĳ hebben zĳ hun zonen die
zĳ mĳ hadden gebaard, voor hen
als voedsel door [het vuur] doen
gaan.i 38 En bovendien, dit hebben zĳ mĳ aangedaan: Zĳ hebben mĳn heiligdomj op die dag
verontreinigd,k en mĳn sabbatten hebben zĳ ontheiligd.l 39 En
als zĳ hun zonen hadden geslacht
voor hun drekgoden,m gingen zĳ
er zelfs toe over op die dag in
mĳn heiligdom te komen om het
te ontwĳden,n en zie! dat hebben zĳ midden in mĳn huis gedaan.o 40 En daarenboven, toen
zĳ voorts zonden om de mannen
die van ver weg kwamen, tot wie
een boodschapper werd gezonden,p toen, zie! kwamen zĳ,q voor
wie gĳ u gewassen,r uw ogen beschilderds en u met sieraden getooid had.t 41 En gĳ zĳt op een
heerlĳk rustbed gaan zitten,u met
een in orde gebrachte tafel ervoor,v en mĳn reukwerkw en mĳn
olie hebt gĳ erop gezet.x 42 En
het geluid van een onbezorgde menigte was in haar,y en tot de mannen uit de mensenmassa werden
dronkaards z gebracht uit de wildernis, en zĳ deden voorts armbanden om de handen van de vrouwen en luisterrĳke kronen op hun
hoofd.a
43 Toen zei ik betreffende haar
die versleten was van overspel: b
’Nu zal zĳ haar prostitutie blĳven
s 2Kon 9:30; Jer 4:30; t Sp 7:10; Jes 3:18; Ez
16:13; u Es 1:6; Jes 57:7; Am 2:8; Am 6:4; v Jes
65:11; w Ez 8:11; x Sp 7:17; Jer 44:17; Ez 16:18;
Ho 2:8; y Ex 32:6; Ho 13:6; z Jes 28:1; a Ez 16:11;
b Jak 4:4.
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De kookpot. Jeruzalem niet gereinigd

bedrĳven, ja, zĳzelf.’a 44 En zĳ
bleven tot haar komen, net zoals
men tot een vrouw komt die een
prostituee is; op die wĳze kwamen
zĳ tot Ohola
en tot Oholiba
als
_
_
vrouwen van losbandig gedrag.b
45 Maar wat rechtvaardige c mannen betreft, zĳ zĳn het die haar
zullen oordelen met het oordeel
voor overspeelsters d en met het
oordeel voor bloedvergietsters; e
want overspeelsters zĳn zĳ, en er
kleeft bloed aan hun handen.f
46 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Men zal
een vergadering tegen hen doen
opkomeng en hen tot een schrikbeeld maken en tot iets om geplunderd te worden.h 47 En de
vergadering moet hen met stenen werpeni en zĳ zullen worden
neergehouwen met hun zwaarden. Hun zonen en hun dochters
zullen zĳ doden,j en met vuur zullen zĳ hun huizen verbranden.k
48 En ik zal stellig [het] losbandige gedrag l uit het land doen
ophoudenm en alle vrouwen zullen zich moeten laten corrigeren,
zodat zĳ niet overeenkomstig UW
losbandig gedrag zullen doen.n
49 En zĳ moeten UW losbandig
gedrag op U doen neerkomeno en
de zonden van UW drekgoden zult
GIJ dragen; en gĳlieden zult moeten weten dat ik de Soevereine
Heer Jehovah ben.’ ”p
En het woord van Jehovah kwam verder tot mĳ
in het negende jaar, in de tiende
maand, op de tiende [dag] van de
maand, en luidde: 2 „Mensenzoon, schrĳf voor uzelf de naam
van de dag, deze zelfde dag, op.
De koning van Babylon
heeft
_
zich op deze zelfde dag op Jeru_
q
zalem geworpen.
3 En stel een
spreekwoord samen betreffende
het weerspannige huis,r en gĳ
moet omtrent hen zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zet de kookpot met wĳde opening op; zet
[hem] op en giet er ook water
in.s 4 Verzamel er stukken in,t
elk goede stuk, dĳ en schouder;

24
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vul [hem] zelfs met de meest
uitgelezen beenderen. 5 Laat
men de meest uitgelezen schapen nemena en stapel ook de
houtblokken in een kring eronder op. Laat zĳn stukken zieden,
kook ook zĳn beenderen ermiddenin.” ’ ”b
6 „Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Wee
de stad van daden van bloedvergieting,c de kookpot met wĳde
opening, waarvan de roest erin
is en waarvan zelfs de roest er
niet afgegaan is! Stuk voor stuk
ervan, haal het eruit; d geen lot
mag erover worden geworpen.e
7 Want haar bloed, dat bevindt
zich er zelfs middenin.f Op het
glanzende, kale oppervlak van een
steile rots heeft ze het gedaan.
Ze heeft het niet uitgestort op de
aarde, om het met stof te bedekken.g 8 Ten einde woede te doen
opkomen voor het voltrekken van
wraak,h heb ik haar bloed op het
glanzende, kale oppervlak van een
steile rots gedaan, opdat het niet
bedekt wordt.’i
9 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Wee
de stad van daden van bloedvergieting! j Ook ikzelf zal de houtstapel groot maken.k 10 Maak
de houtblokken talrĳk. Ontsteek
het vuur. Kook het vlees door en
door. En giet het vleesnat eruit,
en laat de beenderen zelf gloeiend heet worden. 11 Zet hem
leeg op zĳn kolen opdat hĳ heet
wordt; en zĳn koper moet verhit
worden en zĳn onreinheid moet
ermiddenin gesmolten worden.l
Laat zĳn roest verteerd worden.m
12 Moeilĳkheden! Het heeft [iemand] moe gemaakt, maar zĳn
grote hoeveelheid roest gaat er
niet af.n In [het] vuur met zĳn
roest!’
13 ’Er was losbandig gedrag in
uw onreinheid.o Daarom moest
ik u reinigen, maar gĳ werdt niet
rein van uw onreinheid.p Gĳ zult
n Jer 5:3; Jer 6:29; o Re 20:6; 2Kr 36:14; Ez 22:9;
2Pe 2:7; p Job 9:4.
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niet meer rein worden totdat ik
mĳn woede in uw geval tot bedaren doe komen.a 14 Ikzelf, Jehovah, heb gesproken.b Het moet
komenc en ik zal stellig handelen. Ik zal [het] niet nalaten,d
noch zal ik deernis gevoelen,e
noch spĳt gevoelen.f Overeenkomstig uw wegen en overeenkomstig uw handelingen zal men
u stellig richten’,g is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.”
15 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
16 „Mensenzoon, zie, ik neem dat
wat begeerlĳk is h in uw ogen met
een slag van u weg,i en gĳ dient
u niet op de borst te slaan, noch
dient gĳ te wenen, noch dienen
uw tranen te voorschĳn te komen.j 17 Zucht zonder woorden.
Voor de doden dient gĳ geen rouw
te bedrĳven.k Bind u uw hoofdtooi
oml en uw sandalen dient gĳ aan
uw voeten te doen.m En gĳ dient
[de] snor niet te bedekkenn en het
brood der mensen dient gĳ niet te
eten.”o
18 En ik sprak voorts tot het
volk in de ochtend en mĳn vrouw
stierf ten slotte in de avond. Dus
deed ik in de ochtend juist zoals
mĳ bevolen was. 19 En het volk
bleef tot mĳ zeggen: „Zult gĳ
ons niet vertellen wat deze dingen die gĳ doet met ons te maken hebben?”p 20 Toen zei ik tot
hen: „Niets minder dan het woord
van Jehovah is tot mĳ gekomen,
en hĳ heeft gezegd:
21 ’Zeg tot
¨
het huis van Isra
el: „Dit heeft de
_
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
’Ziet, ik ontwĳd mĳn heiligdom,q
de trots van UW sterkte,r dat wat
begeerlĳk is in UW ogens en het
voorwerp van mededogen van UW
ziel, en UW zonen en UW dochters
die gĳlieden hebt achtergelaten
— door het zwaard zullen zĳ vallen.t 22 En GIJ zult net zo moeten doen als ik heb gedaan. Snorren zult GIJ niet bedekkenu en het
brood der mensen zult GIJ niet
eten.v 23 En UW hoofdtooi zal
op UW hoofd zĳn en UW sandalen
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aan UW voeten. GIJ zult UZELF niet
slaan, noch zult GIJ wenen,a en GIJ
zult moeten wegrotten in UW dwalingen,b en GIJ zult werkelĳk om
¨
elkaar kermen.c 24 En Ezechi
el
_
is voor U een voorteken geworden.d In overeenstemming met alles wat hĳ heeft gedaan, zult GIJ
doen. Wanneer het komt,e zult GIJ
ook moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben.’ ” ’ ”f
25 „En wat u aangaat, o mensenzoon, zal het niet zĳn op de
dag dat ik van hen hun vesting
wegneem, het luisterrĳke voorwerp van hun uitbundige vreugde, dat wat begeerlĳk is in hun
ogeng en het verlangen van hun
ziel, hun zonen en hun dochters,h dat 26 op die dag de ontkomene tot u zal komen om de
oren te doen horen? i 27 Op die
dag zal uw mond geopend worden
tegenover de ontkomene j en gĳ
zult spreken en niet langer stom
zĳn; k en gĳ zult stellig voor hen
een voorteken worden,l en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah
ben.”m
En het woord van Jehovah kwam verder tot mĳ,
25
en luidde: 2 „Mensenzoon, richt
uw aangezicht naar de zonen van
Ammon
en profeteer tegen hen.n
_
3 En gĳ moet betreffende de zonen van Ammon
zeggen: ’Hoort
_
het woord van de Soevereine Heer
Jehovah. Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Omdat
gĳ Ha! hebt gezegd tegen mĳn heiligdom, omdat
het ontwĳd is, en
¨
tegen Isra
els bodem, omdat die
_
woest gelegd is, en tegen het huis
van Juda,
omdat zĳ in balling_
schap zĳn gegaan,o 4 daarom,
zie, geef ik u aan de oosterlingen tot een bezitting,p en zĳ zullen hun ommuurde kampementen in u opslaan en zullen stellig
hun verblĳfplaatsen in u zetten.
Zĳzelf zullen uw vrucht eten en
zĳzelf zullen uw melk drinken.q
r
5 En ik wil Rabba
maken tot een
_
q Le 26:16; De 28:33; r 2Sa 12:26; Ez 21:20.
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Tegen Moab, Edom, Filistea en Tyrus

weidegrond voor kamelen en de
zonen van Ammon
tot een rust_
plaats voor kleinvee; a en gĳlieden zult moeten weten dat ik Jehovah ben.” ’ ”b
6 „Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat
gĳ in de handen hebt geklaptc en
gĳ met de voeten hebt gestampt
en gĳ u met alle verachting van
uw zĳde in [uw]
¨ ziel bleeft verheugen over Isra
els bodem,d 7 daar_
om, hier ben ik; ik heb mĳn hand
tegen u uitgestrekte en ik¨ wil u tot
plundering aan de natien geven;
en ik wil u afsnĳden uit de volken
en u vernietigen uit de landen.f Ik
zal u verdelgen,g en gĳ zult moeten weten dat ik Jehovah ben.’
8 Dit heeft de Soevereine Heer
h
Jehovah
gezegd: ’Omdat Moab
_
¨
en Se_ ır i hebben gezegd: „Zie! Het
huis van
is als alle ande_
¨ Juda
re natien”,j 9 daarom, zie, leg
ik de berghelling van Moab
open
_
bĳ de steden, bĳ zĳn steden tot
aan zĳn grens, het sieraad van
¨
k Baal[het] land, Beth-Jesimoth,
_
_
l ja, tot aan Kirjath ¨
Meon,
a_ ım,m
_
10 voor de oosterlingen,n naast
o
de zonen van Ammon;
en ik wil
_
het tot een bezitting maken, opdat
er niet meer aan gedacht wordt,p
[dat wil zeggen] aan de¨ zonen van
Ammon,
onder de natien. 11 En
_
aan Moab
zal ik strafgerichten
_
voltrekken; q en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’r
12 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Omdat Edom
ge_
handeld heeft door wraak te nemen op het huis van Juda
en zĳ op
_
grote schaal kwaad bleven doen
en zich op hen hebben gewroken,s
13 daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Ik wil
ook mĳn hand uitstrekken tegen
t en er mens en huisdier
Edom
_
uit afsnĳden,u en ik wil het tot
een verwoeste plaats maken vanv
w
ja, tot aan Dedan
toe.
af Teman,
_
_
Door het zwaard zullen zĳ vallen. 14 ’En ik wil mĳn wraak
over Edom
brengen¨ door de hand
_
van mĳn volk Isra
el; x en zĳ moe_
ten in Edom
handelen overeen_
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¨
EZECHIEL 25:6–26:6

komstig mĳn toorn en overeenkomstig mĳn woede; en zĳ zullen
moeten weten wat mĳn wraak is’,a
is de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.” ’
15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Omdat de Filistĳnen uit wraakzucht hebben
gehandeldb en zĳ zich uit wraakzucht bleven wreken met verachting in [de] ziel, ten einde verderf
te stichten,c met een voor onbepaalde tĳd durende vĳandschap,d
16 daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik
strek mĳn hand uit tegen de Filistĳnene en ik wil de Kerethieten afsnĳdenf en de rest van de zeekust
verdelgen.g 17 En ik wil grote
wraakoefeningen aan hen voltrekken, met woedende terechtwĳzingen; h en zĳ zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben wanneer ik
mĳn wraak over hen breng.” ’ ”i
Nu geschiedde het in het
elfde jaar, op de eerste
26
[dag] van de maand, dat het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en
het luidde: 2 „Mensenzoon, omj tegen Jeruzalem heeft
dat Tyrus
_
_
gezegd: k ’Ha! Ze is gebroken,l de
m
deur der volken! De neiging zal
stellig in mĳn richting zĳn. Ik
zal gevuld worden — ze is verwoest’,n 3 daarom, dit heeft de
Soevereine Heer Jehovah gezegd:
’Zie, ik ben tegen u, o Tyrus,
en
_
¨
ik wil vele natien tegen u aanvoeo net als de zee haar golven
ren,
aanvoert.p 4 En ze zullen stellig
de muren van Tyrus
vernielenq en
_
haar torens omverhalen,r en ik wil
haar stof van haar afschrapen en
haar tot een glanzend, kaal oppervlak van een steile rots maken.
5 Een droogplaats voor sleepnettens zal ze worden, midden in de
zee.’t
’Want ikzelf heb gesproken,’ is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah, ’en ze moet een
voorwerp van plundering
wor¨
den voor de natien. 6 En haar
onderhorige plaatsen die in
het [open] veld zĳn — door het

¨
EZECHIEL 26:7-21
zwaard zullen ze gedood worden,
en men zal moeten weten dat ik
Jehovah ben.’a
7 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zie, ik
breng tegen Tyrus
Nebukadrezar,
_
_
de koning van Babylon,
uit het
_
noorden,b een koning der koningen,c met paardend en strĳdwagens e en ruiters en een vergadering,f ja, een talrĳk volk. 8 Uw
onderhorige plaatsen in het [open]
veld zal hĳ zelfs met het zwaard
doden, en hĳ moet een belegeringswal tegen u maken en een
belegeringsdam tegen u opwerpeng en een groot schild tegen u
opheffen; 9 en de stoot van zĳn
aanvalsmachine zal hĳ tegen uw
muren richten en uw torens zal
hĳ afbreken, met zĳn zwaarden.
10 Wegens de deinende massa van
zĳn paarden zal hun stof u bedekken.h Vanwege het geluid van
ruiter en wiel en strĳdwagen zullen uw muren schudden, wanneer hĳ door uw poorten binnenkomt, zoals in de gevallen dat
men een door bressen toegankelĳk gemaakte stad binnentrekt.
11 Met de hoeven van zĳn paarden zal hĳ al uw straten vertreden.i Uw volk zal hĳ zelfs met het
zwaard doden, en ter aarde zullen
uw eigen zuilen van sterkte neerstorten. 12 En zĳ zullen stellig
uw vermogen buitmakenj en uw
handelswaren plunderenk en uw
muren omverhalen, en uw begeerlĳke huizen zullen zĳ afbreken. En
uw stenen en uw houtwerk en uw
stof zullen zĳ zelfs midden in het
water deponeren.’
13 ’En ik wil het lawaai van uw
gezang doen ophoudenl en zelfs
het geluid van uw harpen zal niet
meer gehoord worden.m 14 En
ik wil u tot een glanzend, kaal oppervlak van een steile rots maken.n Een droogplaats voor sleepnetten zult gĳ worden.o Nooit zult
gĳ herbouwd worden; want ikzelf,
Jehovah, heb gesproken’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.p

Dam naar het eiland Tyrus
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15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah tot Tyrus
gezegd: ’Zul_
len niet op het geluid van uw
val, wanneer de dodelĳk gewonde
kermt, wanneer er in uw midden
wordt gedood met een slachting,
de eilanden schudden? a 16 En
van hun tronenb zullen alle oversten van de zee stellig afdalenc
en hun schoudermantels afleggen,
en zĳ zullen hun eigen geborduurde gewaden uittrekken. Zĳ zullen zich in bevingen hullen. Op
de aarde zullen zĳ gaan zittend en
zĳ zullen stellig elk ogenblik bevene en star zĳn van ontzetting
over u. 17 En zĳ moeten over u
een klaaglied aanheffenf en tot u
zeggen:
„Hoe zĳt gĳ vergaan, gĳ die van¨
uit de zeeen bewoond placht te
worden,g o hooggeroemde stad,
die sterk werd in de zee,h zĳ met
haar inwoners, degenen die schrik
voor zich inboezemden bĳ alle bewoners [der aarde]! 18 Nu zullen
de eilanden beven op de dag van
uw val. En de eilanden die in de
zee zĳn, moeten ontsteld zĳn vanwege uw uiteinde.” ’i
19 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Wanneer ik u tot een verwoeste stad
maak, gelĳk de steden die werkelĳk niet bewoond zĳn, wanneer
[ik] over u de waterdiepte doe opkomen en de uitgestrekte wateren
u bedekt zullen hebben,j 20 wil
ik u ook doen neerdalen met degenen die in de kuil neerdalen, naar
het volk van weleer,k en ik wil
u doen wonen in het onderste
land,l gelĳk reeds lang verwoeste plaatsen, bĳ degenen die in
de kuil neerdalen,m opdat gĳ niet
bewoond wordt; en ik wil [een]
sieraad zetten in het land der levenden.n
21 Tot plotselinge verschrikkingen zal ik u maken,o en gĳ zult er
niet zĳn; en gĳ zult gezocht worden,p maar gĳ zult tot onbepaalde
tĳd niet meer gevonden worden’,q
is de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”
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¨
Tyrus’ grootheid; handel met natien

En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen,
27
en luidde: 2 „En wat u aangaat,
o mensenzoon, hef betreffende Ty_
rus een klaaglied aan,a 3 en gĳ
moet tot Tyrus
zeggen:
_
’O gĳ die aan de toegangen van
[de] zee woont,b de handelaarster
der volken voor vele eilanden,c dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah
gezegd: „O Tyrus,
gĳ hebt zelf ge_
zegd: ’Ik ben volmaakt in schoon¨
heid.’d 4 In het hart der zeeen
zĳn uw gebieden.e Uw eigen bouwlieden hebben uw schoonheid vervolmaakt.f 5 Van jeneverstamg
bouwden zĳ
men van de Senir
_
voor u al de planken. Een ceder
h
van de L _ibanon namen zĳ om een
mast op u te maken. 6 Van statige bomen uit Basan
maakten zĳ
_
uw roeiriemen. Uw boeg maakten zĳ met ivoor in cipressenhout, van de eilanden van K _ittim.i
7 Linnen in verscheidene kleuren
j bleek uw uitgespanuit Egypte
_
nen doek te zĳn, om u tot zeil
te dienen. [Van] blauw draadk en
roodpurpergeverfde woll van de
eilanden van El _isam bleek uw dekbedekking te zĳn.
8 De inwoners van S _idonn en
o die werden roeiers
van Arvad,
_
voor u. Uw vakmensen,p o Ty_
rus, bevonden zich in u; zĳ waren
q
uw scheepslieden. 9 Zelfs oude
r
mannen uit Gebal
en haar vak_
mensen bevonden zich in u als
breeuwers voor uw naden.s Alle
schepen der zee en hun zeelieden
zelf bevonden zich in u, ten einde
koopwaar te ruilen. 10 Perzent
u en mannen van Putv
en Ludim
_
— zĳ bevonden zich in uw krĳgsmacht, uw krĳgslieden. Schild en
helm hingen zĳ in u op.w Zĳ waren het die uw pracht bewerkten.
x ja, uw
11 De zonen van Arvad,
_
krĳgsmacht, waren rondom op uw
muren, en dappere mannen waren
het die zich in uw eigen torens bevonden. Hun ronde schilden hingen zĳ rondom aan uw muren op.y
Zĳzelf vervolmaakten uw schoonheid.
z was uw koopman we12 Tarsis
_
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EZECHIEL 27:1-22

gens de overvloed van allerlei
waardevolle dingen.a Voor [zĳn]
zilver, ĳzer, tin en lood werden
uw handelsvoorraden gegeven.b
c Tubald en Mesech,e die
13 Javan,
_
_
_
waren uw handelaars. Voor mensenzielen f en voorwerpen van
koper werden uw ruilartikelen gegeven. 14 Uit het huis van Tog
waren er trekpaarden en
garma
_
rĳpaarden en muildieren, [waarvoor] uw handelsvoorraden werden gegeven. 15 De zonen van
h waren uw handelaars; vele
Dedan
_
eilanden waren kooplieden in uw
dienst; hoorns van ivoor i en ebbenhout hebben zĳ u terugbetaald
als geschenk. 16 Edom
was uw
_
koopman wegens de overvloed
van uw werken. Voor turkoois,j
roodpurpergeverfde wol en veelkleurige stof en fĳn weefsel en
koralen en robĳnen werden uw
handelsvoorraden in ruil gegeven.
¨
17 Juda
en het land Isra
el, die
_
_
waren uw handelaars. Voor de
tarwe k van M _innithl en speciaal
voedsel en honing m en olie en balsemn werden uw ruilartikelen gegeven.o
p was uw koop18 Damaskus
_
man in de overvloed van uw werken, wegens de overvloed van al
uw waardevolle dingen, met wĳnq
van Helbon
en roodgrĳze wol.
_
19 Vedan
en Javan
uit Uzal
—
_
_
_
voor uw handelsvoorraden gaven
zĳ. IJzer in smeedwerk, kassie en
[specerĳ]rietr — voor uw ruilartikelen bleken ze te zĳn. 20 De_
dans was uw handelaar in klederen van geweven stof voor het
rĳden. 21 De Arabierent en alle
u
oversten van Kedar,
die waren
_
kooplieden in uw dienst. In mannetjeslammeren en rammen en
bokkenv — daarin waren zĳ uw
kooplieden. 22 De handelaars
¨
x die wavan Scheba
_
_ w en Raema,
ren uw handelaars; voor de fĳnste
van allerlei parfums en voor allerlei edelstenen en goud werden
uw handelsvoorraden gegeven.y
w 1Kon 10:1; 2Kr 9:1; Ps 72:10; x Ge 10:7; 1Kr
1:9; y 1Kon 10:2; Jes 60:6.

¨
EZECHIEL 27:23–28:6
a
b
23 Haran
en Kanneh
en Eden,
_
_
_
c Assur d
de handelaars van Scheba,
_
_
[en] K _ilmad waren uw handelaars.
24 Zĳ waren in uw handelscentrum uw handelaars in schitterende gewaden, in ruime mantels
van blauwe stof en veelkleurige
stof en in tapĳten van tweekleurig weefsel, in ineengedraaide en
stevig vervaardigde touwen.
e wa25 De schepen van Tarsis
_
ren uw karavanen voor uw ruilartikelen, zodat gĳ gevuld wordt
en zeer heerlĳk wordt in het hart
van de open zee.f
26 In uitgestrekte wateren hebben zĳ die u roeiden u gebracht.g
De oostenwind zelf heeft u gebroken in het hart van de open zee.h
27 Uw waardevolle dingen en uw
handelsvoorraden,i uw ruilartikelen,j uw zeelieden en uw scheepslieden,k de breeuwers van uw nadenl en zĳ die uw koopwaar ruilen
en al uw krĳgslieden,m die in u
zĳn en in uw gehele vergadering,
die in uw midden zĳn — zĳ zullen
vallen in het hart van de open zee
op de dag van uw val.n
28 Op het geluid van het geschreeuw van uw scheepslieden
zal het open land schudden.o
29 En allen die een roeiriem hanteren, zeelieden, al de scheepslieden van de zee, zullen stellig van
hun schepen afdalen; op het land
zullen zĳ gaan staan.p 30 En
over u zullen zĳ zich stellig doen
horen met hun stem en zĳ zullen
het bitter uitschreeuwen.q En zĳ
zullen stof op hun hoofd doen.r
In de as zullen zĳ zich wentelen.s
31 En zĳ zullen [zich] kaal moeten maken met een kaalheid voor
u,t en zich met zakken omgordenu en om u wenen in bitterheid
van ziel,v met bitter geweeklaag.
32 En voor u zullen zĳ in hun
jammerklacht stellig een klaaglied aanheffen en een klaagzang
om u zingen: w
x
’Wie is gelĳk Tyrus,
gelĳk zĳ
_
die tot zwĳgen gebracht is midden
in de zee? y 33 Toen uw handelsvoorradenz van de open zee kwa-

Tyrus’ schepen zullen vergaan
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men,a hebt gĳ vele volken verzadigd.b Met de overvloed van uw
waardevolle dingen en uw ruilartikelen hebt gĳ de koningen der aarde rĳk gemaakt.c 34 Nu zĳt gĳ
gebroken door de open zee, in de
diepten van de wateren.d Wat uw
ruilartikelen en uw gehele vergadering betreft,e in uw midden
zĳn ze gevallen. 35 Alle bewoners van de eilandenf — star van
ontzetting zullen zĳ stellig over u
zĳn, en zelfs hun koningen zullen
vol huivering moeten sidderen.g
Gezichten moeten verwrongen
worden.h 36 Wat de kooplieden
onder de volken betreft, zĳ zullen
stellig over u fluiten.i Tot plotselinge verschrikkingen moet gĳ
worden, en gĳ zult er tot onbepaalde tĳd niet meer zĳn.’ ” ’ ”j
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen,
28
en luidde: 2 „Mensenzoon, zeg
tot de leider van Tyrus:
’Dit heeft
_
de Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Omdat uw hart hoogmoedig is
geworden,k en gĳ blĳft zeggen:
’Ik ben een god.l Op de zetel van
god heb ik mĳ neergezet,m in het
hart van de open zee’,n terwĳl gĳ
louter een aardse mens zĳto en
geen god,p en gĳ uw hart blĳft
maken gelĳk het hart van god —
¨
3 zie! gĳ zĳt wĳzer dan Dani
_ el.q
Er zĳn geen geheimen die u te
machtig zĳn gebleken.r 4 Door
uw wĳsheid en door uw onderscheidingsvermogen hebt gĳ u
vermogen verworven, en gĳ blĳft
goud en zilver in uw schatkamers krĳgen.s 5 Door de overvloed van uw wĳsheid,t door uw
handelswaren,u hebt gĳ uw vermogen overvloedig gemaakt,v en
uw hart werd hoogmoedig wegens
uw vermogen.” ’w
6 ’Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Omdat gĳ uw hart gelĳk het hart
p Jes 31:3; q Da 2:48; r Za 9:2; s De 8:17; Sp 23:4;
Za 9:3; t Za 9:2; u Ez 26:12; Ez 28:18; v Jes 23:3;
Ez 27:12; w Sp 11:28; Sp 18:11.
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Gezalfde cherub. Tegen Sidon

van god maakt,a 7 daarom, zie,
doe ik vreemden over u komen,b
¨
de tirannen van [de] natien,c en
zĳ zullen stellig hun zwaarden
trekken tegen de luister van uw
wĳsheid en uw stralende pracht
ontwĳden.d 8 In de kuil zullen
zĳ u doen neerdalen,e en gĳ moet
de dood sterven van iemand die
gesneuveld is in het hart van
de open zee.f 9 Zult gĳ voor
het aangezicht van degene die u
doodt,g zonder mankeren zeggen:
’Ik ben god’, terwĳl gĳ louter een
aardse mens en geen god zĳth in
de hand van degenen die u ontwĳden?” ’
10 ’De dood van onbesnedenen
zult gĳ sterven door de hand van
vreemden,i want ikzelf heb gesproken’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”
11 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
12 „Mensenzoon, hef een klaaglied aan betreffende de koning van
j en gĳ moet tot hem zegTyrus,
_
gen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd:
„Gĳ verzegelt een model, vol
van wĳsheidk en volmaakt in
schoonheid.l 13 In Eden,
de tuin
_
van God, bleekt gĳ te zĳn.m Allerlei edelgesteente was uw bedekking: robĳn, topaas en jaspis;
chrysoliet, onyxn en jade; saffier,
turkoois o en smaragd; en van
goud was de makelĳ van uw zettingen en uw kassen in u. Op de
dag dat gĳ werdt geschapen, werden ze gereedgemaakt. 14 Gĳ
zĳt de gezalfde cherub die beschut, en ik heb u gesteld. Op
de heilige berg Gods bleekt gĳ te
zĳn.p Te midden van vurige stenen wandelde gĳ rond. 15 Gĳ
waart onberispelĳk in uw wegen
vanaf de dag dat gĳ werdt geschapenq totdat er onrechtvaardigheid in u werd gevonden.r
16 Wegens de overvloed van uw
handelswarens hebben zĳ uw midden met gewelddaad gevuld, en gĳ
zĳt gaan zondigen.t En ik zal u als
profaan van de berg Gods verdrĳ-

HFDST. 28
a Lu 14:11
b Ez 30:11
c De 28:50
d Jes 23:9
e Job 17:16
f Ez 27:26
g Ps 82:7
h Jes 31:3
i Jer 9:26
j Ez 26:17
k Sp 21:30
Jes 10:13
Jer 9:23
Ez 28:3
Za 9:2
l Ez 27:3
m Ez 31:8
n Ge 2:12
o Ez 27:16
p Jes 14:13
q 1Kon 5:1
¨
r Joe 3:4
Am 1:9
s 1Kon 10:11
2Kr 9:21
Ez 27:12
¨
Joe 3:5
¨
t Joe 3:6

2e kolom
a Jes 23:9
Jer 25:17
Jer 25:22
Jer 47:4
¨
Joe 3:8
b Sp 11:2
Sp 16:18
Ez 27:3
c Jes 14:14
Jer 8:9
d Job 40:11
Ps 73:18
Ps 147:6
Jes 14:15
e Ez 26:3
f Ez 28:2
g Ez 28:16
h Am 1:10
i Mal 4:3
j Ez 27:35
k Ez 26:21
Ez 27:36
l Jes 23:4
Jer 25:22
Ez 32:30
m Ez 26:3
n Ex 9:16
Ez 39:13
o Ps 9:16
p Ez 20:41
Ez 36:23
Ez 38:23
q Ez 38:22
r Jer 25:33
s Ez 26:6
t Nu 33:55
Joz 23:13

¨
EZECHIEL 28:7-25

ven, en ik zal u verdelgen,a o beschuttende cherub, uit het midden van de vurige stenen.
17 Uw hart werd hoogmoedig
wegens uw schoonheid.b Gĳ hebt
uw wĳsheid vanwege uw stralende pracht bedorven.c Ter aarde
wil ik u werpen.d Voor het aangezicht van koningen wil ik u stellen, [opdat zĳ] op u neerzien.e
18 Ten gevolge van de overvloed van uw dwalingen,f wegens
het onrecht [met betrekking tot]
uw handelswaren,g hebt gĳ uw
heiligdommen ontwĳd. En ik zal
een vuur´ uit uw midden doen uitgaan. Dat moet u verslinden.h En
ik zal u maken tot as op de aarde
voor de ogen van allen die u zien.i
19 Wat al degenen betreft die u
kennen onder de volken, zĳ zullen stellig star van ontzetting over
u zĳn.j Tot plotselinge verschrikkingen moet gĳ worden, en gĳ zult
er tot onbepaalde tĳd niet meer
zĳn.” ’ ”k
20 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
21 „Mensenzoon, richt uw aangezicht naar S _idonl en profeteer ertegen. 22 En gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u,m o S _idon, en ik zal stellig in
uw midden verheerlĳkt worden; n
en men zal moeten weten dat ik
Jehovah ben wanneer ik strafgerichten aan haar voltreko en ik
werkelĳk in haar geheiligd word.p
23 En ik wil pestilentie in haar
zenden en bloed op haar straten.q
En de verslagene moet in haar
midden vallen door het zwaard,
[dat] aan elke kant tegen haar
is; r en men zal moeten weten dat
ik Jehovah ben.s 24 En voor het
¨
huis van Isra
el zal er geen kwaad_
aardige stekelt of pĳnlĳke doorn
meer blĳken te zĳn onder allen die
rondom hen zĳn, degenen die hen
met verachting bejegenen; en men
zal moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben.” ’
25 ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Wanneer

¨
EZECHIEL 28:26–29:15
¨
ik het huis van Isra
el bĳeenbreng
_
uit de volken waaronder zĳ verstrooid zĳn,a zal ik stellig ook onder hen geheiligd
¨ worden in de
ogen van de natien.b En zĳ zullen
stellig wonen op hun grond,c die
ik aan mĳn knecht, aan Jakob,
_
heb gegeven.d 26 En zĳ zullen
er werkelĳk in zekerheid op wonene en huizen bouwenf en wĳngaarden planten,g en zĳ moeten
in zekerheid wonenh wanneer ik
strafgerichten voltrek aan al degenen die hen met verachting bejegenen, rondom hen; i en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah,
hun God, ben.” ’ ”
In het tiende jaar, in de
tiende [maand], op de
29
twaalfde [dag] van de maand,
kwam het woord van Jehovah
tot mĳ, en het luidde: 2 „Mensenzoon, richt uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egyp_
te,j en profeteer tegen hem en
tegen Eg ypte
in zĳn geheel.k
_
3 Spreek, en gĳ moet zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
l
u, o Farao, koning van Egypte,
_
het grote zeemonster m dat uitgestrekt midden in zĳn Nĳlkanalen
ligt,n dat heeft gezegd: ’Mĳn rivier de Nĳl behoort mĳ toe, en
ik — ik heb [die] voor mĳzelf gemaakt.’o 4 En ik wil haken in
uw kaken slaanp en de vissen van
uw Nĳlkanalen aan uw schubben
doen kleven. En ik wil u midden uit uw Nĳlkanalen optrekken, met al de vissen van uw Nĳlkanalen die rechtstreeks aan uw
schubben kleven. 5 En ik wil u
overlaten aan de wildernis, u en
al de vissen van uw Nĳlkanalen.q
Op de oppervlakte van het veld
zult gĳ vallen.r Gĳ zult niet opgeraapt noch bĳeengebracht worden. Aan de wilde dieren van de
aarde en aan de vliegende schepselen van de hemel wil ik u tot
voedsel geven.s 6 En alle bewoners van Egypte
zullen moeten
_
weten dat ik Jehovah ben,t omdat zĳ, als steun, een rietstengel
¨
voor het huis van Isra
el bleken te
_
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zĳn.a 7 Toen zĳ u met de hand
beetpakten, werdt gĳ geknakt,b
en gĳ spleet hun de gehele schouder. En toen zĳ op u leunden,
werdt gĳ gebroken,c en gĳ deedt
al hun heupen wankelen.”d
8 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie,
ik breng een zwaard over ue en ik
wil aardse mens en huisdier uit u
afsnĳden.f 9 En het land Egyp_
te moet een verlaten woestenĳ
en een verwoeste plaats worden; g
en zĳ zullen moeten weten dat
ik Jehovah ben, omdat hĳ heeft
gezegd: ’Mĳ behoort de rivier de
Nĳl toe, en ikzelf heb [die] gemaakt.’h 10 Daarom, zie, ik ben
tegen u en tegen uw Nĳlkanalen,i
en ik wil het land Egypte
tot ver_
woeste plaatsen, tot droogte, tot
een verlaten woestenĳ maken,j
l en tot
van M _igdolk tot Syene
¨_
de grens van Ethiopi
_ e. 11 Daar
zal de voet van de aardse mens
niet doorheen trekken,m noch
zal de poot van een huisdier erdoorheen trekken,n en veertig
jaar lang zal het niet bewoond
worden.o 12 En ik wil het land
Egypte
tot een verlaten woeste_
nĳ te midden van woest gelegde
landen maken; p en zĳn eigen steden zullen een verlaten woestenĳ
worden, ja, te midden van verwoeste steden, veertig jaar lang; q
en ik wil
¨ de Egyptenaren onder
de natien verstrooien en hen over
de landen verspreiden.”r
13 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Na
verloop van veertig jaar s zal ik
de Egyptenaren bĳeenbrengen
uit de volken waaronder zĳ verstrooid zĳn geweest,t 14 en ik
wil de groep gevangenen van de
Egyptenaren terugbrengen; en
ik wil hen terugbrengen naar het
u naar het land van
land Pathros,
_
hun oorsprong, en daar moeten
zĳ een gering koninkrĳk worden.
15 Geringer dan de [andere] koninkrĳken zal het worden, en het
r Ez 30:23; s Ez 29:11; t Jes 19:22; Jer 46:26; u Ge
10:14; 1Kr 1:12; Ez 30:14.
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Loon voor Tyrus. Egyptes verwoesting

zal zich niet
meer boven de [an¨
dere] natien verheffen,a en ik wil
hen tot zo weinigen maken dat
¨
zĳ de [andere] natien niet in onderworpenheid kunnen houden.b
16 En het zal niet meer het ver¨
trouwen van het huis van Isra
el
_
blĳken te zĳn,c dwaling in herinnering brengend doordat zĳ zich
achter hen schaarden.d En zĳ zullen moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben.” ’ ”
17 Nu geschiedde het in het zevenentwintigste jaar, in de eerste [maand], op de eerste [dag]
van de maand, dat het woord van
Jehovah tot mĳ kwam, en het luidde: 18 „Mensenzoon, Nebukadrezar
zelf,e de koning van Babylon,
_
_
heeft zĳn krĳgsmacht een grote
dienst tegen Tyrus
laten verrich_
ten.f Elk hoofd werd kaal gemaakt
en elke schouder werd stukgewreven.g Maar wat loonh betreft, uit
Tyrus
bleek er geen te zĳn voor
_
hem en zĳn krĳgsmacht voor de
dienst die hĳ tegen haar had verricht.
19 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zie,
ik geef aan Nebukadrezar,
de
_
koning van Babylon,
het land
_
i en hĳ moet zĳn rĳkdom
Egypte,
_
wegvoeren en er een grote buit
weghalenj en zeer veel plunderen; en het moet het loon worden
voor zĳn krĳgsmacht.’
20 ’Als zĳn vergoeding voor de
dienst die hĳ tegen haar heeft verricht, heb ik hem het land Egyp_
te gegeven, omdat zĳ voor mĳ gehandeld hebben’,k is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
21 Op die dag zal ik een hoorn
doen uitspruiten voor het huis
¨
van Isra
el,l en aan u zal ik de ge_
legenheid geven de mond te openen in hun midden; m en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah
ben.”
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen,
en luidde: 2 „Mensenzoon, profeteer, en gĳ moet zeggen: n ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jeho-
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vah gezegd: „Jammert: ’Ach de
dag!’,a 3 want er is een dag nabĳ,
ja, een dag die Jehovah toebehoort, is nabĳ.b Een dag van wolken,c een bestemde tĳd van na¨
tien zal het blĳken te zĳn.d 4 En
een zwaard zal stellig in Egypte
_
komen,e en er moeten zich he¨
vige smarten in Ethiopi
_ e voordoen wanneer men in Egypte
als
_
verslagene valt en zĳ werkelĳk
zĳn rĳkdom nemen en zĳn fundamenten werkelĳk worden omver¨
gehaald.f 5 Ethiopi
_ eg en Puth en
Lud en het gehele gemengde gezelschap i en Kub en de zonen van
het land van het verbond — met
hen zullen zĳ vallen, ja, door het
zwaard.” ’j
6 Dit heeft Jehovah gezegd: ’Zĳ
die Egypte
steunen, moeten ook
_
vallen, en de trots van zĳn sterkte
moet neerzinken.’k
m
’Van M _igdoll tot Syene
zullen
_
zĳ daarin vallen, ja, door het
zwaard’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah. 7 ’Zĳ
moeten ook woest gelegd worden
te midden van woest gelegde landen, en zĳn eigen steden zullen regelrecht te midden van verwoeste
steden blĳken te liggen.n 8 En
zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben wanneer ik vuur leg in
Egypte
en al zĳn helpers werke_
lĳk gebroken worden.o 9 ´Op
´ die
dag zullen er boden van voor mĳ
uitgaan op de schepen, om het op
¨
zichzelf vertrouwende Ethiopi
_ e te
doen beven.p En hevige smarten
moeten zich onder hen voordoen
op de dag van Egypte,
want, zie!
_
het moet komen.’q
10 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook de menigte van Egypte
doen ophouden
_
door de hand van Nebukadrezar,
_
r
de koning van Babylon.
11 Hĳ
_
en zĳn volk met hem, de tirannen
¨
van [de] natien,s worden binnengebracht om het land te verderven.
En zĳ moeten hun zwaarden trekken tegen Egypte
en het land vul_
len met de verslagenen.t 12 En
ik wil de Nĳlkanalenu tot droge

¨
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Egypte, de hoog oprĳzende ceder

grond maken en wil het land in de
hand van slechte mensen verkopen,a en ik wil het land en zĳn
volheid woest laten leggen door
de hand van vreemden.b Ikzelf,
Jehovah, heb gesproken.’c
13 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook de
drekgoden vernietigend en de goden die niets waard zĳn uit Nof e
doen ophouden, en er zal geen
overste uit het land Egypte
meer
_
blĳken te zĳn; en ik zal stellig
vrees brengen in het land Egyp_
g
te.f 14 En ik wil Pathros
woest
_
maken en vuur leggen in Zoan
_ h
en strafgerichten voltrekken aan
No.i 15 En ik wil mĳn woede uitstortenj over Sin, de vesting van
Egypte,
en de menigte van No k
_
afsnĳden. 16 En ik wil vuur leggen in Egypte.
Sin zal zonder man_
keren ineenkrimpen van pĳn en
No zelf zal door het slaan van bressen veroverd worden; en wat Nof
betreft — er zullen overdag tegenstanders zĳn! 17 Wat de jonge
mannen van Onl en Pi-Bezeth
aan_
gaat, door het zwaard zullen zĳ
vallen, en de [steden] zullen in gevangenschap gaan. 18 En in Tem zal de dag werkelĳk
chafneches
_
donker worden, wanneer ik daar
de jukhouten van Egypte
ver_
breek.n En in haar zal er werkelĳk
een eind worden gemaakt aan de
trots van haar sterkte.o Wat haar
betreft, wolken zullen haar bedekken,p en in gevangenschap zullen
haar eigen onderhorige plaatsen
gaan.q 19 En ik wil strafgerichr
ten voltrekken aan Egypte;
en
_
zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’ ”
20 En het geschiedde verder
dat in het elfde jaar, in de eerste
[maand], op de zevende [dag] van
de maand, het woord van Jehovah tot mĳ kwam, en het luidde:
21 „Mensenzoon, de arm van Farao, de koning van Egypte,
zal
_
ik stellig breken,s en zie! die zal
geenszins verbonden worden om
[er] genezing [aan] te schenken
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door een verband aan te leggen
om die te verbinden,a zodat hĳ
sterk zou worden om het zwaard
te grĳpen.”
22 „Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd:
’Zie, ik ben tegen Farao, de kob
en ik wil zĳn
ning van Egypte,
_
armen breken,c de sterke en de
gebroken [arm],d en ik wil het
zwaard uit zĳn hand doen vallen.e 23 En ik wil de Egyptenaren verstrooien onder de na¨
tien en hen verspreiden over de
landen.f 24 En ik wil de armen
van de koning van Babylon
ster_
keng en mĳn zwaard in zĳn hand
geven,h en ik wil de armen van
Farao breken, en als een dodelĳk
gewonde zal hĳ stellig ten zeerste voor zĳn aangezicht kermen.i
25 En ik wil de armen van de
koning van Babylon
sterken, en
_
de armen van Farao, die zullen
vallen; en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben wanneer
ik mĳn zwaard in de hand van
de koning van Babylon
geef en
_
hĳ het werkelĳk uitstrekt tegen
j
26
En
ik wil
het land Egypte.
_
¨
de Egyptenaren onder de natien
verstrooienk en hen verspreiden
over de landen; en zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.’ ”
En het geschiedde verder
dat in het elfde jaar, in de
31
derde [maand], op de eerste [dag]
van de maand, het woord van Jehovah tot mĳ kwam, en het luidde: 2 „Mensenzoon, zeg tot Farao, de koning van Egypte,
en tot
_
zĳn menigte: l
’Op wie zĳt gĳ gaan gelĳken
in uw grootheid? 3 Zie! Een As¨
syrier, een ceder op de L _ibanon,m
schoon van tak,n met een bosrĳk struikgewas dat schaduw
bood, en hoog van gestalte,o zodat zĳn boomtop zelfs tussen de
wolken bleek te zĳn.p 4 Wateren deden hem groot worden; q de
waterdiepte deed hem hoog opschieten. Met haar stromen ging
ze rondom de plaats waar hĳ ge-
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Farao zal als een boom geveld worden

plant was; en haar kanalen zond
ze uit naar alle bomen van het
veld. 5 Daarom werd hĳ hoger
van gestalte dan alle [andere] bomen van het veld.a
En zĳn grote takken bleven
zich vermenigvuldigen, en zĳn
takken bleven langer worden wegens het vele water in zĳn waterlopen.b 6 Op zĳn grote takken
maakten alle vliegende schepselen des hemels hun nest,c en onder zĳn takken jongden alle wilde dieren van het veld,d en in
zĳn schaduw plachten alle volk¨
rĳke natien te wonen. 7 En hĳ
werd schoon in zĳn grootheid,e in
de lengte van zĳn loof, want zĳn
wortelstelsel bleek over vele wateren te zĳn. 8 [Andere] ceders
evenaarden hem niet in de tuin
van God.f Wat de jeneverbomen
betreft, die vertoonden geen gelĳkenis met betrekking tot zĳn
grote takken. En zelfs plataanbomen bleken niet als hĳ te zĳn wat
[hun] takken betreft. Geen [andere] boom in de tuin van God
leek op hem in zĳn schoonheid.g
9 Schoon maakte ik hem in de
overvloed van zĳn loof,h en alle
[andere] bomen van Eden
die in
_
de tuin van de [ware] God waren,
bleven hem benĳden.’i
10 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Omdat gĳ hoog van gestalte werdt,
zodat hĳ zĳn boomtop zelfs tussen de wolken stakj en zĳn hart
zich verhief wegens zĳn hoogte,k
11 zal ik hem ook in de hand van
¨
de despoot van [de] natien geven.l
Zonder mankeren zal hĳ er handelend tegen optreden. Overeenkomstig zĳn goddeloosheid wil ik
hem verdrĳven.m 12 En vreem¨
den, de tirannen van [de] natien,
zullen hem omhouwen, en men
zal hem laten liggen op de bergen; en in alle dalen zal stellig
zĳn loof vallen, en zĳn takken
zullen gebroken worden tussen
alle stroombeddingen der aarde.n
En uit zĳn schaduw zullen alle
volken der aarde afdalen en ze
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EZECHIEL 31:5-18

zullen hem laten liggen.a 13 Op
zĳn gevallen stam zullen alle vliegende schepselen des hemels verblĳven en op zĳn takken zullen
stellig al de wilde dieren van het
veld zich bevinden; b 14 opdat
geen van de rĳkbevloeide bomen
hoog van gestalte wordt of zĳn
boomtop zelfs tussen de wolken
steekt, en opdat geen der waterdrinkers tegen hen opstaat in
zĳn hoogte, want zĳ zullen stellig alle aan de dood overgegeven
worden,c aan het land hier beneden,d te midden van de mensenzonen, aan degenen die neerdalen in de kuil.’
15 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Op de dag dat hĳ
neerdaalt naar Sjeo_ ol,
_ zal ik stellig rouw doen bedrĳven.e Wegens
hem wil ik de waterdiepte bedekken, opdat ik haar stromen kan terughouden en de vele wateren tegengehouden kunnen worden; en
wegens hem zal ik de L _ibanon verduisteren en wegens hem zullen
de bomen van het veld alle bezwĳmen. 16 Op het geluid van
¨
zĳn val zal ik stellig natien doen
schudden wanneer ik hem naar
Sjeo_ ol
_ doe neerdalen bĳ degenen
die neerdalen in de kuil,f en in het
land hier beneden zullen alle bog
de uitgelezenste
men van Eden,
_
en de beste van de L _ibanon, alle
waterdrinkers, getroost worden.h
17 Met hem zĳn ook zĳzelf neergedaald naar Sjeo_ ol,
_ i naar de door
het zwaard verslagenen, en degenen die als zĳn zaad in zĳn schaduw hebben gewoond te midden
¨
der natien.’j
18 ’Op wie zĳt gĳ aldus gaan
gelĳken in heerlĳkheidk en grootl
heid onder de bomen van Eden?
_
Maar gĳ zult stellig neergestoten worden met de bomen van
Eden
naar het land hier bene_
den.m Te midden van de onbesnedenen zult gĳ neerliggen, met de
door het zwaard verslagenen. Dit
is Farao en heel zĳn menigte’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”

¨
EZECHIEL 32:1-18

Klaagzang bĳ Egyptes begrafenis

En het geschiedde voorts
dat in het twaalfde jaar, in
de twaalfde maand, op de eerste
[dag] van de maand, het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en
luidde: 2 „Mensenzoon, hef een
klaaglied aan betreffende Farao,
de koning van Egypte,
en gĳ moet
_
tot hem zeggen: ’Als een manen
¨
dragende jonge leeuw der natien
zĳt gĳ tot zwĳgen gebracht.a
En gĳ zĳt geweest ¨gelĳk het
zeemonster in de zeeen,b en gĳ
bleeft gebruis veroorzaken in uw
rivieren en bleeft de wateren vertroebelen met uw poten en hun
rivieren bevuilen.’
3 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ik wil ook mĳn
net over u uitspreidenc door middel van een verzameling van vele
volken, en zĳ zullen u stellig in
mĳn sleepnet brengen.d 4 En ik
moet u laten liggen op het land.
Op de oppervlakte van het veld
zal ik u slingeren.e En op u wil
ik alle vliegende schepselen des
hemels doen verblĳven, en met
u wil ik de wilde dieren van de
gehele aarde verzadigen.f 5 En
ik wil uw vlees op de bergen leggen en de dalen vullen met uw
afval.g 6 En ik wil [het] land
doen drinken wat uit u vloeit,
van uw bloed,h op de bergen; en
zelfs stroombeddingen zullen gevuld worden [met hetgeen] van u
[afkomstig is].’
7 ’En wanneer gĳ wordt uitgeblust, wil ik [de] hemel bedekken
en zĳn sterren verduisteren. Wat
[de] zon betreft, met wolken zal
ik ze bedekken, en [de] maan zelf
zal haar licht niet laten schĳnen.i
8 Alle lichtende lichten aan de
hemel — ik zal ze vanwege u
verduisteren, en ik wil duisternis
over uw land brengen’, is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.
9 ’En ik wil het hart van vele
volken krenken wanneer ¨ ik uw gevangenen onder de natien breng,
naar landen die gĳ niet hebt gekend.j 10 En om u zal ik stellig vele volken in ontzetting bren-

32

HFDST. 32
a Sp 28:15
b Jes 27:1
Jes 51:9
Ez 29:3
c Ps 66:11
d Pr 9:12
Ho 7:12
Hab 1:17
e Ez 29:5
f Ps 63:10
Ps 79:2
Ez 29:5
Ez 39:17
g Ez 31:12
h Opb 14:20
i Jes 13:10
¨
Joe 2:31
Am 8:9
Mt 24:29
Opb 6:12
j Ez 29:12
Ez 30:26

2e kolom
a Ez 27:35
b De 32:41
c Ex 15:14
d Jer 43:10
Jer 46:26
Ez 30:24
e Ez 30:11
Hab 1:6
f Ez 29:19
g Ez 29:8
Ez 30:12
h Ez 29:11
i Ps 107:34
Ez 29:12
j Ex 7:5
Ex 14:4
Ps 9:16
Ez 30:26
k 2Sa 1:17
2Kr 35:25
l Jer 1:10
m Ps 63:9
Ez 31:14
n Ps 30:9

1098

gen,a en zelfs hun koningen zullen
vol huivering om u sidderen wanneer ik mĳn zwaard voor hun aangezicht zwaai,b en zĳ zullen elk
ogenblik moeten beven, ieder voor
zĳn eigen ziel, op de dag van uw
val.’c
11 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Ja, het
zwaard van de koning van Baby_
lon zal over u komen.d 12 Door
de zwaarden van sterke mannen,
¨
de tirannen van [de] natien, zĳ
allen, zal ik uw menigte doen
vallen; e en zĳ zullen inderdaad
de trots van Egypte
met geweld
_
plunderen, en heel haar menigte
moet verdelgd worden.f 13 En
ik wil al haar huisdieren tenietdoen van bĳ vele wateren,g en de
voet van de aardse mens zal ze
niet meer vertroebelen,h noch zullen zelfs de hoeven van een huisdier ze vertroebelen.’
14 ’In die tĳd zal ik hun wateren helder laten worden, en hun
rivieren zal ik net als olie doen
stromen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.
15 ’Wanneer ik het land Egypte
_
tot een verlaten woestenĳ maak
en het land wordt ontdaan van
zĳn volheid,i wanneer ik alle bewoners erin neersla, dan zullen
zĳ moeten weten dat ik Jehovah
ben.j
16 Dit is een klaaglied, en men
zal het stellig als een klaagzang
zingen.
Zelfs de dochters van de
¨
natien zullen het als een klaagzang zingen; over Egypte
en over
_
heel zĳn menigte zullen zĳ het
als een klaagzang zingen’,k is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.”
17 En het geschiedde verder dat
in het twaalfde jaar, op de vĳftiende [dag] van de maand, het woord
van Jehovah tot mĳ kwam, en het
luidde: 18 „Mensenzoon, hef een
jammerklacht aan over de menigte van Egypte
en doe die neerda_
len,l haar en de¨ dochters van majestueuze natien, naar het land
hier beneden,m bĳ degenen die in
[de] kuil neerdalen.n
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¨
Door het zwaard gevallen natien

19 ’Vergeleken met wie zĳt gĳ
aangenamer? a Daal toch neer, en
gĳ moet bĳ de onbesnedenen worden gelegd!’b
20 ’Te midden van de door het
zwaard verslagenen zullen zĳ vallen.c [Aan] een zwaard is ze overgegeven. Sleept haar weg met al
haar menigten.
21 De voornaamsten van de
sterke mannen zullen uit het midden van Sjeo_ ol
_ zelfs tot hem, met
zĳn helpers, spreken.d Zĳ zullen stellig neerdalen; e zĳ moeten neerliggen als de onbesnedenen, verslagen door het zwaard.
¨
22 Daar zĳn Assyri
_ e en heel haar
vergadering.f Zĳn grafsteden zĳn
rondom hem. Zĳ zĳn allen verslagenen, gevallen door het zwaard.g
23 Want haar grafsteden zĳn geplaatst in de binnenste delen van
een kuil,h en haar vergadering bevindt zich rondom haar graf, allen verslagenen, gevallen door het
zwaard, omdat zĳ verschrikking
hadden verwekt in het land der levenden.
i en heel haar
24 Daar zĳn Elam
_
menigte rondom haar graf, allen
verslagenen, gevallen door het
zwaard, die onbesneden neergedaald zĳn naar het land hier beneden, zĳ die hun verschrikking
hebben verwekt in het land der
levenden; en zĳ zullen hun schande dragen met degenen die in
[de] kuil neerdalen.j 25 Te midden van verslagenen hebben zĳ
een bed voor haar gezetk tussen
heel haar menigte. Haar grafsteden zĳn er rondom. Zĳ zĳn allen
onbesneden, verslagen door het
zwaard,l omdat hun verschrikking
verwekt werd in het land der levenden; en zĳ zullen hun schande dragen met degenen die in [de]
kuil neerdalen. Te midden van verslagenen is hĳ gelegd.
m
26 Daar zĳn Mesech
[en] Tu_
_
baln en heel haar menigte. Haar
grafsteden zĳn rondom hem. Zĳ
zĳn allen onbesneden, doorboord
met het zwaard, omdat zĳ hun
verschrikking hebben verwekt
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¨
EZECHIEL 32:19–33:2
in het land der levenden. 27 En
zullen zĳ niet neerliggen bĳ sterke mannen,a gevallenen onder de
onbesnedenen, die naar Sjeo_ ol
_ zĳn
neergedaald met hun oorlogswapens? En zĳ zullen hun zwaarden onder hun hoofd leggen, en
hun dwalingen zullen over hun
beenderen komen,b omdat sterke
mannen een verschrikking waren in het land der levenden.c
28 En wat u aangaat, te midden
van onbesnedenen zult gĳ gebroken worden, en gĳ zult neerliggen
bĳ de door het zwaard verslagenen.
d haar ko29 Daar zĳn Edom,
_
ningen en al haar oversten, die,
in hun macht, bĳ de door het
zwaard verslagenen werden gelegd; e zĳzelf zullen zelfs bĳ de
onbesnedenenf neerliggen en bĳ
degenen die in [de] kuil neerdalen.
30 Daar zĳn de hertogen van
het noorden, zĳ allen, en alle Si¨
doniers,g die zĳn neergedaald bĳ
de verslagenen, in hun verschrikkelĳkheid wegens hun macht, beschaamd. En zĳ zullen onbesneden neerliggen bĳ de door het
zwaard verslagenen en zullen hun
schande dragen met degenen die
in [de] kuil neerdalen.h
31 Dezen zĳn het die Farao zal
zien, en hĳ zal stellig getroost
worden over heel zĳn menigte.i
Farao en heel zĳn krĳgsmacht
zullen door het zwaard verslagenen zĳn’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.
32 ’Want hĳ heeft zĳn verschrikking verwekt in het land
der levenden,j en hĳ moet te midden van de onbesnedenen worden
gelegd, bĳ de door het zwaard verslagenen, ja, Farao en heel zĳn
menigte’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.”

En het woord van Jehovah
kwam voorts tot mĳ, en
33
luidde: 2 „Mensenzoon, spreek
tot de zonen van uw volk,k en gĳ
moet tot hen zeggen:

¨
EZECHIEL 33:3-16

Wachter waarschuwt goddelozen

’Wat een land aangaat, ingeval
ik er een zwaard over breng a en
het volk van het land, allen zonder
uitzondering, werkelĳk een man
neemt en hem tot hun wachter b
aanstelt, 3 en hĳ werkelĳk het
zwaard over het land ziet komen
en op de hoorn blaast en het volk
waarschuwt,c 4 en de hoorder
inderdaad het geluid van de hoorn
hoort maar hĳ zich geenszins laat
waarschuwen,d en er een zwaard
komt en hem wegneemt — zĳn
eigen bloed zal over zĳn eigen
hoofd komen.e 5 Het geluid van
de hoorn heeft hĳ gehoord, maar
hĳ heeft zich niet laten waarschuwen. Zĳn eigen bloed zal
over hemzelf komen. En had hĳzelf zich laten waarschuwen, zĳn
eigen ziel zou ontkomen zĳn.f
6 Wat nu de wachter betreft,
ingeval hĳ het zwaard ziet komen en hĳ werkelĳk niet op de
hoorn blaastg en het volk zelf helemaal geen waarschuwing krĳgt
en er een zwaard komt en [een]
ziel van hen wegneemt, moet deze
zelf wegens zĳn eigen dwaling
worden weggenomen,h maar zĳn
bloed zal ik van de hand van de
wachter zelf terugeisen.’i
7 Wat nu u betreft, o mensenzoon, tot een wachter heb ik u ge¨
maakt voor het huis van Isra
el,j
_
en uit mĳn mond moet gĳ [het]
woord horen en hen namens mĳ
waarschuwen.k 8 Wanneer ik
tot een goddeloze zeg: ’O goddeloze, gĳ zult beslist sterven!’,l maar
gĳ werkelĳk niet vrĳuit spreekt
om de goddeloze te waarschuwen voor zĳn weg,m zal hĳzelf als
een goddeloze in zĳn eigen dwaling sterven,n maar zĳn bloed zal
ik van uw eigen hand terugeisen.
9 Maar wat u aangaat, ingeval
gĳ werkelĳk een goddeloze waarschuwt voor zĳn weg, [opdat hĳ]
zich ervan afkeert, maar hĳ zich
werkelĳk niet afkeert van zĳn
weg, zal hĳzelf in zĳn eigen dwaling sterven,o terwĳl gĳzelf stellig uw eigen ziel zult bevrĳden.p
10 Wat nu u aangaat, o mensen¨
zoon, zeg tot het huis van Isra
el:
_
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’Aldus hebt gĳlieden gezegd: „Omdat onze daden van opstandigheid en onze zonden op ons zĳn
en wĳ erin wegrotten,a hoe zullen
wĳ dan blĳven leven?” ’b 11 Zeg
tot hen: ’„Zo waar ik leef,” is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, „ik heb geen behagen in
de dood van de goddeloze,c maar
daarin dat een goddeloze zich afkeertd van zĳn weg en werkelĳk
blĳft leven.e Keert U af, keert U af
van UW slechte wegen,f want waarGIJ sterven, o huis van
om zoudt
¨
Isra
el?” ’g
_
12 En wat u betreft, o mensenzoon, zeg tot de zonen van uw
volk: ’De rechtvaardigheid van de
rechtvaardige op zich zal hem niet
bevrĳden op de dag van zĳn opstandigheid.h Maar wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft,
hĳ zal er niet door tot struikelen
worden gebracht op de dag dat hĳ
zich afkeert van zĳn goddeloosheid.i Noch zal ook maar iemand
die rechtvaardigheid bezit, op
grond daarvan kunnen blĳven leven op de dag dat hĳ zondigt.j
13 Wanneer ik tot de rechtvaardige zeg: „Gĳ zult beslist blĳven
leven”, en hĳzelf werkelĳk op zĳn
eigen rechtvaardigheid vertrouwt
en onrecht doet,k zullen al zĳn
eigen rechtvaardige daden niet
worden gedacht, maar wegens zĳn
onrecht dat hĳ heeft gedaan —
daarvoor zal hĳ sterven.l
14 En wanneer ik tot de goddeloze zeg: „Gĳ zult beslist sterven”,m en hĳ zich werkelĳk afkeert
van zĳn zonde n en gerechtigheid
en rechtvaardigheid betracht,o
15 [en] de goddeloze zelfs het in
pand gegevene teruggeeft,p zelfs
het weggeroofde q terugbetaalt
[en] werkelĳk in de inzettingen
des levens wandelt door geen onrecht te doen,r zal hĳ beslist blĳven leven.s Hĳ zal niet sterven.
16 Geen van zĳn zonden waarmee hĳ heeft gezondigd, zal tegen hem in herinnering worden
gebracht.t Gerechtigheid en rechtp Ex 22:26; Ez 18:7; q Le 6:2; Ez 22:29; r Le 18:5;
Le 19:15; s Ez 18:27; t Jes 1:18.

1101

Gods wegen recht. Reden voor verwoesting

vaardigheid heeft hĳ betracht.
Hĳ zal beslist blĳven leven.’a
17 En de zonen van uw volk
hebben gezegd: ’De weg van Jehovah is niet recht getrokken’,b
´
maar wat hen aangaat, hun weg
is niet recht getrokken.
18 Wanneer een rechtvaardige
zich afkeert van zĳn rechtvaardigheid en werkelĳk onrecht doet,
moet hĳ ook daarvoor sterven.c
19 En wanneer een goddeloze zich
afkeert van zĳn goddeloosheid en
werkelĳk gerechtigheid en rechtvaardigheid betracht, zal het als
gevolg daarvan zĳn dat hĳzelf zal
blĳven leven.d
20 En gĳlieden hebt gezegd: ’De
weg van Jehovah is niet recht getrokken.’e Een ieder overeenkom´
stig zĳn wegen, zo zal ik U richten,f
¨
o huis van Isra
el.”
_
21 Ten slotte gebeurde het in
het twaalfde jaar, in de tiende
[maand], op de vĳfde [dag] van
de maand van onze ballingschap,
dat de ontkomene uit Jeruzalem
_
tot mĳ kwamg en zei: „De stad is
h
geslagen!”
22 De hand van Jehovah nu was
´ ´
op mĳ gekomen op de avond voor
de komst van de ontkomene,i en
Hĳ opende voorts mĳn mond alvorens [diegene] in de ochtend tot
mĳ kwam, en mĳn mond werd geopend en ik bleek niet langer stom
te zĳn.j
23 En het woord van Jehovah
kwam voorts tot mĳ en luidde:
24 „Mensenzoon, de bewoners
van deze verwoeste plaatsenk zeg¨
gen zelfs betreffende Isra
els bo_
dem: ’Abraham
bleek slechts al_
leen te zĳn en toch nam hĳ het
land in bezit.l En wĳ zĳn velen;
aan ons is het land tot een bezitting gegeven.’m
25 Daarom, zeg tot hen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Met het bloed blĳft
GIJ eten,n en UW ogen blĳft GIJ
opslaan naar UW drekgoden,o en
bloed blĳft GIJ vergieten.p Dient
GIJ dan het land te bezitten? q
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26 GIJ hebt U op UW zwaard verlaten.a GIJ hebt iets verfoeilĳks gedaanb en GIJ hebt elk de vrouw
van UW metgezel verontreinigd.c
Dient GIJ dan het land te bezitten?” ’d
27 Dit dient gĳ tot hen te zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zo waar ik leef,
voorzeker, degenen die in de verwoeste plaatsen zĳn, zullen door
het zwaard zelf vallen; e en degene die op de oppervlakte van het
veld is, aan het wild gedierte zal
ik hem stellig tot voedsel geven; f
en zĳ die in de sterke plaatsen en
in de grotten zĳn,g zullen sterven
´
door de pestilentie. 28 En ik
zal het land werkelĳk tot een verlaten woestenĳ maken,h ja, tot
een verwoesting, en aan de trots
van zĳn sterkte moet een eind
worden gemaakti en de bergen
¨
van Isra
el moeten woest gelegd
_
worden,j zonder dat er iemand
doorheen trekt. 29 En zĳ zullen moeten weten dat ik Jehovah
ben, wanneer ik het land tot een
verlaten woestenĳ maak,k ja, tot
een verwoesting, wegens al hun
verfoeilĳkheden die zĳ hebben
gedaan.” ’l
30 En wat u betreft, o mensenzoon, de zonen van uw volk
spreken met elkaar over u naast
de muren en in de ingangen van
de huizen,m en de een heeft met
de ander gesproken, een ieder met
zĳn broeder, en gezegd: ’Komt alstublieft en hoort wat het woord is
dat van Jehovah uitgaat.’n 31 En
zĳ zullen bĳ u binnenkomen, zoals
mensen binnenkomen, en voor u
gaan zitten als mĳn volk; o en zĳ
zullen stellig uw woorden horen,
maar die zullen zĳ niet doen,p
want met hun mond uiten zĳ wellustige begeerten [en] naar hun
onrechtvaardige winst gaat hun
hart uit.q 32 En zie! gĳ zĳt voor
hen als een lied van zinnelĳke liefdesbetuigingen, als iemand met
een mooie stem en die een snaarinstrument goed bespeelt.r En zĳ
zullen stellig uw woorden horen,

¨
EZECHIEL 33:33–34:18
maar er zĳn er geen die ze doen.a
33 En wanneer het uitkomt —
zie! het moet uitkomenb — zullen
zĳ ook moeten weten dat een profeet zich in hun midden heeft bevonden.”c
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen,
en luidde: 2 „Mensenzoon, profeteer
tegen de herders van Is_
¨
rael. Profeteer, en gĳ moet tot
hen zeggen, tot de herders: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Wee de herders van
¨
Isra
el,d die weiders van zichzelf
_
zĳn geworden! e Is het niet de kudde die de herders behoren te weiden? f 3 Het vet eet GIJg en met
de wol kleedt GIJ UZELF. Het vette h dier slacht GIJ.i De kudde zelf
weidt GIJ niet. 4 De ziek geworden [dieren] hebt GIJ niet gesterktj
en het kranke hebt GIJ niet genezen, en het gebrokene hebt GIJ
niet verbonden, en het weggedrevene hebt GIJ niet teruggebracht,
en het verlorene hebt GIJ niet gezocht,k maar met hardvochtigheid
hebt GIJ hen in onderworpenheid
gehad, ja, met tirannie.l 5 En zĳ
werden geleidelĳk verstrooid omdat er geen herder was,m zodat
zĳ al het wild gedierte van het
veld tot voedsel werden, en zĳ bleven verstrooid worden.n 6 Mĳn
schapen bleven dwalen op alle bergen en op elke hoge heuvel; o en op
de gehele oppervlakte der aarde
werden mĳn schapenp verstrooid,
zonder dat er iemand was die op
zoek ging en zonder dat er iemand
was die [hen] zocht.
7 Daarom, GIJ herders, hoort
het woord van Jehovah: 8 ’„Zo
waar ik leef,” is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
„voorzeker, omdat mĳn schapen
tot plundering werden en mĳn
schapen voedsel bleven voor al
het wild gedierte van het veld,
omdat er geen herder was, en mĳn
herders mĳn schapen niet zochten, maar de herders zichzelf bleven weidenq en zĳ mĳn eigen schapen niet weidden” ’, 9 daarom,
GIJ herders, hoort het woord van
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Jehovah. 10 Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Zie,
ik ben tegen de herders,a en ik zal
mĳn schapen stellig terugeisen
van hun hand en hen doen ophouden [mĳn] schapen te weiden,b
en de herders zullen niet langer
zichzelf weiden; c en ik wil mĳn
schapen uit hun mond bevrĳden,
en zĳ zullen hun niet tot voedsel
worden.’ ”d
11 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Hier
ben ik, ikzelf, en ik wil mĳn schapen zoeken en hen verzorgen.e
12 Overeenkomstig de zorg van
iemand die zĳn kudde weidtf op
de dag dat hĳ te midden van zĳn
schapen´ komt die overal verspreid
zĳn,g zo zal ik mĳn schapen verzorgen; en ik wil hen bevrĳden
uit alle plaatsen waarheen zĳ verstrooid zĳn op de dag van wolken
en dikke donkerheid.h 13 En ik
wil hen uitleideni uit de volken en
hen bĳeenbrengen uit de landen
en hen op hun grond brengenj en
hen weiden op de bergen van Is_
¨
rael, bĳ de stroombeddingen en bĳ
alle woonplaatsen van het land.k
14 Op een goede weide zal ik hen
¨
weiden, en op Isra
els hoge ber_
gen zal hun verblĳfplaats blĳken
te zĳn.l Daar zullen zĳ neerliggen in een goede verblĳfplaats,m
en op een vette weide zullen ¨ zĳ
weiden op de bergen van Isra
el.”
_
15 „Ikzelf zal mĳn schapen weidenn en ikzelf zal hen doen neerliggen”,o is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah. 16 „Het
verlorene zal ik zoekenp en het
weggedrevene zal ik terugbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette q en het sterke
zal ik verdelgen. Dat zal ik weiden
met oordeel.”r
17 En wat U, mĳn schapen, aangaat, dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Ziet, ik richt
tussen een schaap en een schaap,
tussen de rammen en de bokken.s
18 Is het voor U zo iets gerings
dat GIJ op de allerbeste weide

1103

¨
Vredesverbond. Profetie tegen Seır

weidta maar de rest van UW weiden met UW poten vertrapt, en
dat GIJ de heldere wateren drinkt
maar die er overblĳven bevuilt
door te stampen met UW poten?
19 En wat mĳn schapen aangaat,
dienen zĳ op de door UW poten
vertrapte weidegrond te weiden,
en dienen zĳ het door het stampen van UW poten bevuilde water
te drinken?”
20 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah tot hen
gezegd: „Hier ben ik, ikzelf, en
ik zal stellig richten tussen een
vet schaap en een mager schaap,
21 omdat GIJ met flank en met
schouder bleeft wegdringen en
met UW hoorns bleeft stoten allen die ziek geworden waren,
totdat GIJ hen naar buiten hadt
verstrooid.b 22 En ik zal mĳn
schapen stellig redden, en zĳ zullen niet langer tot plundering worden; c en ik wil richten tussen een
schaap
´ ´ en een schaap. 23 En ik
wil een herderd over hen verwekken, en hĳ moet hen weiden, ja,
e Hĳzelf zal
mĳn knecht David.
_
hen weiden en hĳzelf zal hun herf
der worden. 24 En ikzelf, Jehovah, zal stellig hun God worden,g
en mĳn knecht David
een overste
_
in hun midden.h Ikzelf, Jehovah,
heb gesproken.
25 En ik wil met hen een vredesverbond sluiteni en ik zal stellig het schadelĳk wild gedierte
uit het land wegdoen,j en zĳ zullen werkelĳk in zekerheid in de
wildernis wonen en in de wouden
slapen.k 26 En ik wil hen en de
omgeving van mĳn heuvel tot een
zegen maken,l en ik wil de stortregen doen neerdalen op zĳn tĳd.
Zegen brengende stortregens zullen er blĳken te zĳn.m 27 En het
geboomte van het veld moet zĳn
vrucht gevenn en het land zelf zal
zĳn opbrengst geven,o en zĳ zullen zich werkelĳk in zekerheid op
hun grond bevinden.p En zĳ zullen
moeten weten dat ik Jehovah ben
wanneer ik de houten van hun juk
verbreekq en ik hen heb bevrĳd uit
de hand van degenen die hen als
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slaven hadden gebruikt.a 28 En
zĳ zullen niet langer tot plunde¨
ring worden voor de natien; b en
wat het wild gedierte van de aarde betreft, het zal hen niet verslinden, en zĳ zullen werkelĳk in zekerheid wonen, zonder dat iemand
[hen] doet beven.c
29 En ik wil hun een planting
verwekken tot een naam,d en zĳ
zullen niet meer weggenomen
worden door hongersnood in het
langer
land,e en zĳ zullen niet
¨
de [hun] door de natien bezorgf
de schande dragen. 30 ’En zĳ
zullen moeten weten dat ik, Jehovah, hun God, met hen beng en
dat zĳ mĳn
volk zĳn, het huis
¨
van Isra
el’, is de uitspraak van de
_
Soevereine Heer Jehovah.” ’h
31 ’En wat U, mĳn schapen,i betreft, de schapen van mĳn weide,
GIJ zĳt aardse mensen. Ik ben UW
God’, is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en
35
luidde: 2 „Mensenzoon, richt
j tegen het berguw aangezicht
¨
land Se_ ır k en profeteer ertegen.l
3 En gĳ moet ertegen zeggen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie,¨ ik ben tegen u, o bergland Se_ ır,m en ik wil
mĳn hand tegen u uitstrekkenn
en u tot een verlaten woestenĳ
maken, ja, tot een verwoesting.o
4 Uw steden zal ik tot een verwoeste plaats maken en gĳzelf
zult niets dan een verlaten woestenĳ worden; p en gĳ zult moeten weten dat ik Jehovah ben,q
5 omdat gĳ een voor onbepaalde
tĳd durende vĳandschap bleekt
¨
te hebbenr en de zonen van Isra
el
_
bleeft overleveren aan de macht
van het zwaard,s ten tĳde van hun
ongeluk,t ten tĳde van [hun] einddwaling.” ’u
6 ’Daarom, zo waar ik leef,’ is de
uitspraak van de Soevereine Heer

k Ge 32:3; De 2:5; Ez 25:8; l Jer 49:8; Klg 4:22;
Ez 36:5; Am 1:11; Ob 1; Ob 10; m Ez 25:12; n Jer
¨
6:12; o Ez 25:13; p Joe 3:19; Mal 1:3; q Ps 9:16;
r Ge 27:41; s Am 1:11; t Ob 10; u Ps 137:7.
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¨
Bergland Seır zal verwoest worden

Jehovah, ’omdat ik u voor bloed
gereedmaakte, zal bloed u ook
achtervolgen.a Voorzeker, het was
bloed dat gĳ hebt gehaat, en bloed
zal u achtervolgen.b 7 En ik zal
¨
het bergland Se_ ır stellig tot een
verlaten woestenĳ maken, ja, tot
een verwoesting,c en ik wil degene die erdoorheen trekt en degene die terugkeert, eruit afsnĳden.d 8 En ik wil zĳn bergen
vullen met zĳn verslagenen; wat
uw heuvels en uw dalen en al
uw stroombeddingen betreft, ja,
de door [het] zwaard verslagenen
zullen erin vallen.e 9 Tot voor
onbepaalde tĳd blĳvende verlaten
woestenĳen zal ik u maken, en uw
eigen steden zullen niet bewoond
worden; f en gĳlieden zult moeten
weten dat ik Jehovah ben.’g
10 Omdat
¨ gĳ gezegd hebt: ’Deze
twee natien en deze´ ´ twee landen
— ze zullen van mıj worden, en
wĳ zullen stellig elk [land] in bezit
nemen’,h terwĳl Jehovah zelf zich
juist daar bevond,i 11 ’daarom,
zo waar ik leef,’ is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’wil ik ook handelen overeenkomstig uw toorn en overeenkomstig uw jaloezie die gĳ hebt geuit
wegens uw haatgevoelens jegens
hen; j en ik wil mĳzelf onder hen
doen kennen wanneer ik u oordeel.k 12 En gĳ zult moeten weten dat ikzelf, Jehovah, al uw minachtende dingen heb gehoord die
gĳ ¨ betreffende de bergen van Is_
rael hebt gesproken,l door te zeggen: „Ze zĳn woest gelegd. Ons
zĳn ze tot voedsel gegeven.”m
13 En gĳlieden bleeft U groot tegen mĳ maken met UW mond,n en
GIJ hebt UW woorden tegen mĳ
vermenigvuldigd.o Ikzelf heb [ze]
gehoord.’p
14 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Terzelfder tĳd
dat de gehele aarde zich verheugt,
zal ik een verlaten woestenĳ van
u maken. 15 Net zoals er van
uw zĳde verheuging was over het
¨
erfdeel van het huis van Isra
el,
_
omdat het woest gelegd werd, zal
ik hetzelfde van u maken.q Een
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verlaten woestenĳ zult
gĳ wor¨
den, o bergland S e_ ır, ja, heel
a
Edom,
in zĳn geheel; en zĳ zul_
len moeten weten dat ik Jehovah
ben.’ ”b
„En wat u betreft, o mensenzoon, profeteer¨ betref36
fende de bergen van Isra
el, en gĳ
_
moet
zeggen: ’O bergen van Is_
¨
rael,c hoort het woord van Jehovah. 2 Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Omdat de
vĳand tegen U heeft gezegd: d ’Ha!
Zelfs de hoge plaatsen der oudheide — tot een bezitting is het
voor ons geworden!’ ” ’f
3 Daarom, profeteer, en gĳ
moet zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Omdat, ja, omdat er een woestliggen
is geweestg en er van alle kanten
begerig naar ulieden gegrepen is,h
opdat GIJ tot een bezitting zoudt
worden voor
¨ de overgeblevenen
van de natien,i en er voortdurend
over U wordt gesproken met de
tong j en er een slecht bericht onder de mensen is,k¨ 4 daarom,
o bergen van Isra
el,l hoort het
_
woord van de Soevereine Heer
Jehovah! Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd tot de
bergen en tot de heuvels, tot de
stroombeddingen en tot de dalen en tot de verwoeste plaatsen
die woest gelegd werdenm en tot
de verlaten steden die tot plundering en tot spot zĳn geworden
voor
¨ de overgeblevenen van de natien die rondom zĳn; n 5 daarom,
dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Voorwaar, in het
vuur van mĳn ĳver wil ik sprekeno
tegen
¨ de overgeblevenen van de
natien en tegen Edom,
in zĳn ge_
heel,p zĳ die zichzelf mĳn land tot
een bezitting hebben gegeven met
verheuging van heel het hart,q
met verachting in [de] ziel,r ter
wille van zĳn weidegrond [en] ter
uitplundering.’ ” ’s
6 Daarom,
profeteer betreffen¨
de Isra
els bodem, en gĳ moet
_
zeggen tot de bergen en tot de
r Sp 17:5; Ob 12; s Ez 25:12; Am 1:11.
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¨
Land Israel zal nog gezegend worden

heuvels, tot de stroombeddingen
en tot de dalen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd:
„Ziet! Ikzelf moet in mĳn ĳver
en in mĳn woede spreken, om¨
dat het door de natien bezorgde schande is die GIJ hebt gedragen.” ’a
7 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Ikzelf heb mĳn hand opgeheven [in
¨
een eed] b dat de natien die rondom
U zĳn — zĳ zullen zelf hun eigen
schande dragen.c 8 En GIJZELF,
¨
o bergen van Isra
el, zult zelfs UW
_
eigen grote takken voortbrengen
en UW eigen vrucht dragen voor
¨
mĳn volk Isra
el,d want zĳ staan
_
op het punt te komen.e 9 Want
ziet, ik ben U gunstig gezind, en ik
zal mĳ stellig tot U wenden,f en GIJ
zult werkelĳk bebouwd en bezaaid
worden.g 10 En ik wil op U mensen vermenigvuldigen, het gehele
¨
huis van Isra
el, in zĳn geheel,h en
_
de steden moeten bewoond wordeni en de verwoeste plaatsen zelf
zullen herbouwd worden.j 11 Ja,
ik wil op U mens en dier vermenigvuldigen,k en zĳ zullen zich stellig vermenigvuldigen en vruchtbaar worden, en ik zal werkelĳk
maken dat GIJ bewoond wordt zoals in UW vroegere toestandl en
ik wil meer goed doen dan in UW
begintoestand; m en GIJ zult moeten weten dat ik Jehovah ben.n
12 En op U wil ik mensen doen
¨
wandelen, ja, mĳn volk Isra
el, en
_
zĳ moeten U in bezit nemen,o en
GIJ moet hun tot een erfelĳk bezit worden,p en GIJ zult hen niet
weer van nog meer kinderen beroven.’ ”q
13 „Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Omdat er
zĳn die tot U zeggen: „Een verslinder van mensen zĳt gĳzelf,
¨
en [een land] dat uw natien van
kinderen berooft, zĳt gĳ geworden” ’,r 14 ’daarom zult gĳ geen
mensen meer verslinden,s en uw
¨
natien zult gĳ niet meer van kinderen beroven’,t is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
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¨
EZECHIEL 36:7-24

15 ’En ik zal maken dat er geen
verder schandelĳk
gepraat door
¨
de natien over u wordt gehoord,a
en smaad teweeggebracht door
de volken zult gĳ ¨ niet meer dragen,b en uw natien zult gĳ niet
meer tot struikelen brengen’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.”
16 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
17 „Mensenzoon,
degenen van het
¨
huis van Isra
el woonden op hun
_
grond, en zĳ bleven die onrein maken met hun gedrag en met hun
handelingen.c Gelĳk de onreinheid der menstruatie is hun gedrag voor mĳn aangezicht geworden.d 18 En ik stortte voorts
mĳn woede over hen uit wegens
het bloed dat zĳ op het land hadden uitgestort,e welk [land] zĳ
onrein hadden gemaakt met hun
drekgoden.f 19 En ik verstrooi¨
de hen voorts onder de natien,
zodat zĳ verspreid werden over
de landen.g Overeenkomstig hun
gedrag en overeenkomstig hun
h
handelingen oordeelde ik hen.
¨
20 Zo kwamen zĳ bĳ de natien
waar zĳ kwamen, en men ontheiligde voorts mĳn heilige naami
door met betrekking tot hen te
zeggen: ’Dezen zĳn het volk van
Jehovah, en uit zĳn land zĳn zĳ
uitgegaan.’j 21 En ik zal mededogen hebben met mĳn heilige
naam,
die door het huis van Is_¨
¨
rael ontheiligd is onder de natien
k
waar zĳ zĳn gekomen.”
22 „Daarom, zeg tot het huis
¨
van Isra
el: ’Dit heeft de Soeve_
reine Heer Jehovah gezegd: „Niet
U doe ik [het], o huis
ter wille van
¨
van Isra
el, maar voor mĳn heili_
ontheiligd hebt
ge naam, die GIJ
¨
onder de natien waar GIJ zĳt gekomen.” ’l 23 ’En ik zal mĳn grote naam stellig heiligen,m die on¨
der de natien werd ontheiligd, die
GIJ in hun midden hebt ontheiligd;
¨
en de natien zullen moeten weten dat ik Jehovah ben’,n is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah, ’wanneer ik voor hun ogen
onder U word geheiligd.o 24 En

¨
EZECHIEL 36:25–37:5
¨
ik wil U uit de natien halen en U
bĳeenbrengen uit alle landen en U
brengen op UW grond.a 25 En ik
wil rein water op U sprenkelen, en
GIJ zult rein worden; b van al UW
onreinhedenc en van al UW drekgoden zal ik U reinigen.d 26 En
ik wil U een nieuw hart geven,e en
een nieuwe geest zal ik in UW binnenste leggen,f en ik wil het stenen hart uit UW vlees wegnemen
en U een hart van vlees geven.g
27 En mĳn geest zal ik in UW binnenste leggen,h en ik wil´ ´ dusdanig handelen dat GIJ in mıjn voor´´
schriften zult wandeleni en mıjn
rechterlĳke beslissingen zult onderhouden en werkelĳk zult uitvoeren.j 28 En GIJ zult stellig
wonen in het land dat ik aan UW
voorvaders heb gegeven,k en GIJ
moet mĳn volk worden en ikzelf
zal UW God worden.’l
29 ’En ik wil U redden van al
UW onreinhedenm en tot het koren roepen en het overvloedig
doen zĳn, en ik zal geen hongersnood over U brengen.n 30 En
ik zal stellig de vrucht van het
geboomte overvloedig doen zĳn,
alsook het gewas van het
¨ veld,
opdat GIJ onder de natien niet
meer de smaad van de hongersnood krĳgt.o 31 En GIJ zult zeer
zeker terugdenken aan UW slechte
wegen en UW handelingen die niet
goed waren,p en GIJ zult zeer zeker een walging gevoelen van UW
eigen persoon wegens UW dwalingen en wegens UW verfoeilĳkheden.q 32 Niet ter wille van U doe
ik [dit],’r is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah, ’het zĳ
U bekend. Schaamt U en gevoelt
U te schande gemaakt wegens UW
¨
wegen, o huis van Isra
el.’s
_
33 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Op de dag dat ik
U reinig van al UW dwalingen, wil
ik ook maken dat de steden bewoond worden,t en de verwoeste
plaatsen moeten herbouwd worden.u 34 En het land zelf dat
woest lag zal bebouwd worden,
terwĳl het een verlaten woestenĳ
was geworden voor de ogen van
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elke voorbĳganger.a 35 En men
zal stellig zeggen: „Dat land daar
dat woest gelegd werd, is geworb en
den gelĳk de tuin van Eden,
_
de steden die een woeste plaats
waren en die woest gelegd werden en die omvergehaald werden,
worden versterkt; ze zĳn bewoond
¨
geworden.”c 36 En de natien die
rondom U zullen overblĳven, zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, het omvergehaalde heb gebouwd,d ik heb beplant wat woest
gelegd is. Ikzelf, Jehovah, heb gesproken en ik heb [het] gedaan.’e
37 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Hiervoor zal ik
mĳ nog laten zoeken door het huis
¨
van Isra
el om voor hen te doen: f
_
Ik zal hen zo talrĳk aan mensen
maken als een kudde.g 38 Gelĳk
een kudde van heilige personen,
gelĳk de kudde van Jeruzalem
op
_
haar feesttĳden,h zo zullen de steden die een woeste plaats waren
geweest vol worden met een kudde van mensen; i en men zal moeten weten dat ik Jehovah ben.’ ”
De hand van Jehovah bleek
op mĳ te zĳn, zodat hĳ mĳ
37
naar buiten voerde in de geest
j

van Jehovahk en mĳ midden in de
valleivlakte neerzette, en ze was
vol beenderen.l 2 En hĳ liet mĳ
erlangs gaan, helemaal rondom,
en zie! er waren er zeer veel op
de oppervlakte van de valleivlakte en zie! ze waren zeer dor.m
3 Toen zei hĳ tot mĳ: „Mensenzoon, kunnen deze beenderen
tot leven komen?” Hierop zei ik:
„Soevereine Heer Jehovah, gĳzelf weet het heel goed.”n 4 En
hĳ zei voorts tot mĳ: „Profeteer
over deze beenderen, en gĳ moet
ertegen zeggen: ’O GIJ dorre beenderen, hoort het woord van Jehovah:
5 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah tot deze beenderen gezegd: „Ziet, ik breng adem in U,
en GIJ moet tot leven komen.o
n De 32:39; 1Sa 2:6; Ro 4:17; 2Kor 1:9; o Ge 2:7;
Ps 104:30; Ez 37:14.
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¨
´
Israel en Juda verenigd. Een koning

6 En ik wil pezen op U leggen en
vlees op U doen komen, en ik wil
U overtrekken met huid en adem
in U leggen, en GIJ moet tot leven
komen; a en GIJ zult moeten weten
dat ik Jehovah ben.” ’ ”b
7 En ik profeteerde juist zoals
mĳ geboden was.c En er ontstond
voorts een geluid zodra ik profeteerde, en zie, er was een geratel,
en beenderen naderden toen [tot
elkaar], been tot zĳn been. ´ 8 En
ik zag,
en zie! er kwamen pezen en
´ ´
vlees op en huid werd er vervolgens boven overheen getrokken.
Maar wat adem betreft, er was er
geen in hen.
9 En hĳ zei voorts tot mĳ: „Profeteer tot de wind. Profeteer,
o mensenzoon, en gĳ moet tot de
wind zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Kom
van de vier windstreken, o wind,
en blaas op deze gedoden,d opdat
zĳ tot leven komen.” ’ ”e
10 En ik profeteerde juist zoals
hĳ mĳ geboden had, en de adem
kwam vervolgens in hen, en zĳ
werden levend en gingen op hun
voeten staan,f een zeer, zeer grote krĳgsmacht.
11 En hĳ zei voorts tot mĳ:
„Mensenzoon, wat deze beenderen betreft, ze
¨ zĳn het gehele
huis van Isra
el.g Zie, zĳ zeggen:
_
’Onze beenderen zĳn verdord en
onze hoop is vergaan.h Wĳ zĳn
afgesneden en aan onszelf overgelaten.’ 12 Daarom, profeteer,
en gĳ moet tot hen zeggen: ’Dit
heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Ziet, ik open UW grafsteden,i en ik wil U uit UW grafsteden doen opkomen,
o mĳn volk,
¨
en U op Isra
els bodem brengen.j
_
13 En GIJ zult moeten weten dat
ik Jehovah ben wanneer ik UW
grafsteden open en wanneer ik U
uit UW grafsteden doe opkomen,
o mĳn volk.” ’k 14 ’En ik wil mĳn
geest in U leggen, en GIJ moet tot
leven komen,l en ik wil U neerzetten op UW grond; en GIJ zult moeten weten dat ikzelf, Jehovah, heb
gesproken en [het] heb gedaan’, is
de uitspraak van Jehovah.”m
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¨
EZECHIEL 37:6-23

15 En het woord van Jehovah
bleef tot mĳ komen, en luidde:
16 „En wat u betreft, o mensenzoon, neem u een stoka en schrĳf
erop: ’Voor Juda
en voor de zonen
_
¨
van Isra
el, zĳn deelgenoten.’b En
_
neem een andere stok en schrĳf
erop: ’Voor Jozef,
de stok van
_
¨
Efra
ım,c en het gehele huis van
_
¨
Isra
el, zĳn deelgenoten.’d 17 En
_
doe ze tot elkaar naderen totdat
´ ´
ze voor u een stok vormen, en ze
zullen in uw hand werkelĳk tot
´ ´
slechts een worden.e 18 En wanneer de zonen van uw volk voorts
tot u zeggen: ’Wilt gĳ ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen?’,f 19 spreek dan tot hen:
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Ziet, ik neem de
stok van Jozef,
die in de hand van
_
¨
Efra
_ ¨ ım is, en de stammen van Is_
rael, zĳn deelgenoten, en ik wil
ze erop leggen, dat wil zeggen op
de stok van Juda,
en ik zal ze
´_ ´
werkelĳk tot een stok maken,g
en ze moeten in mĳn hand tot
´ ´
een worden.” ’ 20 En de stokken waarop gĳ schrĳft, moeten
zich voor hun ogen in uw hand
bevinden.h
21 En spreek tot hen: ’Dit heeft
de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Ziet, ik neem de zonen van
¨
¨
Isra
el weg van onder de natien
_
waarheen zĳ gegaan zĳn, en ik
wil hen van rondom bĳeenbrengen en hen op hun grond brengen.i 22 En ik zal hen werkelĳk
´ ´
tot een natie in het land maken,j
¨
´ ´
op de bergen van Isra
el, en een
_
koning zullen zĳ allen tot koning
krĳgen,k en zĳ zullen niet lan¨
ger twee natien blĳven, noch zullen zĳ nog langer in twee koninkrĳken verdeeld zĳn.l 23 En zĳ
zullen zich niet langer verontreinigen met hun drekgoden en
met hun walgelĳkheden en met
al hun overtredingen; m en ik zal
hen stellig redden uit al hun woonplaatsen waarin zĳ gezondigd hebben, en ik wil hen reinigen,n en zĳ
moeten mĳn volk worden, en ikzelf zal hun God worden.o

¨
EZECHIEL 37:24–38:13

¨
Gog van Magog. Gogs aanval op Israel

24 En mĳn knecht David
zal
_´ ´
koning over hen zĳn,a en een herb
der zullen zĳ allen krĳgen; en in
mĳn rechterlĳke beslissingen zullen zĳ wandelenc en mĳn inzettingen zullen zĳ onderhouden,d
en zĳ zullen ze stellig volvoeren.e
25 En zĳ zullen werkelĳk wonen
in het land dat ik aan mĳn knecht,
aan Jakob,
heb gegeven, waarin
_
UW voorvaders woonden,f en zĳ
zullen er werkelĳk in wonen,g zĳ
en hun zonen en de zonen van
hun zonen tot onbepaalde tĳd,h
en David,
mĳn knecht, zal tot on_
bepaalde tĳd hun overste zĳn.i
26 En ik wil met hen een vredesverbond sluiten; j een voor onbepaalde tĳd durend verbond zal
er met hen tot stand komen.k En
ik wil hun een plaats geven en hen
vermenigvuldigenl en mĳn heiligdom tot onbepaalde tĳd in hun
midden plaatsen.m 27 En mĳn
tabernakel zal zich werkelĳk over
hen bevinden,n en ik zal stellig
hun God worden en zĳzelf zullen mĳn
volk worden.o 28 En de
¨
natien zullen moeten
weten dat
¨
el heilig wanik, Jehovah,p Isra
_
neer mĳn heiligdom zich tot onbepaalde tĳd in hun midden bevindt.” ’ ”q
En het woord van Jehovah bleef tot mĳ komen, en
38
luidde: 2 „Mensenzoon, richt
r

uw aangezicht tegen Gog [van]
s
het opperhoofd
het land Magog,
_
t
u
van Mesech
en Tubal,
en profe_
_
teer tegen hem. 3 En gĳ moet
zeggen: ’Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben
tegen u, o Gog, gĳ opperhoofd
van Mesech
en Tubal.
4 En ik
_
_
zal u stellig omwenden en hav
ken in uw kaken slaan en u met
heel uw krĳgsmacht uitvoeren,w
paarden en ruiters, allen gekleed
met volmaakte smaak,x een talrĳke vergadering, met groot schild
en beukelaar, die allen¨ het zwaard
¨
hanteren; y 5 Perzi
e,z Ethiopi
_
_ ea
en Putb met hen, allen met beuc en al
kelaar en helm; 6 Gomer
_
zĳn krĳgsbenden, het huis van
d [uit] de meest afgeleTogarma,
_
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gen streken van het noorden, en
al zĳn krĳgsbenden, vele volken
met u.a
7 Wees gereed en laten er van
uw zĳde toebereidselen worden
gemaakt, gĳ met geheel uw vergadering,b degenen die aan uw
zĳde vergaderd zĳn, en gĳ moet
hun wacht worden.
8 Na vele dagen zal er aandacht aan u worden geschonken.
In het laatst der jaren zult gĳ komen naar het landc [van mensen]
die teruggewonnen zĳn van het
zwaard, bĳeengebracht uit vele
¨
volken,d op de bergen van Isra
el,
_
die een voortdurend verwoeste
plaats zĳn gebleken; ja, [een land]
dat uit de volken is uitgeleid,
[waar] zĳ in zekerheid hebben gewoond, zĳ allen.e 9 En gĳ zult
zeer zeker optrekken. Gelĳk een
onweer zult gĳ aankomen.f Gelĳk wolken om het land te bedekken zult gĳ worden,g gĳ en al
uw krĳgsbenden en vele volken
met u.” ’
10 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’En het moet op
die dag geschieden dat er dingen
in uw hart zullen opkomenh en gĳ
zult stellig een schadelĳk plan bedenken; i 11 en gĳ moet zeggen:
„Ik zal optrekken tegen het land
van het open plattelandsgebied.j
Ik zal komen over degenen die
rust genieten, die in zekerheid wonen, allen wonend zonder muur,k
en zĳ hebben zelfs geen grendels
en deuren.” 12 Het zal zĳn om
een grote buit te behalenl en veel
te plunderen, ten einde uw hand
te doen terugkeren over opnieuw
bewoonde verwoeste plaatsenm en
¨
tegen een volk dat
´ ´ uit de natien
vergaderd is,n [een] dat vermogen en bezit vergaart,o [degenen]
die op het middelpuntp der aarde
wonen.
r en de
13 Scheba
_ q en Dedan
_
s en al zĳn
kooplieden van Tarsis
_
t
jonge leeuwen met manen — zĳ
zullen tot u zeggen: „Is het om
een grote buit te behalen dat gĳ
komt? Is het om veel te plunderen dat gĳ uw vergadering hebt
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¨
EZECHIEL 38:14–39:7

Jehovah’s woede. Universele oorlog

vergaderd, ten einde zilver en
goud weg te voeren, om vermogen en bezit weg te nemen, om
een zeer grote buit te behalen?” ’
14 Daarom, profeteer, o mensenzoon, en gĳ moet tot Gog zeggen: ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Zal het niet zĳn
op ¨ die dag wanneer mĳn volk Is_
rael in zekerheid woont, dat gĳ
[het] zult weten? a 15 En gĳ zult
stellig uit uw plaats komen, uit de
meest afgelegen streken van het
noorden,b gĳ en vele volken met u,
allen rĳdend te paard, een grote
vergadering, ja, een talrĳke krĳgsmacht.c 16 En gĳ zult zeer zeker¨ optrekken tegen mĳn volk Is_
rael, gelĳk wolken om het land te
d In het laatst der dagen
bedekken.
zal het geschieden, en ik zal u stellig tegen mĳn land brengen,e op¨
dat de natien mĳ kennen wanneer
ik mĳ voor hun ogen in u heilig,
o Gog.” ’f
17 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Zĳt gĳg dezelfde
van wie ik in vroeger dagen heb
gesproken door de hand van mĳn
¨
knechten, de profeten van Isra
el,
_
die in die dagen — jaren — profeteerden dat [ik] u over henh zou
doen komen?’
18 ’En het moet geschieden op
die¨ dag, op de dag dat Gog op Is_
raels bodem komt,’ is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’dat mĳn woede in mĳn neus zal
opstĳgen.i 19 En in mĳn vurige
ĳver,j in het vuur van mĳn verbolgenheid, zal ik moeten spreken.k
Voorzeker, op die dag zal er een
grote¨ aardbeving in de bodem van
Isra
el plaatshebben.l 20 En we_
gens mĳ zullen de vissen der zee
en de vliegende schepselen des hemels en de wilde dieren van het
veld en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en
alle mensen die op de oppervlakte van de aardbodem zĳn, moeten huiveren,m en de bergen zullen
werkelĳk worden neergeworpenn
en de steile wegen zullen moeten
vallen, en ter aarde zal zelfs elke
muur vallen.’

HFDST. 38
a Ez 38:8
b Ez 39:2
c Ze 3:8
d Ez 38:9
¨
e Joe 3:2
f Ex 14:4
2Kon 19:19
Ps 83:18
Ps 148:14
Ez 36:23
Ez 39:21
Mt 6:9
g Ex 9:16
Jes 14:12
Jer 50:31
Ez 28:17
¨
h Joe 3:16
Za 2:8
i De 32:22
Na 1:2
Heb 12:29
j Ps 78:21
k Heb 12:29

21 ’En ik wil in geheel mĳn
bergland een zwaard tegen hem
oproepen’, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.a ’Tegen zĳn eigen broeder zal het
zwaard van een ieder blĳken te
zĳn.b 22 En ik wil zelf met hem
in het gericht treden,c met pestilentie d en met bloed; e en een
overstromende stortregen en hagelstenen,f vuur g en zwavel zal ik
laten neerregenen op hem en op
zĳn krĳgsbenden en op de vele
volken die met hem zullen zĳn.h
23 En ik zal mĳ stellig grootmaken en mĳ heiligeni en mĳ doen
kennen
voor de ogen van vele na¨
tien; en zĳ zullen moeten weten
dat ik Jehovah ben.’j
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En wat u aangaat, o mensenzoon, profeteer tegen
39
Gog, en gĳ moet zeggen: ’Dit
k

heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „Zie, ik ben tegen
u, o Gog, gĳ opperhoofd van Me_
m
2 En ik wil u
sechl en Tubal.
_
omwenden en u leidenn en u doen
optrekken uit de meest afgelegen
streken van het noordeno en u
¨
op de bergen van Isra
el brengen.
_
3 En ik wil uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pĳlen zal
ik uit uw eigen rechterhand doen
vallen. 4 Op de bergen van Is_
¨
rael zult gĳ vallen,p gĳ en al uw
krĳgsbenden en de volken die met
u zullen zĳn. Aan roofvogels, vogels van allerlei vleugel, en de wilde dieren van het veld wil ik u tot
voedsel geven.” ’q
5 ’Op de oppervlakte van het
veld zult gĳ vallen,r want ikzelf
heb gesproken’, is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
6 ’En ik wil vuur zenden over
s
Magog
en over degenen die in ze_
kerheid de eilanden bewonen; t en
men zal moeten weten dat ik Jehovah ben. 7 En mĳn heilige naam
zal ik bekendmaken te midden
¨
van mĳn volk Isra
el, en ik zal mĳn
_
heilige naam niet meer
laten ont¨
heiligen; u en de natien zullen moeten weten dat ik Jehovah ben,v de
¨
Heilige in Isra
el.’w
_

¨
EZECHIEL 39:8-23

Gogs menigte begraven. Gods slachtoffer

8 ’Zie! Het moet komen en het
moet verwezenlĳkt worden’,a is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah. ’Dit is de dag waarvan
ik heb gesproken.b 9 En de in¨
woners van de steden van Isra
el
_
zullen stellig uitgaan en vuren
branden en aanleggen met het wapentuig en beukelaars en grote
schilden — met de bogen en met
de pĳlen en met de knotsen en
met de lansen; en daarmee zullen
zĳ zeven jaar vuren moeten ontsteken.c 10 En zĳ zullen geen
sprokkelhout wegdragen van het
veld, noch zullen zĳ brandhout
vergaren uit de wouden, want met
het wapentuig zullen zĳ vuren
ontsteken.’
’En zĳ zullen stellig degenen
plunderen die hen hadden geplunderd,d en degenen uitplunderen
die hen hadden uitgeplunderd’, is
de uitspraak van de Soevereine
Heer Jehovah.
11 ’En het moet op die dag geschieden dat ik Gog e daar een
plaats
¨ zal geven, een grafstede in
Isra
el, het dal van de doortrek_
kers ten oosten van de zee, en het
zal de doortrekkers [de weg] versperren. En daar zullen zĳ Gog
en heel zĳn menigte moeten begraven, en zĳ zullen [het] stellig
het Dal van Gogs Menigte noemen.f 12 En degenen van het
¨
huis van Isra
el zullen hen moe_
ten begraven met het doel het
land te reinigen, zeven maanden
lang.g 13 En heel het volk van
het land zal moeten begraven, en
het zal hun stellig tot een roemrĳke zaak worden op de dag dat ik
mĳ verheerlĳk’,h is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
14 ’En er zullen mannen voor
voortdurende [dienst] zĳn die
men zal afzonderen, die het land
doortrekken, waarbĳ zĳ met de
doortrekkers degenen begraven
die overgebleven zĳn op de oppervlakte der aarde, ten einde die
te reinigen. Totdat er zeven maanden voorbĳ zĳn, zullen zĳ een onderzoek blĳven instellen. 15 En
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de doortrekkers moeten het land
doortrekken, en zou iemand werkelĳk een mensenbeen zien, dan
moet hĳ er een merkteken naast
bouwen, totdat degenen die begraven, het in het Dal van Gogs
Menigte begraven zullen hebben.a
16 En de naam van [de] stad zal
ook Hamona
zĳn. En zĳ zullen het
_
land moeten reinigen.’b
17 En wat u aangaat, o mensenzoon, dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Zeg tot de
vogels van allerlei vleugel en tot
alle wilde dieren van het veld: c
„Schaart U bĳeen en komt. Vergadert U rondom tot mĳn slachtoffer, dat ik voor U slacht, een
groot¨ slachtoffer op de bergen van
Isra
el.d En GIJ zult stellig vlees
_
eten en bloed drinken.e 18 Het
vlees van sterke mannen zult GIJ
etenf en het bloed van de oversten der aarde zult GIJ drinken,
rammen, jonge mannetjesschapeng en bokken, jonge stieren,h
allemaal gemeste [dieren] van Ba_
san.i 19 En GIJ zult stellig vet
j
eten tot verzadiging toe en bloed
drinken tot dronkenschap toe,
van mĳn slachtoffer, dat ik voor
U wil slachten.” ’
20 ’En GIJ moet aan mĳn tafel
verzadigd worden van paarden en
wagenmenners, van sterke mannen en allerlei krĳgslieden’, is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.k
21 ’En ik wil mĳn heerlĳkheid
¨
onder de natien stellen; en alle
¨
natien zullen mĳn oordeel moeten zien dat ik heb voltrokkenl
en mĳn hand die ik onder hen heb
geplaatst.m 22 En degenen van
¨
het huis van Isra
el zullen moeten
_
weten dat ik, Jehovah, hun God
ben, vanaf die dag en voortaan.n
¨
23 En de natien zullen moeten weten dat het wegens hun dwaling
¨
was dat zĳ, het huis van Isra
el, in
_
ballingschap gingen,o wegens het
feit dat zĳ zich ontrouw tegenover
mĳ gedroegen, zodat ik mĳn aangezicht voor hen verborg p en hen
in de hand van hun tegenstanders
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Tempelvisioen. Oostpoort gemeten

gaf, en zĳ bleven vallen, zĳ allen,
door het zwaard.a 24 Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen
heb ik hen behandeld,b en ik bleef
mĳn aangezicht voor hen verbergen.’
25 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Nu
zal ik de gevangenen van Jakob
_
terugbrengenc en werkelĳk barmhartigheid bewĳzen aan geheel
¨
het huis van Isra
el; d en ik wil
_
exclusieve toewĳding tonen voor
mĳn heilige naam.e 26 En zĳ
zullen hun schande hebben gedragenf en al hun ontrouw waarmee zĳ tegenover mĳ gehandeld
hebben,g wanneer zĳ in zekerheid
op hun grond wonen,h zonder dat
er iemand is die [hen] doet beven.i
27 Wanneer ik hen terugbreng
uit de volken en ik hen werkelĳk bĳeenbreng uit de landen van
hun vĳanden,j wil ik mĳ ook onder hen heiligen
voor de ogen van
¨
vele natien.’k
28 ’En zĳ zullen moeten weten dat ik, Jehovah, hun God ben,
wanneer ik hen
in ballingschap
¨
naar de natien zend en hen werkelĳk bĳeenbreng op hun grond,l
zodat ik geen van hen daar nog
langer zal laten blĳven.m 29 En
ik zal niet langer mĳn aangezicht
voor hen verbergen,n omdat ik
mĳn geest wil ¨ uitstorten over het
huis van Isra
el’,o is de uitspraak
_
van de Soevereine Heer Jehovah.”
In het vĳfentwintigste jaar
van onze ballingschap, in
40
het begin van het jaar, op de tienp

de [dag] van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was geslagen,q op deze zelfde dag bleek
de hand van Jehovah op mĳ te
zĳn,r zodat hĳ mĳ naar die plaats
bracht.s 2 In de visioenen van
God ¨ bracht hĳ mĳ naar het land
Isra
el en zette mĳ ten slotte neer
_
op een zeer hoge berg,t waarop
iets was gelĳk de bouw van een
stad, tegen het zuiden.u
3 Hĳ dan bracht mĳ daar, en
zie! er was een man. Zĳn uiterlĳk
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was als het uiterlĳk van koper,a
en er was een snoer van vlas in
zĳn hand, en een meetriet,b en hĳ
stond in de poort. 4 Toen sprak
de man tot mĳ: „Mensenzoon,c zie
met uw ogen en hoor, ja, met uw
oren, en zet uw hart op alles wat
ik u toon, want met het doel [het]
u te tonen, zĳt gĳ hier gebracht.
Vertel alles wat gĳ ziet aan het
¨
huis van Isra
el.”d
_
5 En zie! er was een muur buiten het huis, geheel rondom. En
in de hand van de man was het
meetriet van zes el, [elk van] een
el en een handbreedte. Hĳ dan
mat de breedte van het gebouw´ ´
´ ´
de: een riet; en de hoogte: een
riet.
6 Toen kwam hĳ bĳ de poort,
waarvan de voorkant op het oosten ligt,e en ging langs de treden ervan naar boven. En hĳ mat
voorts de drempel van de poort: f
´ ´
een riet
´ ´ breed, en de andere drempel: een riet breed.
7 En het
´ ´
wachtlokaal
was een riet lang en
´ ´
een riet breed, en tussen de wachtlokaleng was er vĳf el; en de drempel van de poort naast de voorhal
van de
´ ´ poort naar de binnenzĳde
was een riet.
8 Vervolgens mat hĳ de voorhal van de poort naar de binnen´ ´
zĳde: een riet.h 9 Zo mat hĳ de
voorhal van de poort: acht el; en
de zĳpilaren ervan: twee el; en de
voorhal van de poort lag naar de
binnenzĳde.
10 En de wachtlokalen van de
poort op het oosten waren drie
aan deze zĳde en drie aan gene
zĳde. Die drie hadden dezelfde afmeting, en de zĳpilaren hadden
dezelfde afmeting, aan deze zĳde
en aan gene zĳde.
11 Toen mat hĳ de breedte van
de ingang van de poort: tien el; de
lengte van de poort: dertien el.
´ ´
12 En de omheinde ruimte voor
´ ´
de wachtlokalen was een el, en
er
´ ´ was een omheinde ruimte van
een el aan [beide] zĳden. En het
wachtlokaal was zes el aan deze
zĳde en zes el aan gene zĳde.

¨
EZECHIEL 40:13-33

Buitenste en binnenste voorhof

13 Vervolgens mat hĳ de poort
vanaf het dak van het [ene] wachtlokaal tot het dak van het andere:
een breedte van vĳfentwintig el; a
de ene ingang was tegenover de
andere ingang. 14 Toen maakte
hĳ zĳpilaren van zestig el, ja, tot
de zĳpilaren van het voorhof in de
poort[en] geheel rondom. 15 En
vanaf de voorkant van de poort
van de toegangsweg [tot] de voorkant van de voorhal van de binnenste poort was vĳftig el.
16 En er waren vensters met
steeds smaller wordende kozĳnenb voor de wachtlokalen en voor
hun zĳpilaren naar de binnenzĳde
van de poort, geheel rondom, en
zo was het ook met de voorhallen.
En de vensters waren geheel rondom naar de binnenzĳde [gericht],
en op de zĳpilaren waren palmfiguren.c
17 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
in het buitenste voorhof, en zie!
daar waren eetvertrekken,d en
een plaveisel, gemaakt voor het
voorhof geheel rondom. Er waren dertig eetvertrekken op het
plaveisel.e 18 En het plaveisel
aan de kant van de poorten was
precies zo lang als de poorten —
het onderste plaveisel.
´ 19
´ Toen mat hĳ de breedte van
voor de benedenste poort tot de
voorkant van het binnenste voorhof. Buiten was ze honderd el,
naar het oosten en naar het noorden.
20 En het buitenste voorhof
had een poort waarvan de voorkant op het noorden lag. Hĳ
mat haar lengte en haar breedte.
21 En haar wachtlokalen waren
drie aan deze zĳde en drie aan
gene zĳde. En haar eigen zĳpilaren en haar eigen voorhal bleken overeenkomstig de afmeting van de eerste poort te zĳn.
Vĳftig el was haar lengte, en
haar breedte was vĳfentwintig
in ellen. 22 En haar vensters en
haar voorhal en haar palmfigurenf hadden dezelfde afmeting als
die van de poort waarvan de voor-
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kant op het oosten lag. En langs
zeven treden kon men ernaar opgaan, en haar voorhal lag aan hun
voorkant.
23 En de poort van het binnenste voorhof was tegenover de
´ ´
poort op het noorden; ook [een]
op het oosten. Vervolgens mat hĳ
van poort tot poort honderd el.
24 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
naar het zuiden, en zie! er was
een poort op het zuiden,a en hĳ
mat haar zĳpilaren en haar voorhal overeenkomstig dezelfde afmetingen als deze. 25 En [de
poort] en haar voorhal hadden geheel rondom vensters, gelĳk deze
vensters. Vĳftig el was de lengte, en de breedte was vĳfentwintig el. 26 En er waren zeven treden om ernaar op te gaan,b en haar
voorhal lag aan hun voorkant. En
´ ´
ze had palmfiguren, een aan deze
´ ´
zĳde en een aan gene zĳde op haar
zĳpilaren.
27 En het binnenste voorhof
had een poort op het zuiden. En
hĳ mat van poort tot poort in
de richting van het zuiden honderd el. 28 En geleidelĳk bracht
hĳ mĳ in het binnenste voorhof
door de zuidpoort. En vervolgens
mat hĳ de zuidpoort overeenkomstig dezelfde afmetingen als deze.
29 En haar wachtlokalen en haar
zĳpilaren en haar voorhal hadden dezelfde afmetingen als deze.
En [de poort] en haar voorhal
hadden rondom vensters. Vĳftig el was de lengte, en de breedte was vĳfentwintig el.c 30 En
er waren geheel rondom voorhallen; de lengte was vĳfentwintig
el, en de breedte vĳf el. 31 En
haar voorhal lag naar het buitenste voorhof toe, en er waren
palmfiguren op haar zĳpilaren,d
en haar opgang had acht treden.e
32 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
in het binnenste voorhof via het
oosten, en hĳ mat vervolgens de
poort overeenkomstig dezelfde afmetingen als deze. 33 En haar
wachtlokalen en haar zĳpilaren
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en haar voorhal hadden dezelfde
afmetingen als deze, en [de poort]
en haar voorhal hadden geheel
rondom vensters. De lengte was
vĳftig el en de breedte vĳfentwintig el. 34 En haar voorhal lag
naar het buitenste voorhof toe, en
er waren palmfiguren op haar zĳpilaren aan deze zĳde en aan gene
zĳde. En haar opgang had acht
treden.
35 Daarop bracht hĳ mĳ in
de noordpoort,a en hĳ mat, met
dezelfde afmetingen als deze,b
36 haar wachtlokalen, haar zĳpilaren en haar voorhal. En ze had
geheel rondom vensters. De lengte was vĳftig el en de breedte
vĳfentwintig el. 37 En naar het
buitenste voorhof toe waren haar
zĳpilaren, en er waren palmfiguren op haar zĳpilaren aan deze
zĳde en aan gene zĳde.c En haar
opgang had acht treden.
38 En een eetvertrek met zĳn
ingang was bĳ de zĳpilaren van
de poorten. Het was daar dat men
gewoonlĳk het volledige brandoffer afspoelde.d
39 En in de voorhal van de
poort waren twee tafels aan deze
zĳde en twee tafels aan gene zĳde,
om er het volledige brandoffer e
en het zondeoffer f en het schuldoffer g op te slachten. 40 En aan
de buitenzĳde, als men opgaat
naar de ingang van de noordpoort,
waren twee tafels. En aan de andere zĳde die bĳ de voorhal van
de poort behoort, waren twee tafels. 41 Er waren vier tafels hier
en vier tafels daar aan de kant van
de poort — acht tafels, waarop
men gewoonlĳk slachtte. 42 En
de vier tafels voor het volledige
brandoffer waren van gehouwen
steen. De lengte was anderhalve
el en de breedte anderhalve el en
´ ´
de hoogte een el. Daarop placht
men ook de gereedschappen neer
te leggen waarmee men gewoonlĳk het volledige brandoffer en
het slachtoffer slachtte. 43 En
de uitspringende randen voor het
neerzetten van dingen waren van

¨
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´ ´
een handbreedte, stevig bevestigd
aan de binnenzĳde, geheel rondom; en op de tafels [legde men gewoonlĳk] het vlees van de offergave.a
44 En buiten de binnenste poort
waren de eetvertrekken van de
zangers,b in het binnenste voorhof, dat aan de kant van de noordpoort is. En hun voorkant lag op
het zuiden. Er was er een aan de
kant van de oostpoort. De voorkant lag op het noorden.
45 Vervolgens sprak hĳ tot mĳ:
„Dit, het eetvertrek waarvan de
voorkant op het zuiden ligt, is
voor de priesters die de plicht
ten opzichte van het huis waarnemen.c 46 En het eetvertrek
waarvan de voorkant op het noorden ligt, is voor de priesters die de
plicht ten opzichte van het altaar
waarnemen.d Zĳ zĳn de zonen van
e die, uit de zonen van L
Zadok,
evi,
_
_
tot Jehovah naderen om hem te
f
dienen.”
47 En hĳ ging het [binnenste]
voorhof meten. De lengte was
honderd el en de breedte honderd
el,´ ´ vierkant. En het altaar was
voor het huis.
48 Daarop bracht hĳ mĳ in de
voorhal van het huis,g en hĳ ging
de zĳpilaar van de voorhal meten: vĳf el aan deze zĳde en vĳf
el aan gene zĳde. En de breedte
van de poort was drie el aan deze
zĳde en drie el aan gene zĳde.
49 De lengte van de voorhal
was twintig el en de breedte elf
el. En langs treden placht men
ernaar op te gaan. En er´ ´ waren
zuilen
´ ´ bĳ de zĳposten, een hier
en een daar.h
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En hĳ bracht mĳ voorts in
de tempel, en hĳ ging de
41
zĳpilaren meten; zes el was de
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breedte hier en zes el de breedte
daar, de breedte van de zĳpilaar.
2 En de breedte van de ingang
was tien el, en de zĳkanten van
de ingang waren vĳf el hier en
vĳf el daar. En hĳ ging de lengte ervan meten: veertig el; en de
breedte: twintig el.

¨
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Zĳvertrekken, westelĳk gebouw, interieur

3 En hĳ ging naar binnen en
mat vervolgens de zĳpilaar van
de ingang: twee el; en de ingang:
zes el; en de breedte van de ingang was zeven el. 4 En hĳ mat
voorts de lengte ervan: twintig el;
en´ ´de breedte [ervan]: twintig el,a
voor de tempel. Toen zei hĳ tot
mĳ: „Dit is het Allerheiligste.”b
5 En hĳ mat vervolgens de
muur van het huis: zes el. En de
breedte van het zĳvertrek was
vier el, rondom; geheel rondom
het huis was het [zo], rondom.c
6 En de zĳvertrekken waren zĳvertrek op zĳvertrek, drie [verdiepingen], en dat dertigmaal; en
ze gingen in de muur die bĳ het
huis behoorde, dat wil zeggen de
zĳvertrekken geheel rondom, opdat ze steun zouden vinden, maar
ze steunden niet in de muur van
het huis.d 7 En er was een verbreding en een hoger en hoger
draaien naar de zĳvertrekken,
want de wentelgang van het huis
ging hoger en hoger geheel rondom het huis.e Daarom was er een
verbreding van het huis naar boven toe, en van de onderste [verdieping] kon men opgaan naar de
bovenste [verdieping],f via de middelste [verdieping].
8 En ik zag dat er geheel rondom een hoog terras voor het huis
was. Wat de fundamenten van de
zĳvertrekken betreft, er was een
vol riet van zes el tot aan de verbinding.g 9 De breedte van de
muur die bĳ het zĳvertrek behoorde, aan de buitenkant, was vĳf el.
En er was een ruimte opengelaten
[door] de constructie van de zĳvertrekken die bĳ het huis behoorden.
10 En tussen de eetvertrekkenh was de breedte twintig el
rondom het huis, geheel rondom.
11 En de ingang van het zĳvertrek kwam ´ uit
op de opengela´
ten ruimte, e´ en
´ ingang lag op het
noorden en een ingang op het zuiden; en de breedte van het gebied
van de opengelaten ruimte was
vĳf el, geheel rondom.
´ ´
12 En het gebouw dat voor de
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afgezonderde ruimte stond, [waarvan] de zĳkant op het westen lag,
was zeventig el breed. En de muur
van het gebouw was vĳf el breed,
geheel rondom; en de lengte ervan
was negentig el.
13 En hĳ mat het huis: honderd
el lang; en de afgezonderde ruimte en het gebouw en zĳn muren:
honderd el lang. 14 En de breedte van de voorkant van het huis
en de afgezonderde ruimte op het
oosten was honderd el.
15 En hĳ mat
de lengte van
´ ´
het gebouw voor de afgezonderde
ruimte die erachter lag, en haar
galerĳen aan deze zĳde en aan
gene zĳde: honderd el.
Ook de tempel [en] de binnenste plaats a en de voorhallen van
het voorhof; 16 de drempels en
de vensters met steeds smaller
wordende kozĳnenb en de galerĳen waren rondom die drie. Tegenover de drempel was er overal rondom houtbetimmering,c en
[vanaf] de vloer tot aan de vensters; en de vensters waren bedekte [vensters]. 17 Tot boven
de ingang en tot aan het binnenste huis en aan de buitenkant
en op de hele muur rondom, aan
het binnenste [huis] en aan de
buitenkant, waren er afmetingen,
18 ja, gegraveerde cherubs d en
palmfiguren,e met een palmfiguur
tussen een cherub en een cherub, en de cherub had twee gezichten.f 19 En een mensengezicht was naar de palmfiguur aan
deze zĳde [gericht], en het gezicht van een jonge leeuw met
manen was naar de palmfiguur
aan gene zĳde [gericht]; g ze zĳn
overal rondom op het gehele huis
gegraveerd. 20 Vanaf de vloer
tot boven de ingang waren er gegraveerde cherubs en palmfiguren, [op] de muur van de tempel.
21 Wat de tempel aangaat, ´ de
´
deurpost was vierhoekig; h en voor
de heilige plaats was een aanblik als de [volgende] aanblik:
22 het houten altaar was drie el
hoog, en zĳn lengte was twee el,

1115

Blokken eetvertrekken. Muren gemeten

en het had zĳn hoekstĳlen.a En
zĳn lengte en zĳn wanden waren
van hout. En hĳ sprak vervolgens tot mĳ: „Dit is de tafel die
voor Jehovah’s aangezicht is.”b
23 En de tempel en de heilige plaats hadden twee deuren.c
24 En twee deurvleugels behoorden bĳ de deuren; de twee waren
draaibaar. De ene deur had twee
deurvleugels en de andere had
twee deurvleugels. 25 En daarop, op de deuren van de tempel,
waren cherubs en palmfigurend
gemaakt, zoals die welke voor
de muren waren gemaakt, en er
was een houten baldakĳn over
de voorkant van de voorhal, aan
de buitenzĳde. 26 En er waren
vensters met steeds smaller wordende kozĳnene en palmfiguren
hier en daar langs de zĳkanten
van de voorhal en de zĳvertrekken van het huis en de baldakĳnen.
En hĳ voerde mĳ geleidelĳk naar buitenf naar het
buitenste voorhof langs de weg
naar het noorden.g En hĳ bracht
mĳ vervolgens naar [het blok van]
de eetvertrekkenh dat tegenover
de afgezonderde ruimte i en dat tegenover het gebouw
op het noor´ ´
den lag. 2 Voor de lengte van
honderd el was de noordelĳke ingang, en de breedte was vĳftig el.
3 Tegenover de twintig [el] die
bĳ het binnenste voorhof behoorde j en tegenover het plaveiselk dat
bĳ het buitenste voorhof behoorde, was galerĳl tegenover galerĳ´ in
´
drie [verdiepingen]. 4 En voor
de eetvertrekken was een gang
van tien el breed naar binnen toe,m
´ ´
een weg van een el, en hun ingangen lagen op het noorden. 5 En
wat de eetvertrekken betreft, de
bovenste waren korter, want de
galerĳen namen er [ruimte] van
weg, meer dan van de onderste en
dan van de middelste, wat [het] gebouw betreft. 6 Want ze waren
in drie verdiepingenn en ze hadden
geen zuilen gelĳk de zuilen van de
voorhoven. Daarom werd er meer
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ruimte weggenomen dan van de
onderste en van de middelste van
de vloer af.
7 En de stenen muur die buiten was, was dicht bĳ de eetvertrekken in de richting van het
´ ´
buitenste voorhof voor de [andere] eetvertrekken. De lengte
ervan was vĳftig el. 8 Want de
lengte van de eetvertrekken die
in de richting van het buitenste voorhof waren, was vĳftig el,
´ ´
en zie! voor de tempel was ze honderd el. 9 En van onder deze eetvertrekken lag de toegangsweg
op het oosten, wanneer men ze
binnenkomt vanaf het buitenste
voorhof.
10 In de breedte van de stenen
muur van het voorhof op het oos´ ´
ten, voor de afgezonderde ruimte a
´ ´
en voor het gebouw, waren eetvertrekken.b 11 En er was een weg
´ ´
voor deze langs die eruitzag als
[die voor] de eetvertrekken die op
het noorden lagen,c zo was hun
lengte [en] zo was hun breedte; en
al hun uitgangen [waren gelĳk],
en hun opzet gelĳk en hun ingangen gelĳk. 12 En zoals de ingangen van de eetvertrekken die op
het zuiden lagen, was de ingang
aan het boveneinde van de weg, de
´ ´
weg voor de overeenkomstige stenen muur op het oosten, wanneer
men ze binnenkomt.d
13 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„De eetvertrekken van het noorden [en] de eetvertrekken van het
´ ´
zuiden die voor de afgezonderde
ruimte liggen,e dat zĳn de heilige
eetvertrekken, waar de priesters
die tot Jehovah naderenf de allerheiligste dingen eten.g Daar leggen zĳ de allerheiligste dingen en
het graanoffer en het zondeoffer
en het schuldoffer neer, omdat
de plaats heilig is.h 14 Wanneer
zĳ, de priesters, zĳn binnengekomen, zullen zĳ ook niet vanuit de heilige plaats naar het
buitenste voorhof gaan, maar
daar zullen zĳ hun klederen neerleggen waarin zĳ gewoon zĳn te

¨
EZECHIEL 42:15–43:12

Jehovah’s heerlĳkheid vervult het huis

dienen,a want ze zĳn iets heiligs.
Zĳ zullen zich kleden in andere klederenb en moeten naderen
tot wat met het volk te maken
heeft.”
¨
15 En hĳ beeindigde de metingen van het binnenste huis en
hĳ voerde mĳ naar buiten via de
poort waarvan de voorkant op
het oosten lag,c en hĳ mat het helemaal rondom.
16 Hĳ mat de oostkant met het
meetriet. Die was vĳfhonderd
riet, met het meetriet,d rondom.
17 Hĳ mat de noordkant, vĳfhonderd riet, met het meetriet,
rondom.
18 De zuidkant mat hĳ, vĳfhonderd riet, met het meetriet.
19 Hĳ wendde zich om naar
de westkant. Hĳ mat vĳfhonderd
riet, met het meetriet.
20 Aan de vier zĳden mat hĳ
het. Het had een muur geheel
rondom,e met een lengte van vĳfhonderd [riet] en een breedte van
vĳfhonderd [riet],f om scheiding
te maken tussen wat heilig is en
wat profaan is.g
Toen deed hĳ mĳ naar de
poort gaan, de poort die
43
2 En zie!
op het oosten uitziet.
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i van de God van
de heerlĳkheid
¨
Isra
el kwam uit oostelĳke rich_
j en zĳn stem was als de stem
ting,
van uitgestrekte wateren; k en de
aarde zelf straalde wegens zĳn
heerlĳkheid.l 3 En het was als
de verschĳning van het visioen
dat ik had gezien,m gelĳk het visioen dat ik zag toen ik kwam om
de stad te verderven; n en er waren verschĳningen gelĳk de verschĳning die ik zag aan de rivier
o en ik viel voorts op
de Kebar,
_
mĳn aangezicht.
4 En de heerlĳkheidp van Jehovah zelf kwam in het Huis via
de poort waarvan de voorkant
op het oosten lag.q 5 Vervolgens
hief een geest mĳ op r en bracht
mĳ in het binnenste voorhof, en
zie! het Huis was vol geworden
van de heerlĳkheid van Jehovah.s 6 Toen hoorde ik iemand
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tot mĳ spreken vanuit het Huis,a
en [de] man zelf was naast mĳ
komen staan.b 7 Voorts zei Hĳ
tot mĳ:
„Mensenzoon, [dit is] de plaats
van mĳn troonc en de plaats van
mĳn voetzolen,d waar ik tot onbepaalde tĳd te midden van de
¨
zonen van Isra
el zal verblĳven; e
_
en niet meer zullen zĳ, het huis
¨
van Isra
el, mĳn heilige naam ver_
ontreinigen,f zĳ en hun koningen,g
door hun hoererĳ en door de lĳkenh van hun koningen bĳ hun
dood, 8 doordat zĳ hun drempel bĳ mĳn drempel zetten en
hun deurpost naast mĳn deurpost, met de muur tussen mĳ
en hen.i En zĳ verontreinigden
mĳn heilige naam door hun verfoeilĳkheden die zĳ deden,j zodat ik hen vervolgens uitroeide
in mĳn toorn.k 9 Laten zĳ nu
hun hoererĳl en de lĳken van hun
koningen ver van mĳ wegdoen,m
en ik zal stellig tot onbepaalde
tĳd te midden van hen verblĳven.n
10 Wat u betreft, o mensen¨
zoon, licht het huis van Isra
el in
_
omtrent het Huis,o opdat zĳ zich
te schande gemaakt voelen wegens hun dwalingen,p en zĳ moeten het model meten. 11 En indien zĳ zich werkelĳk te schande
gemaakt voelen wegens alles wat
zĳ hebben gedaan, maak hun dan
de plattegrond van het Huis q en
de inrichting ervan en zĳn uitgangen en zĳn toegangswegen,
en al zĳn plattegronden en heel
zĳn bestek, en al zĳn plattegronden en al zĳn wetten bekend en
schrĳf [die] voor hun ogen op, opdat zĳ heel zĳn plattegrond en
heel zĳn bestek in acht nemen
en ze werkelĳk ten uitvoer brengen.r 12 Dit is de wet van het
Huis. Op de top van de berg is het
hele gebied ervan rondom iets allerheiligst.s Zie! Dit is de wet van
het Huis.
r Ez 11:20; Ez 36:27; Jo 13:17; s Ps 93:5; Ez 40:2;
Ez 42:20.
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Offers beschreven. Oostpoort gesloten

13 En dit zĳn de afmetingen
van het altaar in ellen; a een el
[meet] een el en een handbreedte.b En de bodem [ervan] is een
el. En een el is de breedte. En
zĳn opstaande rand
´ ´ is op zĳn buitenrand rondom: een span. En dit
is het voetstuk van het altaar.
14 En vanaf de bodem op de vloer
tot aan de onderste omloop is het
´ ´
twee el, en de breedte is een el. En
vanaf de kleine omloop tot aan de
grote omloop is het vier el, en de
breedte [ervan] is een el. 15 En
de altaarhaard is vier el, en vanuit
de altaarhaard en opwaarts zĳn
de vier hoornen.c 16 En de altaarhaard is twaalf [el] lang, met
twaalf [el] aan breedte,d rechthoekig aan zĳn vier zĳden.e 17 En
de omloop is veertien [el] lang,
met veertien [el] aan breedte, aan
zĳn vier zĳden; en de opstaande
rand eromheen is een halve el, en
zĳn bodem is een el rondom.
En de treden ervan zien uit op
het oosten.”
18 Vervolgens zei hĳ tot mĳ:
„Mensenzoon, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Dit
zĳn de inzettingen van het altaar
op de dag dat het wordt gemaakt,
ten einde er volledige brandoffers
op te offerenf en er bloed op te
sprenkelen.’g
19 ’En gĳ moet aan de levitische priesters,h die van het nageslacht van Zadok
zĳn,i degenen
_
die tot mĳ naderen’,j is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’om mĳ te dienen, een
jonge stier geven, de zoon van
[het] rundvee, als een zondeoffer.k
20 En gĳ moet iets van zĳn bloed
nemen en [het] doen op de vier
hoornen ervan en op de vier hoeken van de omloop en op de opstaande rand rondom en het ontzondigenl en er verzoening voor
doen.m 21 En gĳ moet de jonge stier nemen, het zondeoffer,
en men moet het verbranden op
de bestemde plaats van het Huis,
buiten het heiligdom.n 22 En
op de tweede dag zult gĳ een
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geitenbok naderbĳ brengen, een
gaaf [dier], als een zondeoffer; en
zĳ moeten het altaar net zo ontzondigen als zĳ [het] met de jonge stier ontzondigd hebben.’
23 ’Wanneer gĳ het ontzondigen voleindigd hebt, zult gĳ een
jonge stier naderbĳ brengen, de
zoon van [het] rundvee, een gaaf
[dier], en een ram uit het kleinvee, een gaaf [dier]. 24 En gĳ
moet ze naderbĳ brengen voor
het aangezicht van Jehovah, en
de priesters moeten er zout op
werpen en ze offerena als een volledig brandoffer voor Jehovah.
25 Zeven dagen lang zult gĳ een
bok opdragen als een zondeoffer
voor de dag; b en een jonge stier,
de zoon van [het] rundvee, en een
ram uit het kleinvee, gave [dieren], zullen zĳ opdragen. 26 Zeven dagen lang zullen zĳ verzoening doenc voor het altaar, en zĳ
moeten het reinigen en het inwĳden. 27 En zĳ zullen de dagen
voltooien. En het moet geschieden op de achtste dag d en daarna,
dat de priesters op het altaar de
volledige brandoffers van ulieden
en UW gemeenschapsoffers zullen
opdragen; en ik zal stellig een welgevallen aan U hebben’,e is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.”
Daarop bracht hĳ mĳ te44
rug via de poort van het
heiligdom, de buitenste die op
het oosten uitziet,f en ze was gesloten.g 2 Toen zei Jehovah tot
mĳ: „Wat deze poort aangaat, gesloten zal ze blĳven. Ze zal niet
geopend worden, en louter een
mens zal er niet door binnengaan; want Jehovah zelf, de God
¨
van Isra
el,h is erdoor binnenge_
gaan, en ze moet gesloten blĳven.
3 De overste i echter — als overste zal hĳzelf daarin gaan zitten,
ten einde brood te eten voor het
aangezicht van Jehovah.j Via de
voorhal van de poort zal hĳ binnenkomen en langs dezelfde weg
zal hĳ naar buiten gaan.”k

¨
EZECHIEL 44:4-18

Priesterlĳke plichten. Kledingvoorschriften

4 En hĳ bracht´ ´ mĳ nu via de
noordpoort tot voor het Huis, opdat ik zou zien, en zie! de heerlĳkheid van Jehovah had het huis
van Jehovah vervuld.a Daarop viel
ik op mĳn aangezicht.b 5 Toen
zei Jehovah tot mĳ: „Mensenzoon,
zet uw hart [erop] c en zie met uw
ogen, en hoor, ja, met uw oren alles wat ik met u spreek betreffende alle inzettingen van het
huis van Jehovah en betreffende alle wetten ervan, en gĳ moet
uw hart zetten op de toegangsweg van het Huis met alle uitgangen van het heiligdom. 6 En
gĳ moet tot Weerspannigheid,d
¨
tot het huis van Isra
el, zeggen:
_
’Dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: „[Ik heb] genoeg
van U wegens al UW ¨ verfoeilĳkheden, o huis van Isra
el,e 7 wan_
neer GIJ de buitenlanders onbesneden van hart en onbesneden
van vlees binnenbrengt,f opdat die
zich in mĳn heiligdom bevinden
om het te ontheiligen, ja, mĳn
huis; wanneer GIJ mĳn brood,g veth
en bloed,i aanbiedt, terwĳl zĳ mĳn
verbond blĳven verbreken wegens
al UW verfoeilĳkheden.j 8 GIJ
hebt noch de plicht ten opzichte van mĳn heilige dingen waargenomen,k noch placht GIJ [anderen] voor U als waarnemers van
mĳn plicht in mĳn heiligdom aan
te stellen.” ’l
9 ’Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Geen buitenlander, onbesneden van hart en onbesneden van vlees, mag in mĳn
heiligdom komen, dat wil zeggen geen enkele buitenlander die
te midden van de zonen van Is_
¨
rael is.” ’m
10 ’Maar wat de levieten betreft
die ver van mĳ verwĳderd zĳn
¨
geraaktn toen Isra
el, dat van mĳ
_
afdwaalde, afdwaalde achter hun
drekgoden aan, zĳ moeten ook
hun dwaling dragen.o 11 En in
mĳn heiligdom moeten zĳ dienaren worden op posten van toezicht
over de poorten van het Huis en
dienaren in het Huis.p Zĳzelf zul-
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len het volledige brandoffer en het
slachtoffer voor het volk slachtena en zĳzelf zullen voor hun aangezicht staan om hen te dienen.b
12 Omdat zĳ hen voor het aangezicht van hun drekgoden bleven
¨
el
dienenc en voor het huis van Isra
_
een struikelblok werden [waardoor het] tot dwaling [verviel],d
daarom heb ik mĳn hand tegen
hen opgeheven’,e is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah,
’en zĳ moeten hun dwaling dragen. 13 En zĳ zullen niet tot
mĳ naderen om als priester voor
mĳ op te treden of om te naderen tot enige heilige dingen van
mĳ, tot de allerheiligste dingen,f
en zĳ moeten hun schande en
hun verfoeilĳkheden die zĳ hebben gedaan, dragen.g 14 En ik
zal hen stellig tot waarnemers
van de plicht ten opzichte van
het Huis maken, met betrekking
tot de gehele dienst ervan en met
betrekking tot alles wat erin gedaan dient te worden.’h
15 ’En wat de levitische priesj betreft,
ters,i de zonen van Zadok,
_
die de plicht ten opzichte van mĳn
heiligdom waarnamen toen de zo¨
nen van Isra
el van mĳ afdwaal´´ _
den,k zıj zullen tot mĳ naderen om
mĳ te dienen, en zĳ moeten voor
mĳn aangezicht staanl om mĳ
vetm en het bloed aan te bieden’,n
is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah. 16 ’Zĳ zĳn het
die in mĳn heiligdom zullen komen,o en zĳzelf zullen tot mĳn tafel naderen om mĳ te dienen,p en
zĳ moeten de plicht jegens mĳ
waarnemen.q
17 En het moet geschieden dat
wanneer zĳ in de poorten van
het binnenste voorhof komen, zĳ
linnen klederen dienen te dragen, en geen wol dient er op
hen te komen wanneer zĳ dienst
doen in de poorten van het binnenste voorhof en daarbinnen.r
18 Linnen hoofdtooisels dienen
zich op hun hoofd te bevinden,s
en linnen broeken dienen zich
om hun heupen te bevinden.t Zĳ
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dienen zich niet te omgorden met
[iets wat] zweet [veroorzaakt].
19 En wanneer zĳ uitgaan naar
het buitenste voorhof, [ja,] naar
het buitenste voorhof naar het
volk, dienen zĳ hun klederen uit
te trekken waarin zĳ dienst deden,a en zĳ moeten ze neerleggen in de heilige eetvertrekkenb
en andere klederen aandoen, opdat zĳ het volk niet met hun
klederen heiligen.c 20 En hun
hoofd dienen zĳ niet te scheren,d
en het hoofdhaar dienen zĳ niet
los te dragen. Zĳ dienen in elk
geval [het haar van] hun hoofd
te knippen.e 21 En wĳn dient
geen der priesters te drinken,
wanneer zĳ in het binnenste
voorhof komen.f 22 En geen weduwe of gescheiden vrouw dienen zĳ zich tot vrouw te nemen,g
maar maagden uit het nageslacht
¨
van het huis van Isra
elh of de
_
weduwe die de weduwe van een
priester blĳkt te zĳn, mogen zĳ
nemen.’
23 ’En mĳn volk dienen zĳ te
onderrichten in het verschil tussen iets heiligs en iets profaans;
en het verschil tussen wat onrein is en wat rein is dienen zĳ
hun te doen weten.i 24 En in
´´
een rechtsgeding dienen zıj te
staan ten einde recht te spreken; j naar mĳn rechterlĳke beslissingen moeten zĳ het ook
berechten.k En mĳn wetten en
mĳn inzettingen met betrekking
tot al mĳn feesttĳdenl dienen
zĳ te onderhouden, en mĳn sabbatten dienen zĳ te heiligen.m
25 En bĳ een dood mens dient
hĳ niet te komen, zodat hĳ onrein zou worden, maar voor vader of voor moeder of voor zoon
of voor dochter [of] voor broeder of voor een zuster die geen
man heeft toebehoord, mogen
zĳ zich onrein maken.n 26 En
na zĳn reiniging dienen zĳ zeven dagen voor hem af te tellen.o
27 En op de dag dat hĳ in de heilige plaats komt, in het binnenste voorhof, om te dienen in de
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heilige plaats, dient hĳ zĳn zondeoffer aan te bieden’,a is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.
28 ’En het moet van hen worden als een erfdeel: Ik ben hun
dient
erfdeel.b En geen bezitting
¨
gĳlieden hun in Isra
el te geven:
_
Ik ben hun bezitting. 29 Het
graanoffer en het zondeoffer en
het schuldoffer — zĳ zĳn het die
c
En al het gebanze zullen eten.
¨
nene in Isra
el — van hen zal het
_
worden.d 30 En de eerste van
alle eerste rĳpe vruchten van alles en elke bĳdrage van alles uit
al UW bĳdragen — de priesters
zal het gaan toebehoren; e en de
eerstelingen van UW diverse soorten grofgemalen meel dient GIJ
aan de priester te geven,f ten einde een zegen op uw huis te doen
rusten.g 31 Geen [reeds] dood
lichaam en niets wat verscheurd
is, van de vliegende schepselen
of van de dieren, dienen de priesters te eten.’h
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drage aan Jehovah aan te bieden,j een heilig deel [genomen]
uit het land; k wat lengte betreft,
vĳfentwintigduizend [el] lang,
en wat breedte betreft, tienduizend.l Ze zal een heilig deel zĳn
binnen al haar grenzen rondom.
2 Hiervan zal er voor de heilige plaats vĳfhonderd bĳ vĳfhonderd blĳken te zĳn, vierkant gemaakt rondom; m en vĳftig el zal
het aan elke kant als weidegrond
hebben.n 3 En van deze afmeting dient gĳ de lengte van vĳfentwintigduizend en de breedte
van tienduizend af te meten, en
daarin zal het heiligdom komen te
staan, iets allerheiligst.o 4 Als
een heilig deel [genomen] uit het
land zal het voor de priesters
zelf worden,p de dienaren van
het heiligdom, degenen die naderen om Jehovah te dienen.q En
voor hen moet het een plaats
voor huizen blĳken te zĳn, en

¨
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een heilige plaats voor het heiligdom.
5 Er zal vĳfentwintigduizend
aan lengte en tienduizend aan
breedte zĳn.a Het zal van de levieten worden, de dienaren van
het huis. Als bezitting zullen zĳ
twintig eetvertrekken hebben.b
6 En als de bezitting van de
stad zult gĳlieden vĳfduizend aan
breedte en een lengte van vĳfentwintigduizend geven, precies
zoals de heilige bĳdrage.c Aan heel
¨
het huis van Isra
el zal het gaan
_
behoren.
7 En voor de overste zal er aan
deze zĳde en aan gene zĳde van
de heilige bĳdrage d en van de bezitting der stad, naast de heilige
bĳdrage en naast de bezitting der
stad, iets aan de westzĳde westwaarts en iets aan de oostzĳde
oostwaarts zĳn. En de lengte zal
precies als een van de [andere] delen zĳn, van de westelĳke grens
tot de oostelĳke grens.e 8 Wat
het land betreft, het zal hem tot
¨
een bezitting worden in Isra
el. En
_
niet meer zullen mĳn oversten
mĳn volk slecht behandelen,f en
het land¨ zullen zĳ aan het huis
van Isra
el geven overeenkomstig
_
hun stammen.’g
9 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Nu is het ge¨
noeg, o oversten van Isra
el!’h
_
’Doet het geweld en de gewelddadige plundering weg i en oefent
enkel gerechtigheid en rechtvaardigheid.j Ontlast mĳn volk
van UW onteigeningen’,k is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah. 10 ’Een nauwkeurige
weegschaal en een nauwkeurige efa en een nauwkeurige bathmaat dient gĳlieden erop na te
houden.l 11 Wat de efa en de
bath-maat betreft, er dient wer´ ´
kelĳk slechts een vaste hoeveelheid te zĳn, zodat de bath een
tiende van een homer bevat en
het tiende van de homer een efa; m
naar de homer dient de vereiste
hoeveelheid ervan dan ook te zĳn.
12 En de sikkeln is twintig gera.o
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Twintig sikkelen, vĳfentwintig
sikkelen, vĳftien sikkelen dient
de mane dan ook voor U te zĳn.’
13 ’Dit is de bĳdrage die GIJ
dient aan te bieden: het zesde deel
van de efa [genomen] uit de homer tarwe, en het zesde deel van
de efa [genomen] uit de homer
gerst; 14 en wat het toegewezen
deel van de olie aangaat, er is de
bath-maat van de olie. De bath is
een tiende van de kor. Tien bath
is een homer, omdat´ ´ tien bath een
homer is. 15 En een schaap uit
´ ´
het kleinvee, [een] op tweehon¨
derd uit het vee van Isra
el,a voor
_
het graanoffer b en voor het volledige brandoffer c en voor de gemeenschapsoffers,d ten einde verzoening voor hen te doen’,e is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah.
16 ’Wat al het volk van het land
betreft, zĳ zullen verantwoordelĳk zĳn voor deze bĳdrage f aan
¨
de overste in Isra
el.g 17 En op
_
de overste h zullen de volledige
brandoffers i en het graanoffer j
en het drankoffer k gedurende de
feestenl en gedurende de nieuwe
manenm en gedurende de sabbatten,n gedurende alle feesttĳden
¨
van het huis van Isra
el,o neer_
komen. Hĳ zal het zĳn die het
zondeoffer en het graanoffer en
het volledige brandoffer en de gemeenschapsoffers zal verschaffen, ten einde verzoening te doen
ten¨ behoeve van het huis van Is_
rael.’
18 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’In de eerste
[maand], op de eerste [dag] van de
maand, dient gĳ een jonge stier te
nemen, een zoon van het rundvee,
een gaaf [dier],p en gĳ moet het
heiligdom ontzondigen.q 19 En
de priester moet iets van het bloed
van het zondeoffer nemen en het
doen op de deurpostr van het Huis
en op de vier hoeken van de omloop die bĳ het altaar behoorts en
op de deurpost van de poort van
het binnenste voorhof. 20 En zo
zult gĳ doen op de zevende [dag]
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van de maand wegens enig mens
die een fout begaata en wegens
enige onervarene; en gĳlieden
moet verzoening doen voor het
Huis.b
21 In de eerste [maand], op de
veertiende dag van de maand,
dient voor U het Pascha plaats te
vinden.c Als feest van zeven dagen dienen er ongezuurde broden
gegeten te worden.d 22 En op
die dag moet de overste, ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van al het volk van het land,
een jonge stier als zondeoffer verschaffen.e 23 En voor de zeven
dagen van het feestf dient hĳ als
volledig brandoffer voor Jehovah
zeven jonge stieren en zeven rammen te verschaffen, gave [dieren],
dagelĳks, de zeven dagen lang,g
en als zondeoffer een geitenbok,
dagelĳks.h 24 En als graanoffer
dient hĳ een efa voor de jonge
stier en een efa voor de ram te verschaffen, en wat olie betreft, een
hin per efa.i
25 In de zevende [maand], op
de vĳftiende dag van de maand,
gedurende het feest,j dient hĳ hetzelfde als deze voor de zeven dagenk te verschaffen, hetzelfde als
het zondeoffer, als het volledige
brandoffer, en als het graanoffer
en als de olie.’ ”
„Dit heeft de Soevereine
Heer Jehovah gezegd: ’Wat
de poort van het binnenste voorhof betreft die op het oosten uitziet,l ze dient gedurende de zes
werkdagenm gesloten te blĳven,n
en op de sabbatdag dient ze geopend te worden, en op de dag
van de nieuwe maan dient ze
geopend te worden.o 2 En de
overste moet binnenkomen via de
voorhal van de poort,p van buiten
af, en gaan staan bĳ de deurpost
van de poort; q en de priesters moeten zĳn volledige brandoffer en
zĳn gemeenschapsoffers opdragen, en hĳ moet zich neerbuigen
op de drempel van de poort,r en
hĳ moet naar buiten gaan, maar
de poort zelf dient niet gesloten
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te worden tot de avond. 3 En
het volk van het land moet zich
op de sabbatten en op de nieuwe manen aan de ingang van die
poort voor het aangezicht van Jehovah neerbuigen.a
4 En het volledige brandoffer
dat de overste op de sabbatdag aan
Jehovah dient aan te bieden, dient
zes gave mannetjeslammeren en
een gave ram te zĳn; b 5 en als
graanoffer een efa voor de ram,c
en voor de mannetjeslammeren
een graanoffer naar gelang hĳ kan
geven,d en wat olie betreft, een hin
per efa.e 6 En op de dag van de
nieuwe maanf dient er een jonge
stier te zĳn, de zoon van het rundvee, een gaaf [dier], en zes mannetjeslammeren en een ram; gave
[dieren] dienen het werkelĳk te
zĳn.g 7 En een efa voor de jonge
stier en een efa voor de ram dient
hĳ op te dragen als graanoffer, en
voor de mannetjeslammeren naar
gelang hĳ kan opbrengen; en wat
olie betreft, een hin per efa.h
8 En wanneer de overstei binnenkomt, dient hĳ via de voorhal
van de poort binnen te komen, en
langs dezelfde weg dient hĳ naar
buiten te gaan.j 9 En wanneer
het volk van het land op de feesttĳden voor het aangezicht van
Jehovah binnenkomt,k dient degene die via de noordpoortl binnenkomt om zich neer te buigen,
naar buiten te gaan via de zuidpoort; m en degene die binnenkomt
via de zuidpoort, dient naar buiten
te gaan via de poort op het noorden. Niemand dient terug te gaan
via de poort waardoor hĳ is binnengekomen, want hĳ dient recht
voor zich uit naar buiten te gaan.
10 En wat de overste in hun midden betreft, wanneer zĳ binnenkomen, dient hĳ binnen te komen;
en wanneer zĳ naar buiten gaan,
dient hĳ naar buiten te gaan.n
11 En op de feesteno en op de
feesttĳden dient het graanoffer
werkelĳk een efa voor de jonge
stier en een efa voor de ram te zĳn,
en voor de mannetjeslammeren
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naar gelang hĳ kan geven; en wat
olie betreft, een hin per efa.a
12 En ingeval de overste als
vrĳwillige gave een volledig
brandoffer zou verschaffen,b of
gemeenschapsoffers als een vrĳwillige gave voor Jehovah, moet
men ook de poort voor hem openen die op het oosten uitziet,c en
hĳ moet zĳn volledige brandoffer
en zĳn gemeenschapsoffers verschaffen net zoals hĳ op de sabbatdag doet.d En hĳ moet naar buiten gaan, en men moet de poort
sluiten nadat hĳ naar buiten is gegaan.e
13 En een gaaf mannetjeslam
van nog geen jaar dient gĳ dagelĳks als volledig brandoffer voor
Jehovah te verschaffen.f Ochtend aan ochtend dient gĳ het
te verschaffen. 14 En als graanoffer dient gĳ er ochtend aan
ochtend het zesde van een efa
bĳ te verschaffen en, wat olie
betreft, het derde van een hin om
de meelbloem te besprenkelen.g
Het graanoffer voor Jehovah is
een voor onbepaalde tĳd durende inzetting, bestendig. 15 En
zĳ moeten het mannetjeslam en
het graanoffer en de olie ochtend
aan ochtend verschaffen als een
bestendig volledig brandoffer.’
16 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: ’Ingeval de overste aan elk van zĳn zonen een geschenk zou´ geven als diens erfdeel, zal dat het eigendom van
zĳn zonen zelf worden. Het is
hun bezitting volgens erfdeel.
17 En ingeval hĳ een geschenk
uit zĳn erfdeel aan een van zĳn
knechten zou geven, moet het
ook van hem worden tot het jaar
der vrĳlating; h en het moet aan
de overste terugkomen. Alleen
zĳn erfdeel — wat zĳn zonen betreft — dient hunzelf te blĳven
toebehoren. 18 En de overste
dient niets van het erfdeel van het
volk te nemen, zodat hĳ hen uit
hun bezit verdringt.i Uit zĳn eigen
bezit dient hĳ zĳn zonen een erfdeel te geven, opdat mĳn volk niet
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wordt verstrooid, een ieder uit
zĳn bezit.’ ”a
19 Vervolgens bracht hĳ mĳ
langs de toegangsweg b die terzĳde van de poort was naar de heilige eetvertrekken, die welke aan
de priesters behoorden, die op het
noorden uitzagen,c en zie! er was
daar een plaats aan beide achterzĳden, op het westen. 20 Toen
zei hĳ tot mĳ: „Dit is de plaats
waar de priesters het schuldoffer
en het zondeoffer d zullen koken,e
[en] waar zĳ het graanoffer zullen bakken,f ten einde niets naar
het buitenste voorhof te brengen,
waardoor zĳ het volk zouden heiligen.”g
21 Daarop bracht hĳ mĳ naar
buiten, naar het buitenste voorhof, en liet mĳ langs de vier hoekposten van het voorhof gaan, en
zie! er was een voorhof bĳ [deze]
hoekpost van het voorhof, een
voorhof bĳ [die] hoekpost van het
voorhof. 22 Aan de vier hoekposten van het voorhof waren
kleine voorhoven, veertig [el] lang
en dertig breed. De vier met de
hoekbouwsels hadden dezelfde afmeting. 23 En er rondom was
een rĳ, rondom die vier, en er waren kookgelegenhedenh gemaakt
onder de rĳen, rondom. 24 Toen
zei hĳ tot mĳ: „Dit zĳn de huizen
van degenen die koken, waar de
dienaren van het Huis het slachtoffer van het volk koken.”i
En geleidelĳk bracht hĳ
47
mĳ terug naar de ingang
van het Huis, en zie! er ging waj
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ter k uit van onder de drempel
van het Huis, oostwaarts,l want
de voorkant van het Huis lag op
het oosten. En het water daalde af van onderen, vanaf de rechterkant van het Huis, ten zuiden
van het altaar.
2 En geleidelĳk bracht hĳ mĳ
naar buiten via de noordpoortm
en voerde mĳ buitenom naar de
buitenste poort die op het oosten
uitziet,n en zie! watero druppelde
uit de rechterkant.
3 Toen de man uitging naar het
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oosten met een meetsnoer in zĳn
hand,a mat hĳ vervolgens ook duizend ellen en deed mĳ door het
water gaan, water [dat reikte] tot
aan de enkels.
4 Vervolgens mat hĳ er duizend
en deed mĳ toen door het water
gaan,¨ water [dat reikte] tot aan de
knieen.
Daarop mat hĳ er duizend en
deed mĳ nu erdoor gaan — water
[dat reikte] tot aan de heupen.
5 Daarop mat hĳ er duizend.
Het was een stroom waar ik niet
door kon gaan, want het water
was hoog geworden, water [waarin men moest] zwemmen, een
stroom waar men niet door kon
gaan.
6 Hierop zei hĳ tot mĳ: „Hebt
gĳ [dit] gezien, o mensenzoon?”
Daarna deed hĳ mĳ gaan en
deed mĳ terugkeren [naar] de
oever van de stroom. 7 Toen
ik terugkeerde, wel, zie! aan de
oever van de stroom waren zeer
veel bomen, aan deze zĳde en aan
gene zĳde.b 8 En hĳ zei vervolgens tot mĳ: „Dit water gaat uit
naar de oostelĳke streek en moet
c
afdalen door de Araba.
En het
_
moet in de zee komen.d En doordat het naar de zee zelf wordt gevoerd,e wordt het water [daarvan]
ook werkelĳk gezond gemaakt.
9 En het moet geschieden dat
elke levende ziel die wemelt,f op
elke plaats waar de stroom van
dubbele omvang komt, leven zal
krĳgen. En het moet geschieden
dat er zeer veel vissen zullen zĳn,
want daar zal dit water stellig komen, en het [zeewater] zal gezond
worden gemaakt,g en alles zal levend zĳn waar de stroom komt.
10 En het moet geschieden dat
er werkelĳk vissers langs zullen staan,
_ h zelfs tot
¨ van En-Gedi
En-Egla
ım toe. Er zal een droog_
plaats voor sleepnetten blĳken
te zĳn. Naar hun soorten zullen
hun vissen blĳken te zĳn, gelĳk
de vissen van de Grote Zee,i zeer
vele.
11 Daar zĳn de moerassige
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EZECHIEL 47:4-19

plaatsen en de drassige plaatsen
ervan, en ze zullen niet gezond
worden gemaakt.a Aan het zout
zullen ze stellig overgegeven worden.b
12 En langs de stroom zullen
er, langs zĳn oever aan deze zĳde
en aan gene zĳde, allerlei bomen
voor voedsel opkomen.c Hun gebladerte zal niet verwelkend noch
zal hun vrucht worden verteerd.e
In hun maanden zullen ze nieuwe vruchten dragen, want het water ervoor — het komt te voorschĳn uit het heiligdom zelf.f En
hun vrucht moet tot voedsel blĳken te zĳn en hun gebladerte tot
genezing.”g
13 Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah gezegd: „Dit is het gebied dat GIJ U ten erfdeel zult
toewĳzen als het land voor de
¨
twaalf stammen van Isra
el, met
_
h
twee stukken veld voor Jozef.
_
14 En gĳlieden moet het als erfdeel ontvangen, elkeen hetzelfde als zĳn broeder, [over] welk
[land] ik mĳn hand [in een eed]
heb opgeheveni om [het] aan UW
voorvaders te geven; j en dit land
moet U [door het lot] als erfdeel
toevallen.k
15 En dit is de grens van het
land aan de noordkant, vanaf de
Grote Zee langs de weg naar Heth_
lon,l zoals men komt in Zedad,
_ ¨ m
n
o
16 Hamath,
Berotha,
Sibra_ ım,
_
_
dat tussen de grens van Damas_
kus p en de grens van Hamath
_
ligt; Hazer-H
attikon,
dat in de
_
_
richting van de grens van Ha_ u_
ranq ligt. 17 En de grens vanaf
r blĳken
de zee moet HazarEnon
_
_
te zĳn, de grens van Damaskus
_
en noordelĳk — noordwaarts, en
s Dit is de
de grens van Hamath.
_
noordkant.
18 En de oostkant is van tust
u
sen Ha_ uran
en Damaskus
en tus_
_
¨
sen G _ileadv en het land Isra
el; de
_
Jorda_ an,
_ w vanaf de grens tot de
oostelĳke zee dient gĳlieden te
meten. Dit is de oostkant.
19 En de zuidkant is naar het
x tot de
zuiden, vanaf Tamar
_

¨
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a
wateren van Meribath-K
ades,
het
_
_
stroomdalb naar de Grote Zee. Dit
is de kant op het zuiden, in de richting van de Negeb.
_
20 En de westkant is de Grote Zee, vanaf de grens recht door
c Dit
tot de toegang naar Hamath.
_
is de westkant.”
21 „En GIJ moet U dit land toebedelen, voor de twaalf stammen
¨
van Isra
el. 22 En het moet ge_
schieden dat GIJ het door het lot
als erfdeel dient toe te wĳzen
aan UZELFd en aan de inwonende vreemdelingen die in UW midden vertoeven,e die in UW midden
vaders van zonen zĳn geworden.
En zĳ moeten voor U worden gelĳk een ingeborene onder de zo¨
nen van Isra
el. Met U zal hun
_
[door het lot] een erfdeel toevallen te midden van de stammen
¨
van Isra
el.f 23 En het moet ge_
schieden dat in de stam waarbĳ
de inwonende vreemdeling zich
als vreemdeling heeft gevestigd,
daar dient GIJ hem zĳn erfdeel
te geven”, is de uitspraak van de
Soevereine Heer Jehovah.

„En dit zĳn de namen van
48
de stammen. Vanaf het
noordelĳke uiteinde, aan de zĳde
g tot
langs de weg van Hethlon
_
h Hazarde toegang naar Hamath,
_
_
i
Enan,
de grens van Damaskus
_
_
noordwaarts, aan de zĳde van Ha_
math; en het moet een oostelĳke kant [en] de westelĳke blĳken
´ ´
te hebben: Danj een [deel]. 2 En
aan de grens van Dan, van de oostk ´ ´
een.
kant tot de westkant: Aser
_
3 En aan de grens van Aser,
van
_
de oostkant zelfs tot de west´ ´
l
kant: Naftali
een. 4 En aan de
_
grens van Naftali,
van de oostkant
_
´ ´
m
tot de westkant: Manasse
een.
_
5 En aan de grens van Manas_
se, van de oostkant tot de west¨ n ´ ´
kant: Efra
ım een. 6 En aan de
_
¨
grens van Efra
ım, van de oost_
o
kant zelfs tot de westkant: Ruben
_
´ ´
een. 7 En aan de grens van Ru_
ben, van de oostkant tot de westp ´ ´
kant: Juda
een. 8 En aan de
_
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grens van Juda,
van de oostkant
_
tot de westkant, dient de bĳdrage die gĳlieden dient bĳ te dragen werkelĳk vĳfentwintigduizend [el] breed te zĳn,a en [de]
lengte overeenkomstig een van
de delen van de oostkant tot de
westkant. En het heiligdom moet
zich ermiddenin bevinden.b
9 Wat de bĳdrage betreft die
GIJ aan Jehovah dient bĳ te dragen, [de] lengte zal vĳfentwintigduizend [el] zĳn en [de] breedte tienduizend. 10 En wat deze
betreft, het dient de heilige bĳdrage voor de priesters te omvatten,c noordwaarts vĳfentwintigduizend [el], en westwaarts een
breedte van tienduizend en oostwaarts een breedte van tienduizend en zuidwaarts een lengte van
vĳfentwintigduizend. En het heiligdom van Jehovah moet zich ermiddenin bevinden.d 11 Ze zal
zĳn voor de priesters, degenen die
geheiligd zĳn uit de zonen van Za_
dok,e die de plicht jegens mĳ hebben waargenomen, die niet zĳn af¨
gedwaald toen de zonen van Isra
el
_
afdwaalden, net zoals de levieten
zĳn afgedwaald.f 12 En zĳ moeten een bĳdrage krĳgen uit de
bĳdrage van het land als iets allerheiligst, aan de grens van de levieten.g
13 En de levieten dienen, vlak
naast het gebied van de priesters, vĳfentwintigduizend [el] aan
lengte te hebben,h en aan breedte tienduizend; de gehele lengte is vĳfentwintigduizend en [de]
breedte tienduizend.i 14 En zĳ
dienen er niets van te verkopen,
noch dient men te ruilen, noch
dient men het uitgelezenste van
het land [van hen] te doen weggaan; want het is iets heiligs voor
Jehovah.j
15 Wat de vĳfduizend [el] aangaat die in [de] breedte naast de
vĳfentwintigduizend overblĳven,
het is iets profaans voor de stad,k
tot een woonplaats en tot weidegrond. En de stad moet zich ermiddenin bevinden.l 16 En dit
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zĳn de afmetingen [van de stad]:
de noordkant vierduizend vĳfhonderd [el], en de zuidkant vierduizend vĳfhonderd, en de oostkant vierduizend vĳfhonderd, en
de westkant vierduizend vĳfhonderd. 17 En de stad moet een
weidegrond krĳgen,a noordwaarts
tweehonderd vĳftig [el] en zuidwaarts tweehonderd vĳftig en
oostwaarts tweehonderd vĳftig
en westwaarts tweehonderd vĳftig.
18 En wat in [de] lengte overblĳft, zal precies zo zĳn als de
heilige bĳdrage,b tienduizend [el]
oostwaarts en tienduizend westwaarts; en het moet precies zo blĳken te zĳn als de heilige bĳdrage, en de opbrengst ervan moet
tot brood worden voor degenen
die de stad dienen.c 19 En degenen die de stad dienen uit alle
¨
stammen van Isra
el zullen het be_
bouwen.d
20 De gehele bĳdrage is vĳfentwintigduizend [el] bĳ vĳfentwintigduizend. Een vierkant gedeelte
dient gĳlieden bĳ te dragen als de
heilige bĳdrage met de bezitting
van de stad.
21 En wat overblĳft, zal de overste e toebehoren, aan deze zĳde
en aan gene zĳde van de heilige bĳdrage en van de bezitting
van de stad,f langs de vĳfentwintigduizend [el] [van] de bĳdrage
tot de oostelĳke grens; en in het
westen langs de vĳfentwintigduizend [el] tot de westelĳke grens.g
Precies als de delen [zal het] voor
de overste [zĳn]. En de heilige bĳdrage en het heiligdom van het
Huis moeten zich ermiddenin bevinden.
22 En wat de bezitting van de
levieten en de bezitting van de
stad betreft, tussen dat wat de
overste toebehoort, dient ze zich
te bevinden. Tussen de grens van
h
en de grens van Benjamin
Juda
_
_
dient het dan ook de overste toe
te behoren.
23 En wat de rest van de stammen betreft, van de oostkant
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a ´ ´
een
tot de westkant: Benjamin
_
[deel]. 24 En bĳ de grens van
Benjamin,
van de oostkant
tot de
_
´ ´
westkant: S _imeonb een. 25 En
bĳ de grens van S _imeon, van de
oostkant
_
´ ´ tot de westkant: Issaschar c een. 26 En bĳ de grens
van Issaschar,
van de oostkant
_
d ´ ´
een.
tot de westkant: Zebulon
_
27 En bĳ de grens van Zebulon,
_
van de´ oostkant
tot
de
westkant:
´
Gade een. 28 En bĳ de grens
van Gad, tot de zuidkant, zal het
zuidwaarts zĳn; en de grens moet
f tot
blĳken te zĳn vanaf Tamar
_
g
de wateren van Meribath-K
ades,
_
_
tot het stroomdal,h tot aan de
Grote Zee.i
29 Dit zal het land zĳn dat gĳlieden [door het lot] als erfdeel
¨
aan de stammen van Isra
el dient
_
te laten toevallen,j en dit zullen
hun delen zĳn”,k is de uitspraak
van de Soevereine Heer Jehovah.
30 „En dit zullen de uitgangen
van de stad zĳn: Aan de noordkant, vierduizend vĳfhonderd [el]
zal [de] afmeting zĳn.l
31 En de poorten van de stad
zullen overeenkomstig de namen
¨
van de stammen van Isra
el zĳn,
_
drie poorten op het´ ´ noorden: de
poort van ´ R
een; de poort
_
´ uben,
van Juda,
een; de poort van Levi,
_
_
´ ´
een.
32 En aan de oostkant zullen
er vierduizend vĳfhonderd [el]
zĳn, en drie poorten: ja, de poort
´ ´
van Jozef,
_ ´ ´ een; de poort van B´ en´_
jamin, een; de poort van Dan, een.
33 En de zuidkant zal vierduizend vĳfhonderd [el] zĳn wat de
afmeting betreft, met drie poor´ ´
ten: de poort van S _imeon, een;
´ ´
de poort van Issaschar,
een; de
_
´ ´
poort van Zebulon,
een.
_
34 De westkant zal vierduizend
vĳfhonderd [el] zĳn; er zĳn
´ ´ drie
poorten: de poort´ van
Gad, een; de
´
poort van Aser,
een; de poort van
´ ´ _
Naftali,
een.
_
35 Rondom zal er achttienduizend [el] zĳn; en de naam van de
stad zal vanaf [die] dag zĳn: Jehovah zelf is daar.”m

¨
DANIEL
In het derde jaar van het koningschap van Jojakim,
de
1
_
koning van Juda,
kwam Nebukad_
a

nezar,
de koning van Babylon,
_
_
naar Jeruzalem
en ging ertoe over
_
het te belegeren.b 2 Mettertĳd
gaf Jehovah Jojakim,
de koning
_
van Juda,
en een deel van het ge_
c
rei van het huis van de [ware]
God in zĳn hand,d zodat hĳ het
naar het land S _inear e bracht, naar
het huis van zĳn god; en het gerei
bracht hĳ naar het schathuis van
zĳn god.f
3 Toen zei de koning tot zĳn
voornaamste hofbeambte g Aspe_
naz, enigen van de zonen van Is_
¨
rael en van het koninklĳke nageslacht en van de edelen te laten
komen,h 4 kinderen die geen enkel gebrek aan zich hadden,i maar
knap van uiterlĳk waren en die inzicht hadden in alle wĳsheidj en
goed op de hoogte waren van kennis, en die onderscheidingsvermogen hadden ten aanzien van
hetgeen bekend is,k [en] die tevens de geschiktheid bezaten om
te staan in het paleis van de koning; l en hen te onderwĳzen in
het schrift en de taal van de Chal¨
deeen. 5 Bovendien stelde de
koning voor hen een dagelĳkse
portie vast van de lekkernĳenm
van de koning en van de wĳn die
hĳ dronk, ja, om hen drie jaar
lang te voeden, opdat zĳ na verloop hiervan voor het aangezicht
van de koning konden staan.
6 Nu bevonden er zich onder
hen enigen van de zonen van Juda:
_
¨
¨
Dani
M _isael en Azar_ el,n Hananja,
_
_
o
ja.
7 En de overste der hofbeambten wees hun voorts na¨
men toe.p Zo wees hĳ Dani
_ el [de
q toe; en Hanannaam] Beltsazar
_
_
¨
ja, Sadrach;
en M _isael, Mesach;
_
_
r
en Azarja,
Abednego.
_
_
¨
8 Maar Dani
_ el besloot in zĳn
hart dat hĳ zich niet zou verontreinigens met de lekkernĳen
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van de koning en met de wĳn die
hĳ dronk. En hĳ bleef de overste der hofbeambten verzoeken
dat hĳ zich niet zou behoeven
te verontreinigen.a 9 Bĳgevolg
¨
liet de [ware] God Dani
_ el liefderĳke goedheid en barmhartigheid voor het aangezicht van de
overste der hofbeambten vinden.b
10 De overste der hofbeambten
¨
dan zei tot Dani
_ el: „Ik ben bevreesd voor mĳn heer de koning,
die UW voedsel en UW drank heeft
vastgesteld.c Waarom dan zou hĳ
op UW gezicht een neerslachtige
blik zien in vergelĳking met de
kinderen die van dezelfde leeftĳd
zĳn als GIJ, en [waarom] zoudt GIJ
mĳn hoofd schuldig moeten maken bĳ de koning?” 11 Maar Da_
¨
niel zei tot de bewaker die door
d
de overste der hofbeambten over
¨
¨
Dani
M _isael en Azarja
_ el, Hananja,
_
_
was aangesteld: 12 „Neem alstublieft met uw knechten tien dagen lang een proef, en laat men
ons wat groentene geven opdat wĳ
kunnen eten, en water opdat wĳ
kunnen drinken; 13 en laat ons
gelaat en het gelaat van de kinderen die de lekkernĳen van de koning eten, voor u verschĳnen, en
doe met uw knechten naar wat gĳ
ziet.”
14 Ten slotte luisterde hĳ naar
hen wat deze zaak betreft en onderwierp hen tien dagen lang aan
een proef. 15 En na verloop van
tien dagen zag hun gelaat er beter en voller van vlees uit dan
[dat van] al de kinderen die de
lekkernĳen van de koning aten.f
16 De bewaker dan bleef hun lekkernĳen en de wĳn die zĳ drinken moesten wegnemen en bleef
hun groenten geven.g 17 En wat
deze kinderen, die vier, betreft,
hun gaf de [ware] God kennis en
inzicht in alle schrift en wĳsheid; h
¨
en Dani
_ el zelf had verstand van allerlei visioenen en dromen.i
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18 En na verloop van de dagen
waarvan de koning gezegd had
hen te brengen,a bracht de overste
der hofbeambten hen vervolgens
ook voor Nebukadnezar.
19 En
_
de koning ging met hen spreken,
en onder hen allen werd er niet
´ ´
¨
een gevonden gelĳk Dani
_ el, Ha¨
b en zĳ
nanja,
M _isael en Azarja;
_
_
stonden voortaan voor het aangezicht van de koning.c 20 En wat
elke zaak van wĳsheid [en] verstandd betreft waarover de koning
hen ondervroeg, hĳ bevond ten
slotte zelfs dat zĳ tienmaal beter
waren dan alle magie-beoefenende
priesters e [en] de bezweerders f die
er in heel zĳn koninklĳke
gebied
¨
waren. 21 En Dani
_ el bleef er tot
g
het eerste jaar van koning Cyrus.
_
En in het tweede jaar van
het koningschap van Nebukadnezar
droomde Nebukadne_
_
zar dromen; h en zĳn geest gei en hĳ kon
raakte in beroering,
zelfs de slaap niet meer vatten.
2 De koning zei daarom, de magie-beoefenende priesters j en de
bezweerders¨ en de tovenaars en
de Chaldeeen te roepen om de
koning zĳn dromen te vertellen.k
Zĳ dan kwamen binnen en gingen
voor de koning staan. 3 Toen zei
de koning tot hen: „Een droom
heb ik gedroomd, en mĳn geest is
in beroering om de droom te weten.” 4 Daarop spraken de Chal¨
deeen tot de koning in de Aramese taal: l „O koning, blĳf in leven,
ja, voor onbepaalde tĳden.m Zeg
uw knechten wat de droom is, en
´ ´
wĳ zullen de uıtlegging duidelĳk
maken.”n
5 De koning antwoordde en zei
¨
tot de Chaldeeen: „Het woord
wordt door mĳ afgekondigd: Indien gĳlieden mĳ de droom, en
zĳn uitlegging, niet bekendmaakt
— in stukken gehouweno zult
GIJ worden, en UW huizen zullen
in openbare privaten veranderd
worden.p 6 Maar indien GIJ de
droom en zĳn uitlegging duidelĳk zult maken — giften en een
geschenk en veel waardigheid zult
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¨
DANIEL 1:18–2:14

van mĳn kant ontvangen.a
Maakt mĳ daarom de droom zelf
en zĳn uitlegging duidelĳk.”
7 Zĳ antwoordden voor de tweede maal en zeiden: „Laat de koning zĳn knechten zeggen wat de
´ ´
droom is, en wĳ zullen de uıtlegging ervan duidelĳk maken.”
8 De koning antwoordde
´ ´ en zei:
„Ik weet zeker dat GIJ tıjd tracht
te winnen, aangezien GIJ hebt gemerkt dat het woord door mĳ is
afgekondigd. 9 Want indien GIJ
mĳ de droom zelf niet bekendmaakt, is er dit ene en enige vonnis b over U. Maar het is een leugenachtig en verkeerd woord dat
GIJ zĳt overeengekomen voor mĳn
aangezicht te zeggen,c totdat de
´´
tıjd verandert. Vertelt mĳ daarom
de droom zelf, en ik zal weten dat
GIJ daarvan de uitlegging duidelĳk
kunt maken.”
¨
10 De Chaldeeen antwoordden
voor het aangezicht van de koning, en zĳ zeiden: „Er bestaat
geen mens op het droge land die
in staat is de zaak van de koning
duidelĳk te maken, aangezien
geen groot koning of machthebber iets dergelĳks van enige magie-beoefenende priester
of be¨
zweerder of Chaldeeer gevraagd
heeft. 11 Maar hetgeen de koning zelf vraagt, is moeilĳk, en
niemand anders bestaat er die
het voor het aangezicht van de
koning duidelĳk kan maken behalve de goden,d wier eigen woning volstrekt niet bĳ het vlees
is.”e
12 Hierom werd de koning zelf
toornig en zeer verbolgen,f en hĳ
zei alle wĳzen van Babylon
om te
_
brengen.g 13 Het bevel nu ging
uit, en de wĳzen stonden op het
punt gedood te worden; en men
¨
zocht Dani
_ el en zĳn metgezellen
om hen te doden.
¨
14 Terstond richtte D ani
_ el,
van zĳn kant, zich met raad en
de
verstandigheidh tot Arioch,
_
overste van de lĳfwacht van de
koning, die was uitgegaan om
de wĳzen van Babylon
te doden.
_
GIJ

¨
DANIEL 2:15-32

¨
Daniel bidt om hulp. God openbaart droom

15 Hĳ nam het woord en zei tot
Arioch,
de beambte van de ko_
ning: „Om welke reden is er zulk
een streng bevel van de zĳde van
de koning?” Toen was het dat
Arioch
de bewuste zaak aan Da_ ¨
_¨
niel bekendmaakte.a 16 Dani
_ el
zelf dan ging naar binnen en vroeg
de koning dat hĳ hem tĳd zou ge´ ´
ven, speciaal om de koning de uıtlegging duidelĳk te maken.b
¨
17 Daarna ging Dani
_ el naar zĳn
eigen huis; en aan zĳn
metge¨
zellen Hananja,
M _isael en Azar_
_
ja maakte hĳ de zaak bekend,
18 opdat ook [zĳ] barmhartighedenc zouden vragen van de zĳde
van de God des hemels d omtrent
¨
dit geheim,e opdat men Dani
_ el en
zĳn metgezellen niet met de overige wĳzen van Babylon
zou om_
brengen.f
19 Toen was het dat aan Da_
¨
niel in een nachtvisioen het geg
heim werd geopenbaard. ¨ Dientengevolge zegende h Dani
_ el zelf
¨
de God des hemels. 20 Dani
_ el
hief aan en zei: „Laat de naam
van God gezegend wordeni van
onbepaalde tĳd, ja, tot onbepaalde tĳd, want de wĳsheid en ´ de
macht — want ze behoren hem
toe.j 21 En hĳ verandert tĳden
en tĳdperken,k zet koningen af
en stelt koningen aan,l geeft wĳsheid aan de wĳzen en kennis aan
hen die onderscheidingsvermogen kennen.m 22 Hĳ openbaart
de diepe dingen en de verborgen
dingen,n daar hĳ weet wat in de
duisternis is; o en bĳ hem woont
waarlĳk het licht.p 23 U, o God
van mĳn voorvaders, loof en prĳs
ik,q want wĳsheidr en macht hebt
gĳ mĳ gegeven. En nu hebt gĳ
mĳ bekendgemaakt wat wĳ u verzocht hebben, want de zaak van
de koning hebt gĳ ons bekendgemaakt.”s
¨
24 Hierom ging Dani
_ el zelf naar
t
Arioch,
die door de koning was
_
aangesteld om de wĳzen van Ba_
bylon om te brengen.u Hĳ ging,
en dit zei hĳ tot hem: „Breng
geen der wĳzen van Babylon
om.
_
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a
Breng mĳ voor de
´ ´ koning, opdat
ik de koning de uıtlegging duidelĳk maak.”
25
Da_
_
¨ Toen was het dat Arioch
niel ĳlings voor de koning bracht,
en dit zei hĳ tot hem: „Ik heb een
fysiek sterke man onder de balgevonden die de
lingenb van´ J´ uda
_
koning de uıtlegging kan bekendmaken.” 26 De koning ¨ nam het
woord en zei tot Dani
_ el, wiens
naam Beltsazar
was: c „Zĳt gĳ
_
voldoende bekwaam om mĳ de
droom die ik aanschouwd heb, en
de uitlegging ervan,¨ bekend te
maken?”d 27 Dani
_ el antwoordde voor het aangezicht van de koning en zei: „Het geheim dat de
koning zelf vraagt, kunnen zelfs
de wĳzen, de bezweerders, de magie-beoefenende priesters [en] de
astrologen de koning niet duidelĳk maken.e 28 Nochtans bestaat er een God in de hemel die
een Onthuller van geheimen is,f
en hĳ heeft koning Nebukadne_
zar bekendgemaakt wat er in het
laatst der dagen zal geschieden.g
Uw droom en de visioenen van uw
hoofd op uw bed — dit is het:
29 Wat u aangaat, o koning, op
uw bedh kwamen uw eigen gedachten op met betrekking tot
hetgeen er hierna zal geschieden, en Degene die de Onthuller
van geheimen is, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal.i
30 En wat mĳ aangaat, niet door
enige wĳsheid die in mĳ is meer
dan in enige andere levenden,
wordt dit geheim aan mĳ geopenbaard,j behalve met de bedoeling
dat de uitlegging aan de koning
zelf bekendgemaakt mag worden
en dat gĳ de gedachten van uw
hart moogt kennen.k
31 Gĳ dan, o koning, aanschouwde, en zie! er was een reusachtig groot beeld. Dat beeld, dat
groot was en waarvan de glans
´ ´
buitengewoon was, stond voor u,
en de aanblik ervan was angstwekkend. 32 Wat dat beeld betreft, zĳn hoofd was van gedegen
goud,l zĳn borst en zĳn armen waren van zilver,m zĳn buik en zĳn
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¨
Betekenis beeld. Koninkrĳk. Daniel verhoogd

dĳen waren van koper,a 33 zĳn
benen waren van ĳzer,b zĳn voeten waren deels van ĳzer en
deels van gevormd leem.c 34 Gĳ
bleeft kĳken totdat er een steen,
niet door handen, werd uitgehouwen,d en die trof het beeld aan zĳn
voeten van ĳzer en gevormd leem
en verbrĳzelde ze.e 35 Terstond
werden het ĳzer, het gevormde
leem, het koper, het zilver en het
goud alle te zamen verbrĳzeld en
werden als het kaf van de zomerdorsvloer,f en de wind voerde
ze weg zodat er geen spoor meer
van werd gevonden.g En wat de
steen aangaat die het beeld trof,
hĳ werd tot een grote berg en
vulde de gehele aarde.h
36 Dit is de droom, en zĳn uitlegging zullen wĳ voor de koning
zeggen.i 37 Gĳ, o koning, de koning der koningen, gĳ aan wie de
God des hemels het koninkrĳk, de
macht, en de sterkte en de waardigheid heeft gegeven,j 38 en in
wiens hand hĳ, overal waar de
mensenzonen wonen, de dieren
van het veld en de gevleugelde
schepselen van de hemel heeft
gegeven,k en die hĳ tot heerser
over die alle gemaakt heeft, gĳzelf zĳt het hoofd van goud.l
39 En na u zal er een ander koninkrĳk opstaan,m geringer dan
gĳ; n en nog een koninkrĳk, een
derde, van koper, dat over de gehele aarde zal heersen.o
40 En wat het vierde koninkrĳk aangaat,p het zal sterk als
ĳzer blĳken te zĳn.q Aangezien
ĳzer al het andere verbrĳzelt en
vermaalt, zo zal het, gelĳk ĳzer
dat verplettert, zelfs al deze verbrĳzelen en verpletteren.r
41 En zoals gĳ aanschouwd
hebt dat de voeten en de tenen
deels van gevormd leem van een
pottenbakker en deels van ĳzer
waren: s het koninkrĳk zelf zal
verdeeld blĳken te zĳn,t maar
iets van de hardheid van ĳzer
zal erin blĳken te zĳn, aangezien,
zoals gĳ hebt aanschouwd, het
ĳzer vermengd was met vochtig
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¨
DANIEL 2:33-48

leem.a 42 En wat de tenen van
de voeten aangaat, die deels van
ĳzer en deels van gevormd leem
waren: het koninkrĳk zal deels
sterk blĳken te zĳn en zal deels
broos blĳken te zĳn. 43 Zoals
gĳ hebt aanschouwd dat het ĳzer
vermengd was met vochtig leem:
zĳ zullen zich gaan vermengen
met het nageslacht der mensen;
maar zĳ zullen zich niet aan elkaar blĳken te hechten, de een
aan de ander, net als ĳzer zich
niet met gevormd leem vermengt.
44 En in de dagen van die koningenb zal de God des hemels c
een koninkrĳk oprichtend dat
nooit te gronde zal worden gericht.e En het koninkrĳk zelf
zal aan geen ander volk worden
overgedragen.f Het zal al deze
koninkrĳken verbrĳzelen en er
een eind aan maken,g en zelf zal
het tot onbepaalde tĳden blĳven
bestaan,h 45 aangezien gĳ aanschouwd hebt dat uit de berg,
niet door handen, een steen werd
gehouwen,i en [dat] die het ĳzer,
het koper, het gevormde leem,
het zilver en het goud verbrĳzelde.j De grote Godk zelf heeft aan
de koning bekendgemaakt wat
er hierna geschieden zal.l En de
droom is waarachtig, en de uitlegging ervan is betrouwbaar.”m
46 Terstond viel koning Nebukadnezar
zelf op
_
¨ zĳn aangezicht
neer, en Dani
_ el bracht hĳ hulde en hĳ zei, hem zelfs een geschenk en reukwerk te brengen.¨ n
47 De koning antwoordde Dani
_ el
en zei: „Waarlĳk, de God van ulieden is een God der godeno en een
Heer der koningenp en een Onthuller van geheimen, want gĳ
hebt dit geheim kunnen openbaren.”q 48 Dientengevolge maak¨
te de koning Dani
_ el groot,r en vele
grote geschenken gaf hĳ hem,
en hĳ maakte hem tot heerser
over heel het rechtsgebied Ba_
bylons en tot opperprefect over
o De 32:39; Ps 136:2; Da 11:36; 1Kor 8:5; p De
10:17; Ps 136:3; q Ge 41:39; Da 1:17; Da 2:28; Da
4:9; Am 3:7; r Da 5:16; s Da 2:6; Da 5:29.
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¨
Drie Hebreeen aanbidden beeld niet
HFDST. 2

alle wĳzen
van Babylon.
49 En
_
¨
Dani
_ el, van zĳn kant, deed de koning een verzoek, en hĳ belastte
a
Sadrach,
Mesach
en Abednego
_
_
_
met het bestuur van het rechts¨
gebied Babylon,
maar Dani
_
_ el was
aan het hof b van de koning.

b Es 2:19
Es 3:2
Jer 39:3
Am 5:15

Koning Nebukadnezar
maak_
te een beeld van goud, waar3
van de hoogte zestig el [en] waar-

c Jes 40:19
Han 17:29
1Kor 8:4

c

van de breedte zes el was. Hĳ
richtte het op in de vlakte van
Dura,
in het rechtsgebied Baby_
_
zelf
lon.d 2 En Nebukadnezar
_
als koning liet de satrapen, de
prefectene en de stadhouders, de
raadslieden, de schatmeesters, de
rechters, de politiemagistratenf
en alle bestuurders van de rechtsgebieden bĳeenroepen om naar de
inwĳding g te komen van het beeld
dat koning Nebukadnezar
had op_
gericht.
3 Terstond kwamen de satrapen,h de prefecten en de
stadhouders, de raadslieden, de
schatmeesters, de rechters, de politiemagistraten en alle bestuurders van de rechtsgebieden bĳeen
voor de inwĳding van het beeld
dat koning Nebukadnezar
had
_
´ ´ opgericht, en zĳ stonden voor het
beeld dat Nebukadnezar
had opge_
richt. 4 En de herauti riep luidkeels: „Tot U wordt gezegd, o volken, nationale groepen en talen,j
5 dat GIJ op het moment dat GIJ
het geluid van de hoorn, de schalmei, de citer, de driehoekige harp,
het snaarinstrument, de doedelzak en allerlei muziekinstrumenten hoort,k neervalt en het gouden
beeld aanbidt dat koning Nebukadnezar
heeft opgericht. 6 En
_
al wie niet neervalt en aanbidt,l
zal op hetzelfde ogenblikm in de
brandende vuuroven geworpen
worden.”n 7 Hierom vielen, terzelfder tĳd dat alle volken het geluid van de hoorn, de schalmei,
de citer, de driehoekige harp, het
snaarinstrument en allerlei muziekinstrumenten hoorden, alle
volken,o nationale groepen en talen neer [en] aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadne_
zar had opgericht.
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8 Hierom traden
terzelfder tĳd
¨
zekere Chaldeeen naderbĳ en beschuldigden de joden.a 9 Zĳ namen het woord, en zĳ zeiden tot
koning Nebukadnezar:
„O koning,
_
blĳf in leven, ja, voor onbepaalde tĳden.b 10 Gĳzelf, o koning,
hebt het gebod uitgevaardigd dat
iedereen die het geluid van de
hoorn, de schalmei, de citer, de
driehoekige harp, het snaarinstrument, en de doedelzak en allerlei muziekinstrumenten hoort,c
dient neer te vallen en het gouden
beeld dient te aanbidden; 11 en
dat al wie niet zou neervallen
en aanbidden, in de brandende
vuuroven geworpen dient te worden.d 12 Er zĳn zekere joden die
gĳ hebt belast met het bestuur
e
van het rechtsgebied Babylon,
_
Sadrach,
Mesach
en Abednego;
_
_
_
deze fysiek sterke mannen hebben
geen aandacht aan u´ geschonken,
o koning, zĳ dienen uw goden niet,
en het gouden beeld dat gĳ hebt
opgericht, aanbidden zĳ niet.”f
13 Terstond zei Nebukadne_
zar in woede en verbolgenheid,g
h
Sadrach,
Mesach
en Abednego
_
_
_
te halen. Dientengevolge werden
deze fysiek sterke mannen voor de
koning gebracht. 14 Nebukadnezar
nam het woord en zei tot
_
hen: „Is het werkelĳk zo, o Sa_
drach,´ ´ Mesach
en Abednego,
dat
_
_
GIJ mıjn godeni niet dient en het
gouden beeld dat ik heb opgericht,
niet aanbidt? j 15 Nu, indien GIJ
bereid zĳt, zodat GIJ zodra GIJ het
geluid van de hoorn, de schalmei, de citer, de driehoekige harp,
het snaarinstrument, en de doedelzak en allerlei muziekinstrumenten hoort,k neervalt en het
beeld aanbidt dat ik gemaakt heb,
[goed]. Maar indien GIJ niet aanbidt, zult GIJ op datzelfde ogenblik
in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is die god
die U uit mĳn handen kan verlossen?”l
16 Sadrach,
Mesach
en Abed_
_
nego
antwoordden, en zĳ zeiden
_
tot de koning: „O Nebukadnezar,
_
het is voor ons niet noodzakelĳk

1131

¨
Hebreeen overleven vuuroven. Koning looft God

u hieromtrent een woord terug te
zeggen.a 17 Als het moet, kan
onze God die wĳ dienen, ons verlossen. Uit de brandende vuuroven en uit uw hand, o koning,
zal hĳ [ons] verlossen.b 18 Maar
zo niet, het worde u bekend, o ko´
ning, dat wĳ uw goden niet dienen, en het gouden beeld dat gĳ
hebt opgericht, zullen wĳ stellig
niet aanbidden.”c
19 Toen was het dat Nebukadnezar
zelf vervuld werd met ver_
bolgenheid, en zelfs de uitdrukking van zĳn gezicht veranderde
ten aanzien van Sadrach,
Mesach
_
_
en Abednego.
Hĳ nam het woord
_
en zei dat men de oven zevenmaal
meer moest verhitten dan men
gewoon was hem te verhitten.
20 En tot zekere fysiek sterke
mannen met vitale krachtd die
in zĳn krĳgsmacht waren, zei hĳ
Sadrach,
Mesach
en Abednego
te
_
_
_
binden ten einde [hen] in de brandende vuuroven te werpen.e
21 Toen was het dat deze fysiek
sterke mannen gebonden werden
in hun mantels, hun kleren en hun
mutsen en hun andere kleding en
in de brandende vuuroven werden geworpen. 22 Louter omdat
het woord van de koning streng
was en de oven bovenmatig verhit was, werden deze fysiek sterke
mannen die Sadrach,
Mesach
en
_
_
Abednego
naar boven brachten,
_
zelf door de vuurvlam gedood.
23 Maar deze [andere] fysiek sterke mannen, die drie, Sadrach,
_
Mesach
en Abednego,
vielen ge_
_
bonden midden in de brandende
vuuroven.f
24 Terstond sloeg koning Nebukadnezar
zelf de schrik om het
_
hart en hĳ stond ĳlings op. Hĳ
nam het woord en zei tot zĳn hoge
koninklĳke beambten: „Hebben
´ ´
wĳ niet drıe fysiek sterke mannen
gebonden midden in het vuur geworpen?”g Zĳ antwoordden en zeiden tot de koning: „Ja, o koning.”
25 Hĳ antwoordde en zei: „Ziet!
Ik aanschouw vier fysiek sterke
mannen die midden in het vuur
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¨
DANIEL 3:17–4:1

vrĳ rondlopen, en er is geen letsel aan hen, en het uiterlĳk van de
vierde gelĳkt op dat van een zoon
der goden.”a
26 Toen was het dat Nebukadnezar
op de deur van de branden_
de vuuroven toetrad.b Hĳ nam het
woord en zei: „Sadrach,
Mesach
_
_
GIJ dienaren van
en Abednego,
_
c
de Allerhoogste God, treedt naar
buiten en komt hier!” Terstond
traden Sadrach,
Mesach
en Abed_
_
nego
vanuit het midden van het
_
vuur naar buiten. 27 En de satrapen, de prefecten en de stadhouders en de hoge beambtend
van de koning die bĳeen waren,
aanschouwden deze fysiek sterke mannen, dat het vuur geen
macht had gehad over hun lichaame en geen haar van hun
hoofdf geschroeid was en zelfs hun
mantels niet veranderd waren en
niet eens de reuk van het vuur
aan hen was gekomen.
28 Nebukadn ezar
nam het
_
woord en zei: „Gezegend zĳ de God
van Sadrach,
Mesach
en Abedne_
_
_
go,g die zĳn engel heeft gezondenh
en zĳn dienaren heeft verlost, die
op hem vertrouwdeni en die zelfs
het woord van de koning veranderden en hun lichaam overgaven,
omdat zĳ geen enkele god wilden dienenj en aanbiddenk behalve hun eigen God.l 29 En door
mĳ wordt een bevel uitgevaardigdm dat welk volk, welke nationale groep of welke taal maar
ook die iets miszegt tegen de God
van Sadrach,
Mesach
en Abedne_
_
_
go, in stukken gehouwen dient te
wordenn en zĳn huis in een openbaar privaat veranderd dient te
worden,o aangezien er geen andere god bestaat die zo kan bevrĳden als deze.”p
30 Terstond zorgde de koning
er zelf voor dat het Sadrach,
Me_
_
sach en Abednego
goed ging in
_
q
het rechtsgebied Babylon.
_
„Koning Nebukadnezar,
aan
_
4
alle volken, nationale groepen
en talen die op de gehele aarde wonen: r Moge

UW

vrede groot

¨
DANIEL 4:2-19

Droom: Boom omgehakt, banden om stomp

worden.a 2 Het heeft mĳ goed
toegeschenen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God ten
aanzien van mĳ verricht heeft,
bekend te maken.b 3 Hoe groot
zĳn zĳn tekenen, en hoe machtig
zĳn zĳn wonderen! c Zĳn koninkrĳk is een koninkrĳk tot onbepaalde tĳd,d en zĳn heerschappĳ
duurt van geslacht tot geslacht.e
4 Ik, Nebukadnezar,
bevond mĳ
_
onbezorgdf in mĳn huis en in
bloeiende welstand in mĳn paleis.g 5 Er was een droom die ik
aanschouwde, en die maakte mĳ
voorts bevreesd.h En er waren
geestesbeelden op mĳn bed en visioenen van mĳn hoofd die mĳ
schrik aanjoegen.i 6 En door
mĳ werd een bevel uitgevaardigd
om alle wĳzen van Babylon
voor
_
mĳ
´ ´ te brengen, opdat zĳ mĳ de
uıtlegging van de droom bekend
zouden maken.j
7 Terstond kwamen de magiebeoefenende priesters,
¨ de bezweerders, de Chaldeeenk en de
astrologenl binnen; en ik zei voor
hun aangezicht wat de droom was,
maar zĳn uitlegging maakten zĳ
mĳ niet bekend.m 8 En ten slotte kwam daar voor
¨ mĳn aangezicht binnen Dani
_ el, wiens naam
n
Beltsazar
is naar de naam van
_
mĳn godo en in wie de geest van de
heilige goden is; p en voor zĳn aangezicht zei ik wat de droom was:
9 ’O Beltsazar,
gĳ overste van
_
de magie-beoefenende priesters q
— want ikzelf weet heel goed dat
de geest van de heilige goden in u
is r en dat er geen enkel geheim is
dat u moeite kosts — vertel [mĳ]
de visioenen van mĳn droom die
ik aanschouwd heb en de uitlegging ervan.t
10 Wat nu de visioenen van
mĳn hoofd op mĳn bed betreft, zo
aanschouwde ik dan,u en zie! een
boomv midden op de aarde, waarvan de hoogte reusachtig was.w
11 De boom werd groot en sterk,
en zĳn hoogte zelf reikte ten
slotte tot de hemel, en hĳ was
zichtbaar tot het uiteinde van de
gehele aarde.x 12 Zĳn loof was
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schoon, en zĳn vrucht was overvloedig, en er zat voedsel aan voor
allen. Eronder placht het gedierte a van het veld schaduw te zoeken,b en op zĳn grote takken huisden altĳd de vogels van de hemel,c
en alle vlees was gewoon zich
daarvan te voeden.
13 Ik bleef aanschouwen in de
visioenen van mĳn hoofd op mĳn
bed, en zie! een wachter,d ja, een
heilige,e die uit de hemel zelf neerdaalde. 14 Hĳ riep luidkeels,
en dit zei hĳ: „Hakt de boom
omf en kapt zĳn grote takken af.
Schudt zĳn loof af en verstrooit
zĳn vrucht. Het gedierte vluchte eronder vandaan, en de vogels
uit zĳn grote takken.g 15 LAAT
zĳn wortelstomp evenwel in de
aarde staan, en wel met een band
van ĳzer en van koper, tussen
het gras van het veld; en door de
dauw van de hemel worde hĳ bevochtigd, en met het gedierte zĳ
zĳn deel tussen de plantengroei
der aarde.h 16 Zĳn hart worde
veranderd zodat het niet meer
dat van een mens is en een dierenhart worde hem gegeven,i en
laten er zeven tĳdenj over hem
voorbĳgaan. 17 Volgens de verordening van wachters k is deze
zaak, en [volgens] het woord van
heiligen is dit verzoek, opdat de
levenden mogen weten dat de Allerhoogste [de] Heerser is in het
koninkrĳk der mensheidl en dat
hĳ het geeft aan wie hĳ wilm en
daarover zelfs de geringste der
mensen aanstelt.”n
18 Dit was de droom die ik, koning Nebukadn´ ezar,
zelf heb aan´_
schouwd; en gıj, o Beltsazar,
zeg
_
wat de uitlegging is, aangezien alle
[andere] wĳzen van mĳn koninkrĳk mĳ de uitlegging niet eens
kunnen bekendmaken.o Maar gĳ
zĳt bekwaam, omdat de geest van
heilige goden in u is.’p
¨
19 Toen stond D ani
_ el zelf,
wiens naam Beltsazar
is,q voor een
_
ogenblik ontzet, en zĳn gedachn 1Sa 2:8; Ez 17:24; Za 9:9; Mt 11:29; o Jes 47:13;
Da 5:8; Da 5:15; p Ge 41:16; Da 2:28; Da 4:8;
q Da 1:7.
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7 tĳden zullen voorbĳgaan. Koning krankzinnig

ten alleen al joegen hem schrik
aan.a
De koning nam het woord en
zei: ’O Beltsazar,
laten de droom
_
en de uitlegging zelf u geen schrik
aanjagen.’b
Beltsazar
antwoordde en zei:
_
’O mĳn heer, moge de droom [van
toepassing zĳn] op wie u haten,
en zĳn uitlegging op uw tegenstanders.c
20 De boom die gĳ aanschouwd
hebt, die groot en sterk werd en
waarvan de hoogte ten slotte tot
de hemel reikte en die voor heel
de aarde zichtbaar was,d 21 en
waarvan het loof schoon was en
waarvan de vrucht overvloedig
was, en waaraan voedsel zat voor
allen; waaronder de dieren van
het veld plachten te huizen en op
de grote takken waarvan altĳd
de vogels van de hemel verbleven,e 22 dat zĳt gĳ, o koning,f
want gĳ zĳt groot en sterk geworden, en uw grootheid is zeer
toegenomen en heeft tot de hemel gereikt,g en uw heerschappĳ
tot het uiteinde der aarde.h
23 En omdat de koning een
wachter aanschouwde, ja, een heilige,i die uit de hemel neerdaalde,
die ook zei: „Hakt de boom om
en verderft hem. LAAT zĳn wortelstomp evenwel in de aarde staan,
maar met een band van ĳzer en
van koper, tussen het gras van het
veld, en door de dauw van de hemel worde hĳ bevochtigd, en met
de dieren van het veld zĳ zĳn deel
totdat er zeven tĳden over hem
voorbĳgaan”j — 24 dit is de uitlegging, o koning, en de verordening k van de Allerhoogste l is dat
wat mĳn heer de koning moet
overkomen.m 25 En u zal men
van onder de mensen verdrĳven,
en bĳ de dieren van het veld zal
uw woning blĳken te zĳn,n en
plantengroei zal men ook u te
eten geven, net als de stieren; o en
door de dauw van de hemel zult
gĳzelf bevochtigd worden, en zeven tĳdenp zullen er over u voorbĳgaan, totdat gĳ weet dat de Allerhoogste [de] Heerser is in het
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¨
DANIEL 4:20-34

koninkrĳk der mensheid,a en dat
hĳ het geeft aan wie hĳ wil.b
26 En omdat men zei de wortelstomp van de boom te laten
staan: c uw koninkrĳk zal u behouden blĳven nadat gĳ weet dat de
hemel heerst.d 27 Daarom, o koning, moge mĳn raad u goed toeschĳnen,e en verwĳder uw eigen
zonden door rechtvaardigheid,f en
uw ongerechtigheid door barmhartigheid te betonen jegens de
armen.g Misschien zal er een verlenging van uw voorspoed komen.’ ”h
28 Dit alles overkwam koning
i
Nebukadnezar.
_
29 Na verloop van twaalf maanmaanden was hĳ eens aan het
wandelen op het koninklĳk paleis van Babylon.
30 De koning
_
nam het woord en zei: j „Is dit
niet het grote Babylon
dat ikzelf
_
gebouwd heb voor het koninklĳk huis, met de sterkte van mĳn
machtk en voor de waardigheid
van mĳn majesteit?”l
31 Nog was het woord in de
mond van de koning, toen er een
stem uit de hemel neerviel: „U
wordt gezegd, o koning Nebukadnezar:
’Het koninkrĳk zelf is van
_
u geweken,m 32 en van onder
de mensen verdrĳft men u zelfs,
en bĳ de dieren van het veld zal
uw woning zĳn.n Plantengroei zal
men ook u te eten geven net als
de stieren, en zeven tĳden zullen er over u voorbĳgaan, totdat
gĳ weet dat de Allerhoogste [de]
Heerser is in het koninkrĳk der
mensheid, en dat hĳ het geeft aan
wie hĳ wil.’ ”o
33 Op hetzelfde ogenblikp werd
het woord zelf aan Nebukadnezar
_
vervuld, en van onder de mensheid werd hĳ verdreven, en plantengroei ging hĳ eten net als de
stieren, en door de dauw van de
hemel werd zĳn eigen lichaam bevochtigd, totdat zelfs zĳn haar
lang werd net als [de veren] van
arenden en zĳn nagels als [de klauwen] van vogels.q
34 „En aan het einde van de
dagenr sloeg ik, Nebukadnezar,
_

¨
DANIEL 4:35–5:11

Koning weer bĳ verstand. Belsazars feest

mĳn ogen op naar de hemel,a en
mĳn eigen verstand keerde toen
tot mĳ terug; en ik zegende de
Allerhoogste zelf,b en Degene die
tot onbepaalde tĳd leeft, roemde en verheerlĳkte ik,c want zĳn
heerschappĳ is een heerschappĳ
tot onbepaalde tĳd en zĳn koninkrĳk duurt van geslacht tot
geslacht.d 35 En alle bewoners
der aarde worden als louter niets
geacht,e en hĳ doet naar zĳn eigen
wil onder het heerleger van de
hemel en de bewoners der aarde.f
En er bestaat niemand die zĳn
hand kan tegenhoudeng of die tot
hem kan zeggen: ’Wat hebt gĳ gedaan?’h
36 Terzelfder
tĳd keerde toen
´
mĳn verstand tot mĳ terug, en
voor de waardigheid van mĳn koninkrĳk keerden voorts ook mĳn
majesteit en mĳn glans tot mĳ
terug; i en naar mĳ gingen zelfs
mĳn hoge koninklĳke beambten
en mĳn rĳksgroten ĳverig zoeken, en ik werd opnieuw over
mĳn eigen koninkrĳk aangesteld,
en buitengewone grootheid werd
mĳ toegevoegd.j
37 Nu roem en verhef en verheerlĳk ik, Nebukadnezar,
de Ko_
ning van de hemel,k omdat al zĳn
werken waarheid en zĳn wegen
gerechtigheid zĳn,l en omdat hĳ
hen die in trots wandelen, kan
vernederen.”m
n

Wat koning Belsazar
betreft,
_
hĳ rechtte een groot feestmaal
5
aan voor duizend van zĳn rĳksgroten, en in het bĳzĳn van de
duizend dronk hĳ wĳn.o 2 Onder invloed van de wĳnp zei Bel_
sazar de gouden en zilveren vatenq te brengen die zĳn vader
Nebukadnezar
had weggenomen
_
uit de tempel die in Jeruzalem
_
was, opdat daaruit de koning en
zĳn rĳksgroten, zĳn bĳvrouwen
en zĳn tweederangs vrouwen zouden drinken.r 3 Terstond bracht
men de gouden vaten die zĳ hadden weggenomen uit de tempel
van het huis van God dat in Jeruzalem
was, en daaruit dronken
_
de koning en zĳn rĳksgroten, zĳn
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bĳvrouwen en zĳn tweederangs
vrouwen. 4 Zĳ dronken wĳn, en
zĳ roemden de goden van goud en
van zilver, koper, ĳzer, hout en
steen.a
5 Op dat ogenblik kwamen de
vingers van een mensenhand te
voorschĳn en schreven tegenover
de lampenstandaard op het pleisterwerk van de wand van het paleis van de koning,b en de koning aanschouwde de rug van
de hand die schreef. 6 Terstond
werd, wat de koning betreft, zelfs
zĳn gelaatskleur aan hem veranderd, en zĳn eigen gedachten joegen hem schrik aan,c en zĳn heupd
gewrichten
¨ werden slap en zelfs
zĳn knieen sloegen tegen elkaar.e
7 De koning riep luidkeels dat
men¨ de bezweerders, de Chaldeeen en de astrologen moest halen.f De koning nam het woord
en zei tot de wĳzen van Babylon:
_
„Ieder mens die dit schrift zal lezen en mĳ ook de uitlegging ervan duidelĳk zal maken — met
purper zal hĳ bekleed worden,g
met een gouden halsketen om zĳn
hals, en als de derde in het koninkrĳk zal hĳ heersen.”h
8 Terstond kwamen alle wĳzen
van de koning binnen, maar zĳ waren niet bekwaam genoeg om het
schrift zelf te lezen noch om de koning de uitlegging bekend te maken.i 9 Dientengevolge werd koning Belsazar
zeer verschrikt en
_
zĳn gelaatskleur aan hem veranderde; en zĳn rĳksgroten stonden
perplex.j
10 Wat de koningin betreft, wegens de woorden van de koning
en zĳn rĳksgroten trad zĳ rechtstreeks de feestzaal binnen. De
koningin nam het woord en zei:
„O koning, blĳf in leven, ja, tot
onbepaalde tĳden.k Laten uw gedachten u geen schrik aanjagen,
en laat uw gelaatskleur niet veranderen. 11 Er is een bekwaam
man in uw koninkrĳk in wie de
geest van heilige goden is; l en in
de dagen van uw vader werden
verlichting en inzicht en wĳsheid
gelĳk de wĳsheid van goden in
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¨
Daniel gehaald om handschrift te verklaren

hem gevonden, en koning Nebukadnezar,
uw vader, heeft hem
_
zelf tot overste a van de magiebeoefenende priesters, de be¨
zweerders, de Chaldeeen [en] de
astrologen aangesteld, [ja,] uw
vader, o koning, 12 aangezien
een buitengewone geest en kennis en inzicht om dromen uit te
leggenb en de verklaring van raadsels en het ontwarren van knopen in hem waren gevonden,c in
¨
Dani
_ el, aan wie de koning zelf de
naam Beltsazar
heeft gegeven.d
_
¨
Laat nu Dani
geroepen wor_ el zelf
´ ´
den, opdat hĳ de uıtlegging duidelĳk mag maken.”
¨
13 Bĳgevolg werd Dani
_ el zelf
voor de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tot
¨
¨
Dani
_ el: „Zĳt gĳ die Dani
_ el uit de
e die de koballingen van Juda,
_
ning, mĳn vader, uit Juda
hier_
heen heeft gebracht? f 14 Ook
heb ik omtrent u gehoord dat de
geest der goden in u is g en er
verlichting en inzicht en buitengewone wĳsheidh in u zĳn gevonden. 15 En nu zĳn de wĳzen [en]
de bezweerders voor mĳ gebracht
opdat zĳ dit schrift daar zouden
lezen, ja, om mĳ de uitlegging ervan bekend te maken; maar zĳ
zĳn niet bekwaam genoeg om de
´ ´
uıtlegging van het woord duidelĳk te maken.i 16 En ikzelf heb
omtrent u gehoord dat gĳ uitleggingen kunt verschaffenj en zelfs
knopen kunt ontwarren. Nu, indien gĳ het schrift kunt lezen en
mĳ ook de uitlegging ervan kunt
bekendmaken — met purper zult
gĳ bekleed worden, met een gouden halsketen om uw hals, en als
de derde in het koninkrĳk zult gĳ
heersen.”k
¨
17 Terstond antwoordde Dani
_ el
en zei voor het aangezicht van de
koning: „Laten uw gaven bĳ uzelf
blĳven, en geef uw geschenken
maar aan anderen.l Het schrift
zal ik evenwel voor de koning lezen, en de uitlegging zal ik hem
bekendmaken.m 18 Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste
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DANIEL 5:12-25

Goda zelf heeft uw vader Nebub het koninkrĳk en de
kadnezar
_
grootheid en de waardigheid en de
majesteit gegeven.c 19 En vanwege de grootheid die Hĳ hem
gaf, bleken alle volken, nationale groepen en talen te beven en
vrees voor hem te tonen.d Wie hĳ
maar wilde, doodde hĳ; en wie
hĳ maar wilde, sloeg hĳ; en wie
hĳ maar wilde, verhief hĳ; en wie
hĳ maar wilde, vernederde hĳ.e
20 Maar toen zĳn hart hoogmoedig werd en zĳn eigen geest zich
verhardde, zodat hĳ overmoedig
handelde,f werd hĳ neergehaald
van de troon van zĳn koninkrĳk,
en zĳn eigen waardigheid werd
van hem weggenomen.g 21 En
van onder de mensenzonen werd
hĳ verdreven, en zĳn hart zelf
werd aan dat van een dier gelĳk
gemaakt, en bĳ de wilde ezels was
zĳn woning.h Plantengroei placht
men hem te eten te geven net als
de stieren, en door de dauw van de
hemel werd zĳn eigen lichaam bevochtigd,i totdat hĳ wist dat de Allerhoogste God Heerser is in het
koninkrĳk der mensheid, en dat
hĳ erover aanstelt wie hĳ wil.j
22 En wat u, zĳn zoon Belsa_
zar,k aangaat, gĳ hebt uw hart
niet verootmoedigd,l hoewel gĳ
dit alles wist.m 23 Maar tegen
de Heer van de hemel hebt gĳ
u verheven,n en men heeft zelfs
de vaten van zĳn huis voor u gebracht; o en gĳzelf met uw rĳksgroten, uw bĳvrouwen en uw tweederangs vrouwen zĳt er wĳn uit
gaan drinken, en gĳ hebt slechts
goden van zilver en van goud, koper, ĳzer, hout en steen geroemd,p
die niets aanschouwen en niets
horen en niets weten; q maar de
God in wiens hand uw adem is r
en aan wie al uw wegen toebehoren,s hebt gĳ niet verheerlĳkt.t
24 Dientengevolge werd er van
voor zĳn aangezicht de rug van
een hand gezonden en werd dit
schrift daar opgetekend.u 25 En
dit is het schrift dat werd opgetekend: MENE, MENE, TEKEL en
PARSIN.

¨
DANIEL 5:26–6:12

¨
Babylon valt. Samenzwering tegen Daniel

26 Dit is de uitlegging van het
woord: MENE, God heeft [de dagen van] uw koninkrĳk geteld en
er een eind aan gemaakt.a
27 TEKEL, gĳ zĳt op de weegschaal gewogen en te licht bevonden.b
28 PERES, uw koninkrĳk is
verdeeld en aan de Meden en de
Perzen gegeven.”c
29 Terstond gaf Belsazar
be_
¨
vel, en zĳ bekleedden Dani
_ el met
purper, met een gouden halsketen om zĳn hals; en zĳ kondigden omtrent hem af dat hĳ de derde heerser in het koninkrĳk zou
worden.d
30 Nog in diezelfde nacht werd
Belsazar,
de Chaldeeuwse koning,
_
gedoode 31 en Dar _ius f de Meder
zelf ontving het koninkrĳk, toen
¨
hĳ ongeveer tweeenzestig jaar
oud was.
Het scheen Dar _ius goed toe,
en hĳ stelde over het konink6
rĳk honderd twintig satrapen aan,
die over het gehele koninkrĳk
zouden zĳn; g 2 en over hen drie
hoogwaardigheidsbekleders, van
¨
´ ´
wie Dani
_ el er een was,h opdat deze
satrapeni hun voortdurend verslag zouden uitbrengen en de koning zelf geen verlies zou lĳden.j
¨
3 Toen was het dat deze Dani
_ el
aanhoudend uitblonkk boven de
hoogwaardigheidsbekleders en de
satrapen, aangezien er een buitengewone geest in hem was; l en de
koning was van plan hem over het
gehele koninkrĳk te verhogen.
4 Terstond trachtten de hoogwaardigheidsbekleders en de satrapen zelf voortdurend een of
¨
ander voorwendsel tegen Dani
_ el
te vinden met betrekking tot het
koninkrĳk; m maar er was geen enkel voorwendsel noch ook maar
iets corrupts dat zĳ konden vinden, aangezien hĳ betrouwbaar
was en er geen enkele nalatigheid noch ook maar iets corrupts
in hem gevonden werd.n 5 Dientengevolge zeiden deze fysiek
sterke mannen: „Wĳ zullen in deze
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¨
Dani
_ el geen enkel voorwendsel
vinden, of wĳ zouden [dat] tegen
hem moeten vinden in de wet van
zĳn God.”a
6 Bĳgevolg traden deze hoogwaardigheidsbekleders en satrapen zelf in menigte bĳ de koning
binnen,b en dit zeiden zĳ tot hem:
„O koning Dar _ius, blĳf in leven, ja,
voor onbepaalde tĳden.c 7 Alle
hoogwaardigheidsbekleders van
het koninkrĳk, de prefecten en
de satrapen, de hoge koninklĳke beambten en de stadhouders,
hebben te zamen beraadslaagd om
een koninklĳke inzetting te bevestigend en een verbod te bekrachtigen, dat al wie in de loop van dertig dagen een smeekbede richt tot
enige god of mens behalve tot u,
o koning, in de leeuwenkuil geworpen dient te worden.e 8 Moogt
gĳ nu, o koning, de inzetting bevestigen en het geschrift ondertekenen,f opdat [het] niet veranderd
wordt, naar de wet van de Meden
en de Perzen,g die niet wordt ingetrokken.”h
9 In overeenstemming hiermee
ondertekende koning Dar _ius zelf
het geschrift en het verbod.i
¨
10 Maar zodra Dani
_ el wist dat
het geschrift ondertekend was,
ging hĳ zĳn huis binnen, en terwĳl de vensters in zĳn dakvertrek voor hem open waren in de
j liet hĳ
richting van Jeruzalem,
_
zich zelfs driemaal per dag k op
¨
zĳn knieen neer en badl en schonk
lof voor het aangezicht van zĳn
God,m zoals hĳ voordien geregeld
had gedaan.n 11 Terstond drongen deze fysiek sterke mannen
zelf in drommen naar binnen en
¨
vonden Dani
_ el, terwĳl hĳ smeekbeden opzond en gunst afsmeekte voor het aangezicht van zĳn
God.o
12 Toen was het dat zĳ naderden en voor de koning aangaande het verbod van de koning zeiden: „Is er niet een verbod dat gĳ
hebt ondertekend, dat elk mens
n 1Th 5:17; o Ps 10:9; Ps 37:32.
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¨
Daniel overleeft leeuwenkuil, geeft Jehovah eer

die in de loop van dertig dagen
iets afsmeekt van enige god of
mens behalve van u, o koning, in
de leeuwenkuil geworpen dient
te worden?”a De koning antwoordde en zei: „De zaak is goed bevestigd naar de wet van de Meden
en de Perzen, die niet wordt ingetrokken.”b 13 Onmiddellĳk antwoordden zĳ, en zĳ zeiden voor de
¨
koning: „Dani
_ el,c die uit de ballingen van Juda
is,d heeft geen aan_
dacht aan u geschonken, o koning,
noch aan het verbod dat gĳ ondertekend hebt, maar driemaal per
dag zendt hĳ zĳn smeekbede op.”e
14 Dientengevolge stond het de
koning, zodra hĳ het woord hoor¨
de, zeer slecht aan,f en op Dani
_ el
richtte hĳ [zĳn] geest ten einde hem te verlossen; g en tot het
ondergaan van de zon bleef hĳ
zĳn best doen hem te bevrĳden.
15 Ten slotte traden deze fysiek
sterke mannen zelf in menigte
bĳ de koning binnen, en zĳ zeiden tot de koning: „Weet, o koning, dat het bĳ de Meden en Perzen een wet is, dat welk verbodh of
welke inzetting ook die de koning
zelf bevestigt, niet te veranderen
is.”i
16 Bĳgevolg gaf de koning¨ zelf
bevel, en zĳ brachten Dani
_ el en
wierpen hem in de leeuwenkuil.j
De koning nam het woord en zei
¨
tot Dani
met
_ el: „Uw God die ´ gĳ
´
standvastigheid dient, hıj zal u
verlossen.”k 17 En er werd een
steen gebracht en op de opening
van de kuil geplaatst, en de koning verzegelde die met zĳn zegelring en met de zegelring van
zĳn rĳksgroten, opdat er niets in
¨
de zaak van Dani
_ el veranderd zou
worden.l
18 Terstond ging de koning
naar zĳn paleis en bracht de nacht
in vastenm door, en er werden
geen muziekinstrumenten voor
hem gebracht, en zelfs zĳn slaap
week van hem.n 19 Ten slotte
nu stond de koning zelf bĳ het
ochtendkrieken, met het daglicht,
op, en haastig ging hĳ regelrecht
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¨
DANIEL 6:13-27

naar de leeuwenkuil. 20 En terwĳl hĳ in de nabĳheid van de kuil
kwam, riep hĳ luid met een droe¨
ve stem, ja, tot Dani
_ el. De koning nam het woord en zei tot Da_
¨
¨
niel: „O Dani
_ el, dienaar van de
levende God, heeft uw God die gĳ
met standvastigheid dient,a u van
de leeuwen kunnen verlossen?”b
¨
21 Onmiddellĳk sprak Dani
_ el zelf
ook met de koning: „O koning, blĳf
in leven, ja, tot onbepaalde tĳden.
22 Mĳn eigen Godc heeft zĳn engel gezondend en de muil der leeuwen gesloten,e en ze hebben mĳ
niet te gronde gericht, aangezien
er voor hem niets dan onschuld in
mĳ werd gevonden; f en ook tegenover u, o koning, heb ik geen schadelĳke daad begaan.”g
23 Toen was het dat de koning
zelf zeer verheugd werd,h en hĳ
¨
gaf bevel dat men Dani
_ el uit de
¨
kuil zou optrekken. En Dani
_ el
werd uit de kuil opgetrokken, en
er werd geen enkel letsel aan hem
gevonden, omdat hĳ op zĳn God
had vertrouwd.i
24 En de koning gaf bevel, en
men bracht die fysiek sterke man¨
nen die Dani
_ el beschuldigd hadden,j en in de leeuwenkuil wierp
men hen,k hun zonen en hun vrouwen; l en zĳ hadden de bodem van
de kuil nog niet bereikt of de leeuwen hadden zich al van hen meester gemaakt, en al hun beenderen
verbrĳzelden ze.m
25 Toen was het dat koning
Dar _ius zelf aan alle volken, nationale groepen en talen die op
heel de aarde wonen, schreef: n
„Moge UW vrede zeer groot worden! o 26 Van voor mĳn aangezicht is er een bevel uitgevaardigdp dat in elk machtsgebied van
mĳn koninkrĳk de mensen dienen
te beven en te vrezen voor de God
¨
van Dani
_ el.q Want hĳ is de levende God en Degene die blĳft tot
onbepaalde tĳden,r en zĳn koninkrĳks is er een dat niet te gronde
zal worden gericht,t en zĳn heerschappĳ is voor immer.u 27 Hĳ

¨
DANIEL 6:28–7:13

Visioen van vier beesten. De Oude van Dagen

verlost en bevrĳdta en verricht tekenen en wonderen in de hemelb
en¨ op de aarde,c want hĳ heeft Da_
niel uit de klauw der leeuwen verlost.”
¨
28 En wat deze Dani
_ el aangaat,
het ging hem goed in het koninkrĳk van Dar _ius d en in het koninkrĳk van Cyrus
de Pers.e
_
In het eerste jaar van Bel_
sazar, de koning van
Baby7
_
¨
lon, aanschouwde Dani
_ el zelf een
f

droom en visioenen van zĳn hoofd
op zĳn bed.g Terstond schreef hĳ
de droom op.h Het volledige relaas
van de zaken vertelde hĳ. 2 Da_
¨
niel nam het woord en zei:
„Ik aanschouwde dan in mĳn
visioenen tĳdens de nacht, en ziedaar! de vier windeni van de hemel zweepten de uitgestrekte zee
op.j 3 En vier reusachtige beestenk stegen op uit de zee,l elk verschillendm van de andere.
4 Het eerste was gelĳk een
leeuw,n en het had de vleugels
van een arend.o Ik bleef aanschouwen tot zĳn vleugels uitgerukt
werden, en het werd van de aarde opgehevenp en werd net als een
mens op twee voeten overeind gezet, en er werd een mensenhart
aan gegeven.q
5 En ziedaar! een ander beest,
r
een tweede, dat
´ ´ gelĳk een beer
was. En aan een zĳde werd het
s en er waren drie ribopgericht,
ben in zĳn muil tussen zĳn tanden; en dit zei men ertegen: ’Sta
op, eet veel vlees.’t
6 Hierna bleef ik aanschouwen,
en ziedaar! een ander [beest], een
gelĳk een luipaard,u maar het had
vier vleugels van een vliegend
schepsel op zĳn rug. En het beest
had vier koppen,v en er werd werkelĳk heerschappĳ aan gegeven.
7 Hierna bleef ik aanschouwen
in de nachtvisioenen, en ziedaar!
een vierde beest, vreeswekkend
en verschrikkelĳk en ongewoon
sterk.w En het had grote ĳzeren
tanden. Het verslond en verbrĳzelde, en wat er overbleef, vertrad het met zĳn poten. En het
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was verschillend van al de [andere] beesten die eraan voorafgegaan waren, en het had tien
hoorns.a 8 Ik bleef op de hoorns
letten, en zie! een andere hoorn,
een kleine,b rees daartussen op,
en er waren drie van de eerste
hoorns die van voor hem werden
uitgerukt. En zie! er waren ogen
als de ogen van een mens in deze
hoorn, en er was een mond die
grandioze dingen sprak.c
9 Ik bleef aanschouwen tot er
tronen werden geplaatstd en de
Oude van Dagene zich neerzette. Zĳn kleding was zo wit als
sneeuw,f en het haar van zĳn
hoofd was als zuivere wol.g Zĳn
troon bestond uit vuurvlammen; h de wielen ervan waren een
brandend vuur.i 10 Er was een
stroom van vuur die vloeide en
van voor hem uitging.j Er waren duizend duizenden die hem
bleven dienen,k en tienduizend
maal tienduizend die vlak voor
hem bleven staan.l Het Gerechtm
nam plaats, en er waren boeken
die geopend werden.
11 Ik bleef toen aanschouwen
vanwege het geluid van de grandioze woorden die de hoorn sprak; n
ik bleef aanschouwen tot het
beest gedood werd en zĳn lichaam vernietigd werd en het aan
het brandende vuur werd overgegeven.o 12 Maar wat de overige
beestenp aangaat, hun heerschappĳ werd weggenomen, en er werd
hun een verlenging van leven gegeven voor een tĳd en een tĳdperk.q
13 Ik bleef aanschouwen in
de nachtvisioenen, en ziedaar!
met de wolkenr des hemels bleek
iemand gelĳk een mensenzoons
te komen; en tot de Oude van
Dagent verkreeg hĳ toegang, en
l De 33:2; 1Kon 22:19; Ps 68:17; Heb 12:22; Ju 14;
Opb 5:11; m De 32:36; 1Sa 2:10; Ps 7:11; Ps 50:6;
Pr 3:17; n Da 7:8; Da 7:25; Da 8:23; o Da 8:25;
Opb 19:20; Opb 20:10; p Da 7:3; q Da 2:21; Han
1:7; r Mt 24:30; Mt 26:64; Mr 13:26; Mr 14:62; Lu
21:27; Opb 1:7; s Mt 25:31; Jo 3:13; Han 7:56; Fil
2:7; Heb 2:14; Opb 1:13; Opb 14:14; t Da 7:9; Hab
1:12.
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De heiligen wordt het koninkrĳk gegeven

´ ´
men bracht hem dicht bĳ, ja voor
Deze.a 14 En hem werd heerschappĳb en waardigheidc en [een]
koninkrĳkd gegeven, opdat de
volken, nationale
groepen en ta´
len alle hem zouden dienen.e Zĳn
heerschappĳ is een heerschappĳ
van onbepaalde duur, die niet zal
voorbĳgaan, en zĳn koninkrĳk
een dat niet te gronde gericht zal
worden.f
¨
15 Wat mĳ, Dani
_ el, aangaat,
mĳn geest werd hierdoor beklemd
binnen in [mĳ], en het waren de
visioenen van mĳn hoofd die mĳ
schrik aanjoegen.g 16 Ik trad
toe op een van degenen die er
stonden, opdat ik hem om betrouwbare inlichtingen omtrent
dit alles zou kunnen verzoeken.h
En hĳ zei tot ´mĳ,
terwĳl hĳ voort´
ging mĳ de uıtlegging der zaken
bekend te maken:
17 ’Wat deze reusachtige beesten aangaat, omdat het er vier i
zĳn: het zĳn vier koningen die
uit de aarde zullen opstaan.j
18 Maar de heiligenk van het Opperwezenl zullen het koninkrĳk
ontvangen, en zĳ zullen het koninkrĳk voor onbepaalde tĳd in
bezit nemen,m ja, voor onbepaalde tĳd tot onbepaalde tĳden.’
19 Toen was het dat ik mĳ wenste te vergewissen omtrent het
vierde beest, dat verschillend
bleek te zĳn van alle andere, buitengewoon vreeswekkend, waarvan de tanden van ĳzer waren
en waarvan de klauwen van koper waren, dat verslond [en] verbrĳzelde, en dat zelfs wat er overbleef, met zĳn poten vertrad; n
20 en omtrent de tien hoorns die
op zĳn kop waren,o en de andere
[hoorn] p die oprees en waarvoor
er drie vielen,q ja, die hoorn die
ogen had en een mond die grandioze dingen sprakr en waarvan
de aanblik groter was dan die van
zĳn metgezellen.
21 Ik bleef aanschouwen toen
diezelfde hoorn oorlog voerde tegen de heiligen, en hĳ overweldigde hen,s 22 totdat de Oude
van Dagent kwam en het oordeel
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¨
DANIEL 7:14–8:1

zelf werd geveld ten gunste van
de heiligen van het Opperwezen,a
en de bestemde tĳd
´ aanbrak dat
de heiligen het koninkrĳk in bezit namen.b
23 Dit zei hĳ: ’Wat het vierde
beest aangaat, er is een vierde koninkrĳk dat op de aarde zal komen, dat verschillend zal zĳn van
alle [andere] koninkrĳken; en het
zal heel de aarde verslinden en
zal haar vertrappen en verbrĳzelen.c 24 En wat de tien hoorns
aangaat, uit dat koninkrĳk zullen tien koningen opstaan; d en
nog een ander zal er na hen opstaan, en hĳzelf zal verschillend
zĳn van de eersten,e en drie koningen zal hĳ vernederen.f 25 En
hĳ zal zelfs woorden spreken tegen de Allerhoogste,g en de heiligen van het Opperwezen zal hĳ
voortdurend bestoken.h En hĳ zal
eropuit zĳn tĳdeni en wet te veranderen,j en zĳ zullen in zĳn hand
worden gegeven voor een tĳd en
tĳden en een halve tĳd.k 26 En
het Gerecht zelf ´ zette
zich ver´
volgens neer,l en zıjn heerschappĳ
nam men ten slotte weg, ten einde [hem] te verdelgen en [hem] totaal te vernietigen.m
27 En het koninkrĳk en de
heerschappĳ en de grootheid van
de koninkrĳken onder de ganse
hemel werden aan het volk der
heiligen van het Opperwezen gegeven.n Hun koninkrĳk is een koo
ninkrĳk van onbepaalde duur,
´
en alle heerschappĳen zullen hen
dienen en gehoorzamen.’p
28 Tot hiertoe is het
¨ einde der
zaak. Wat mĳ, Dani
_ el, aangaat,
mĳn eigen gedachten bleven mĳ
heel erg verschrikken, zodat zelfs
mĳn gelaatskleur aan mĳ veranderde; maar de zaak zelf bewaarde
ik in mĳn eigen hart.”q
In het derde jaar van het koningschap van koning Belsa_
8
zar was er een visioen dat mĳ,
r

¨
ja mĳ, Dani
_ el, verscheen, na dat

k Da 12:7; Opb 11:2; Opb 11:3; Opb 13:5; l Da
7:10; m Da 7:11; n Jes 54:3; Da 7:22; Mt 19:28; Lu
22:29; Opb 20:4; o Opb 11:15; p Jes 60:12; q Lu
2:19; HFDST. 8 r Da 5:1.

¨
DANIEL 8:2-17

Ram, geitenbok. Bestendig kenmerk. 2300 dagen

wat mĳ in het begin verschenen
was.a 2 Ik dan zag in het visioen; en het geschiedde, terwĳl
ik zag, dat ik in de burcht Su_
sanb was, die in het rechtsgebied
c
Elam
ligt; vervolgens zag ik in
_
het visioen, en ikzelf bevond mĳ
d
aan de waterloop van de Ulai.
_
3 Toen ik mĳn ogen opsloeg, zag
ik voorts, en zie! een rame stond
voor de waterloop, en hĳ had twee
hoorns. En de twee hoorns waren
hoog, maar de ene was hoger dan
de andere, en de hoogste was die
welke later oprees.f 4 Ik zag de
ram stotende bewegingen maken
naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden, en geen
enkel wild beest hield voor hem
stand, en er was niemand die uit
zĳn hand bevrĳdde.g En hĳ deed
naar zĳn wil, en hĳ nam een groot
air aan.
5 En ik, van mĳn kant, bleef
acht geven, en zie! daar kwam een
geitenbokh van de ondergang [der
zon] over de oppervlakte der gehele aarde, en hĳ raakte de aarde niet aan. En wat de bok betreft,
er was een opvallende hoorn tussen zĳn ogen.i 6 En hĳ bleef helemaal naar de ram toe komen die
de twee hoorns had, die ik voor
de waterloop had zien staan; en
hĳ kwam op hem toerennen in zĳn
geweldige woede.
7 En ik zag hem in nauw contact met de ram komen, en hĳ
ging van bitterheid jegens hem
blĳk geven, en vervolgens stootte hĳ de ram neer en brak zĳn
twee hoorns, en er bleek geen
kracht in de ram te zĳn om voor
hem stand te houden. Hĳ wierp
hem derhalve ter aarde en vertrapte hem, en de ram bleek niemand te hebben die hem uit zĳn
hand bevrĳdde.j
8 En de geitenbok, van zĳn
kant, nam een uitermate groot
air aan; k maar zodra hĳ machtig werd, werd de grote hoorn gebroken, waarna er op een in het
oog springende wĳze vier voor in
de plaats oprezen, naar de vier
windstreken van de hemel.l
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9 En uit een van die kwam nog
een hoorn voort, een kleine,a en
hĳ bleef in aanzienlĳke mate groter worden naar het zuiden en
naar de opgang [der zon] en naar
het Sieraad.b 10 En hĳ bleef groter worden, totdat hĳ zelfs tot aan
het heerleger van de hemel reikte,c zodat hĳ er van het heerleger en van de sterrend ter aarde deed vallen en ze vervolgens
vertrapte.e 11 En zelfs tegen de
Vorstf van het heerleger nam hĳ
een groot air aan, en hem werd
het bestendige [kenmerk] g ontnomen, en de vaste plaats van zĳn
heiligdom werd omvergehaald.h
12 En een heerleger zelf werd geleidelĳk overgegeven,i te zamen
met het bestendige [kenmerk],j
wegens overtreding; k en hĳ bleef
waarheidl ter aarde werpen,m en
hĳ handelde en had succes.n
13 En ik kreeg een zekere heilige o te horen die sprak, en een andere heilige zei vervolgens tot die
ene die sprak: „Hoe lang zal het
visioen duren van het bestendige
[kenmerk] p en van de overtreding
die verwoesting veroorzaakt,q om
zowel [de] heilige plaats als [het]
heerleger tot dingen te maken
om te vertrappen?”r 14 Hĳ dan
zei tot mĳ: „Tot tweeduizend driehonderd avonden [en] morgens; en
[de] heilige plaats zal stellig in
haar juiste toestand worden gebracht.”s
15 Toen geschiedde
het dat, ter¨
wĳl ikzelf, Dani
_ el, het visioen zag
en [het] zocht te verstaan,t wel,
zie! daar stond iemand voor mĳ
die eruitzag als een fysiek sterke man.u 16 Ik dan hoorde de
stem van een aardse mens in het
v
en hĳ
riep
midden van de Ulai,
_
¨
vervolgens en zei: „Gabri
el,w doe
_
die daar het gezicht verstaan.”x
17 Hĳ kwam daarom tot waar ik
stond, maar toen hĳ kwam, werd
ik zo door schrik bevangen dat
ik op mĳn aangezicht viel. Vervolgens zei hĳ tot mĳ: „Versta,y
o mensenzoon,z dat het visioen
x Da 9:22; y Da 9:23; z Ez 2:1.
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¨
Daniel ontdekt dat ballingschap 70 jaar duurt

voor de tĳd van [het] einde is.”a
18 En terwĳl hĳ met mĳ sprak,
was ik met mĳn aangezicht ter
aarde in een diepe slaap gevallen.b Hĳ raakte mĳ daarom aan
en deed mĳ opstaan waar ik gestaan had.c 19 En hĳ zei verder: „Zie, ik doe u weten wat er
op het laatst van de openlĳke veroordeling zal geschieden, want het
is voor de bestemde tĳd van [het]
einde.d
20 De ram die gĳ gezien hebt,
die de twee hoorns had, [beduidt]
¨
¨
de koningen van Medi
e.e
_ e en Perzi
_
21 En de harige bok [beduidt] de
koning van Griekenland; f en wat
de grote hoorn aangaat die tussen zĳn ogen was, die [beduidt]
de eerste koning.g 22 En dat die
gebroken werd, zodat er vier waren die ten slotte in zĳn plaats opstonden: h er zĳn vier koninkrĳken
uit [zĳn] natie die zullen opstaan,
maar niet met zĳn kracht.
23 En in het laatst van hun koninkrĳk, naarmate de overtreders
hun daden tot voltooiing brengen,
zal er een koning opstaan met
bars gelaat en die dubbelzinnige
gezegden verstaat.i 24 En zĳn
kracht moet machtig worden,
maar niet door zĳn eigen kracht.j
En op verwonderlĳke wĳze zal
hĳ verderf stichten,k en hĳ zal
stellig succesvol blĳken te zĳn en
doeltreffend handelen. En hĳ zal
machtigen werkelĳk in het verderf storten, ook het volk dat
uit [de] heiligen bestaat.l 25 En
naar zĳn inzicht zal hĳ ook stellig bedrog in zĳn hand doen gelukken.m En in zĳn hart zal hĳ
een groot air aannemen,n en gedurende [een tĳd van] onbezorgdheido zal hĳ velen in het verderf
storten. En tegen de Vorst der vorstenp zal hĳ opstaan, maar zonder
hand zal hĳ verbroken worden.q
26 En het gezicht omtrent de
avond en de morgen, hetgeen gezegd is, dat is waar.r En gĳ, van
uw kant, houd het visioen geheim, want het is nog voor vele
dagen.”s
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¨
DANIEL 8:18–9:7

¨
27 En wat mĳ, Dani
_ el, aangaat,
ik voelde mĳ uitgeput en werd
[enige] dagen ziek.a Toen stond ik
op en deed het werk van de koning; b maar ik bleef mĳ ontzet betonen wegens het gezicht, en er
was niemand die [het] verstond.c
d

In het eerste jaar van Dar _ius,
de zoon van Ahasveros,
uit het
9
_
zaad der Meden, die koning was
e

gemaakt over het koninkrĳk der
¨
Chaldeeen,f 2 in het eerste jaar
van zĳn regering, onderscheidde
¨
ik, Dani
_ el, zelf aan de hand van
de boeken het getal der jaren
waarover het woord van Jehovah
tot de profeet Jerem _ia was gekomen,g om de verwoestingen van
Jeruzalem
te vervullen,h [name_
lĳk] zeventig jaar.i 3 Toen richtte ik mĳn aangezichtj op Jehovah,
de [ware] God, ten einde [hem] te
zoeken met gebedk en met smekingen, met vasten en zak en as.l
4 Ik bad dan tot Jehovah, mĳn
God, en deed belĳdenis en zei: m
„Ach Jehovah, de [ware] God, de
grote n en de vrees inboezemende
[God], die het verbond en de liefderĳke goedheido in acht neemtp
jegens hen die hem liefhebben
en jegens hen die zĳn geboden
onderhouden,q 5 wĳ hebben gezondigdr en onrecht gedaan en
goddeloos gehandeld en zĳn weerspannig geweest; s en er is van uw
geboden en van uw rechterlĳke
beslissingen afgeweken.t 6 En
wĳ hebben niet geluisterd naar
uw knechten, de profeten,u die in
uw naam tot onze koningen, onze
vorsten en onze voorvaders en tot
heel het volk van het land hebben gesproken.v 7 Aan u, o Jehovah, behoort de rechtvaardigheid,
maar aan ons de schaamte van
aangezicht, zoals op deze dag,w
aan de mannen van Juda
en aan
_
de inwoners van ¨ Jeruzalem
en
_
aan allen van Isra
el, degenen die
_
dichtbĳ zĳn en degenen die ver
q De 5:10; r Ezr 9:6; Ps 106:6; s Ne 9:26; Ne 9:33;
t Jer 3:25; u 2Kon 17:14; 2Kr 36:16; Jer 7:13; Jer
29:19; Jer 44:5; v Ezr 9:7; Ne 9:32; w Ps 44:15;
Jer 2:26; Jer 3:25.

¨
DANIEL 9:8-23

¨
¨
Daniel belĳdt Israels zonden. 70 weken

weg zĳn in alle landen waarheen
gĳ hen verdreven hebt wegens
hun ontrouw waarmee zĳ tegen u
gehandeld hebben.a
8 O Jehovah, aan ons behoort
de schaamte van aangezicht, aan
onze koningen, aan onze vorsten
en aan onze voorvaders, want
wĳ hebben tegen u gezondigd.b
9 Aan Jehovah, onze God, behoren de barmhartighedenc en
de daden van vergeving,d want
wĳ zĳn weerspannig tegen hem
geweest.e 10 En wĳ hebben de
stem van Jehovah, onze God, niet
gehoorzaamd door in zĳn wetten te wandelen die hĳ ons heeft
voorgelegd door de hand van zĳn
f
knechten, de profeten.
11 En
¨
allen van Isra
el hebben uw wet
_
overtreden, en men is afgeweken
door uw stem niet te gehoorzamen,g zodat gĳ over ons hebt uitgestort de vloek en de gezworen
eedh die geschreven staat in de
wet van Mozes,
de knecht van de
_
[ware] God, want wĳ hebben tegen Hem gezondigd. 12 Vervolgens heeft hĳ zĳn woorden gestand gedaan die hĳ tegen ons i en
tegen onze rechters die ons richtten, gesproken had,j door over ons
grote rampspoed te brengen, zodat er zich onder de ganse hemel
niet iets dergelĳks heeft voorgedaan als zich in Jeruzalem
voorge_
daan heeft.k 13 Juist zoals het
in de wet van Mozes
geschreven
_
staat,l heel deze rampspoed — die
is over ons gekomen,m en wĳ hebben het aangezicht van Jehovah,
onze God, niet vermurwd door ons
van onze dwaling af te kerenn en
door inzicht te tonen in uw waarachtigheid.o
14 En Jehovah bleef wakker
ten aanzien van de rampspoed en
bracht die ten slotte over ons,p
want Jehovah, onze God, is rechtvaardig in al zĳn werken die hĳ
gedaan heeft; en wĳ hebben zĳn
stem niet gehoorzaamd.q
15 Nu dan, o Jehovah onze God,
gĳ die uw volk met een sterke
hand uit het land Egypte
hebt ge_
leidr en u vervolgens een naam
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hebt gemaakt, zoals op deze dag,a
wĳ hebben gezondigd,b wĳ hebben
goddeloos gehandeld. 16 O Jehovah, mogen, naar al uw daden
van rechtvaardigheid,c uw toorn
en uw woede zich alstublieft afwenden van uw stad Jeruzalem,
_
uw heilige berg; d want wegens
onze zonden en wegens de dwalingen van onze voorvaders e zĳn Jeruzalem
en uw volk een voorwerp
_
van smaad voor allen rondom ons.f
17 Nu dan, o onze God, luister
naar het gebed van uw knecht en
naar zĳn smekingen, en doe uw
aangezicht lichteng over uw heiligdom, dat woest en verlaten ligt,h
ter wille van Jehovah. 18 Neig
uw oor, o mĳn God, en hoor.i Open
toch uw ogen en zie onze desolate toestanden en de stad die naar
uw naam genoemd is; j want niet
op grond van onze rechtvaardige
daden laten wĳ onze smekingen
voor u neervallen,k maar op grond
van uw vele barmhartigheden.l
19 O Jehovah, hoor toch.m O Jehovah, vergeef toch.n O Jehovah,
schenk toch aandacht en handel.o
Stel niet uit,p ter wille van uzelf,
o mĳn God, want uw eigen naam
is over uw stad en over uw volk
uitgeroepen.”q
20 Terwĳl ik nog sprak en bad
en mĳn zonde r¨ en de zonde van
mĳn volk Isra
el beleeds en mĳn
_
verzoek om gunst voor Jehovah,
mĳn God, liet neervallen betreffende de heilige berg t van mĳn
God, 21 en [terwĳl] ik nog sprak
in het gebed,
zie, daar kwam de
¨
man Gabri
el,u die ik in het begin
_
in het visioen gezien had,v uitgeput geraakt van vermoeidheid, bĳ
mĳ aan ten tĳde van de avondoffergave.w 22 Vervolgens verleende hĳ mĳ verstand en sprak
met mĳ en zei:
¨
„O Dani
_ el, nu ben ik uitgegaan
om u inzicht met verstand te verlenen.x 23 Bĳ het begin van uw
smekingen is er een woord uitgegaan, en ikzelf ben gekomen om
u Da 8:16; Lu 1:19; v Da 8:1; w 1Kon 18:36; Ezr
9:5; x Da 8:15.
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69 profetische weken; Messias afgesneden

verslag uit te brengen, want gĳ
zĳt een zeer begeerd [man].a Geef
dus achtb op de zaak en heb verstand met betrekking tot het gezicht.
24 Zeventig weken zĳn vastgesteld over uw volkc en over uw
heilige stad,d om de overtreding
te doen eindigene en aan zonde
een eind te makenf en verzoening
te doen voor dwaling g en om voor
onbepaalde tĳden rechtvaardigheid in te voerenh en een zegel
te drukkeni op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven.j 25 En gĳ dient
te weten en het inzicht te hebben [dat] er vanaf het uitgaan
van [het] woordk om Jeruzalem
_
te herstellen en te herbouwenl
m
tot op Mess _ias [de] Leider,n ze¨
ven weken, alsook tweeenzestig
weken, zullen zĳn.o Ze zal terugkeren en werkelĳk herbouwd worden, met een openbaar plein en
een gracht, maar in de druk der
tĳden.
¨
26 En na de tweeenzestig weken zal [de] Mess _ias worden afgesneden,p met niets voor zichzelf.q
En de stad en de heilige plaats r
zullen door het volk van een leider die komt, ten verderve worden gebracht.s En het einde ervan zal door de vloed zĳn. En tot
[het] einde zal er oorlog zĳn; datgene waartoe besloten is, is verwoestingen.t
u
27 En hĳ moet
´ ´ [het] verbond
voor de velen een week lang van
kracht laten blĳven; v en op de
helft van de week zal hĳ slachtoffer en offergave doen ophouden.w
En op de vleugel van walgelĳkheden zal degene komen die
verwoesting veroorzaakt; x en totdat een verdelging [voltrokken is],
zal zich dan juist datgene waartoe
besloten is, ook over degene die
woest ligt, uitstorten.”y
In het derde jaar van Cy_¨
e,
rus, de koning van Perzi
10
_
werd er een zaak geopenbaard
z

¨
aan Dani
_ el, wiens naam Beltsa_
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¨
DANIEL 9:24–10:10

zar werd genoemd; a en de zaak
was waar, en er was een grote
krĳgsdienst.b En hĳ verstond de
zaak, en hĳ had verstand met betrekking tot het gezicht.c
¨
2 In die dagen was ik, Dani
_ el,
zelf juist bezig rouw te bedrĳven,d
drie volle weken lang. 3 Heerlĳk brood at ik niet, en geen vlees
of wĳn kwam in mĳn mond, en op
generlei wĳze wreef ik mĳ met
olie in tot aan de voltooiing van
de drie volle weken.e 4 En op de
vierentwintigste dag van de eerste maand, terwĳl ik mĳ aan de
oever van de grote rivier, dat
f
is de Hiddekel,
bevond, 5 sloeg
_
ik voorts ook mĳn ogen op en
zag, en zie, er was een zekere
man, in linnen gekleed,g zĳn heui
penh omgord met goud uit Ufaz.
_
6 En zĳn lichaam was als chrysoj en zĳn aangezicht zag eruit
liet,
als de bliksem,k en zĳn ogen als
vuurfakkels,l en zĳn armen en de
plaats van zĳn voeten waren als
de aanblik van gepolĳst koper,m
en het geluid van zĳn woorden
was als het geluid van
een menig¨
te. 7 En ik, Dani
_ el, ik alleen zag
de verschĳning; maar wat de mannen aangaat die zich bĳ mĳ bevonden, zĳ zagen de verschĳning
niet.n Een grote beving overviel
hen echter, zodat zĳ de wĳk namen om zich te verbergen.
8 En ik — ik bleef alleen over,
zodat ik deze grootse verschĳning
zag. En er bleef in mĳ geen kracht
over, en mĳn eigen waardigheid
werd aan mĳ veranderd ten verderve, en ik behield geen kracht.o
9 Ik dan hoorde het geluid van
zĳn woorden; en terwĳl ik het geluid van zĳn woorden hoorde, gebeurde het dat ikzelf mĳ ook in
een diepe slaap p bevond op mĳn
aangezicht, met mĳn aangezicht
ter aarde.q 10 En zie! er was een
hand die mĳ aanraakte,r en geleidelĳk schudde ze mĳ
¨ wakker
om [mĳ] op mĳn knieen en mĳn
j Ex 28:20; Ez 1:16; Opb 21:20; k Ez 1:14; Mt 17:2;
l Opb 1:14; Opb 2:18; m Ez 1:7; Opb 1:15; n 2Kon
6:17; Han 9:7; Han 22:9; o Da 7:28; Da 8:27; Hab
3:16; Mt 17:6; p Ge 15:12; Job 33:15; q Da 8:18;
r Jer 1:9; Da 9:21; Opb 1:17.
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Koning van het noorden en van het zuiden

handpalmen [overeind te doen
komen]. 11 Vervolgens zei hĳ
tot mĳ:
¨
„O Dani
_ el, gĳ zeer begeerde
man,a heb verstand inzake de
woorden die ik tot u spreek,b en
ga overeind staan waar gĳ stondt,
want nu ben ik tot u gezonden.”
En toen hĳ dit woord met mĳ
sprak, stond ik inderdaad op, huiverend.
12 En voorts zei hĳ tot mĳ:
¨
„Wees niet bevreesd,c o Dani
_ el,
want vanaf de eerste dag dat gĳ
uw hart hebt gegeven om te verstaand en u te verootmoedigen
voor uw God,e zĳn uw woorden
gehoord, en ikzelf ben wegens uw
woorden gekomen.f 13 Maar de
vorstg van¨ het koninklĳke gebied
van Perzi
eh bood mĳ eenentwin_
i
tig dagen
¨ j lang tegenstand, en zie!
M _ichael, een van de voornaamste
vorsten,k kwam om mĳ te helpen;
en ik, van mĳn kant, bleef
¨ daar bĳ
de koningen van Perzi
e.l 14 En
_
ik ben gekomen om u te doen onderscheiden wat uw volkm in het
laatst der dagen zal overkomen,n
want het is een visioeno nog voor
de [toekomende] dagen.”p
15 Toen hĳ nu woorden als deze
met mĳ sprak, had ik mĳn aangezicht naar de aarde gerichtq en
was verstomd. 16 En zie! een
die veel weg had van de gelĳkenis der mensenzonen raakte mĳn
lippen aan,r waarop ik mĳn mond
opende en ging sprekens en tot
degene die voor mĳ stond zei:
„O mĳn heer,t wegens de verschĳning werd ik van binnen door
krampen overvallen, en ik behield in het geheel geen kracht.u
17 Hoe was de knecht van deze
mĳn heer dan in staat met deze
mĳn heer te spreken? v En wat
mĳ aangaat, tot nu toe bleef er
geen kracht in mĳ bestaan, en
volstrekt geen adem bleef er in
mĳ over.”w
18 En degene die eruitzag als
een aardse mens raakte mĳ vervolgens opnieuw aan en sterkte
mĳ.x 19 Toen zei hĳ: „Wees niet
bevreesd,y o zeer begeerde man.z
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Moogt gĳ vrede hebben.a Wees
sterk, ja, wees sterk.”b En zodra
hĳ met mĳ sprak, verzamelde ik
mĳn krachten en zei ten slotte:
„Laat mĳn heer spreken,c want
gĳ hebt mĳ gesterkt.”d 20 Hĳ
vervolgde daarom:
„Weet gĳ werkelĳk waarom ik
tot u ben gekomen? En nu zal ik
terugkeren
om met de vorst van
¨
Perzi
e te strĳden.e Wanneer ik
_
heenga, zie! komt ook de vorst van
Griekenland.f 21 Ik zal u evenwel de dingen vertellen die staan
opgetekend in het geschrift der
waarheid,g en er is niemand die
mĳ in deze [dingen] krachtig
ter¨
zĳde staat dan M _ichael,h de vorst
van ulieden.i
En wat mĳ aangaat, in het
eerste jaar van Dar _ius de
11
Meder stond ik op als een verj

sterker en als een vesting voor
hem. 2 Nu dan, wat waarheid
is, zal ik u vertellen: k
Zie! Nog drie
koningen zullen er
¨
voor Perzi
e opstaan,l en de vier_
de m zal grotere rĳkdom vergaren dan alle [anderen].n En zodra
hĳ sterk is geworden in zĳn rĳkdom, zal hĳ alles in beweging brengen tegen het koninkrĳk Griekenland.o
3 En een machtige koning zal
stellig opstaan en heersen met
omvangrĳke heerschappĳ p en
doen naar zĳn wil.q 4 En wanneer hĳ opgestaan zal zĳn,r zal
zĳn koninkrĳk verbroken worden
en naar de vier windstrekens van
de hemel verdeeld worden,t maar
niet aan zĳn nakomelingschap u en
niet naar zĳn heerschappĳ waarmee hĳ geheerst had; want zĳn
koninkrĳk zal uitgerukt worden,
en wel voor anderen dan deze.
5 En de koning van het zuiden zal sterk worden, ja, [een] van
zĳn vorsten; en hĳ zal de overhand over hem hebben en zal stellig met omvangrĳke heerschappĳ
o Ge
p Da
s Ez
u Pr

10:2; Ge 10:4; Jes 66:19; Da 8:21; Za 9:13;
7:6; Da 8:5; Da 8:21; q Da 5:19; r Ps 37:35;
12:14; Ez 17:21; t Da 7:6; Da 8:8; Da 8:22;
4:8.
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Sieraadland. Afperser

heersen, [groter dan] diens heersende macht.
6 En na verloop van [enige] jaren zullen zĳ zich met elkaar verbinden, en zelfs de dochter van
de koning van het zuiden zal tot
de koning van het noorden komen ten einde een billĳke overeenkomst aan te gaan. Maar zĳ
zal de kracht van haar arm niet
behouden; a en hĳ zal niet standhouden, noch zĳn arm; en zĳ zal
worden prĳsgegeven, zĳzelf en
degenen die haar brachten, en
hĳ die haar geboorte veroorzaakte, en degene die haar in [die] tĳden sterk maakte. 7 En een uit
de spruitb van haar wortels zal
stellig in zĳn positie opstaan, en
hĳ zal tot de krĳgsmacht komen
en tegen de vesting van de koning van het noorden komen en
zal stellig handelend tegen hen
optreden en zegevieren. 8 En
ook met hun goden,c met hun gegoten beelden, met hun begeerlĳke voorwerpen van zilver en van
goud, [en] met de gevangenen zal
hĳ naar Egypte
komen. En hĳzelf
_
zal zich [enige] jaren lang op een
afstand houden van de koning van
het noorden.
9 En hĳ zal werkelĳk in het koninkrĳk van de koning van het
zuiden komen en naar zĳn eigen
bodem terugkeren.
10 Wat nu zĳn zonen aangaat, zĳ zullen zichzelf aanzetten en werkelĳk een menigte grote strĳdkrachten verzamelen. En
al komende zal hĳ stellig komen
en overstromen en doortrekken.
Maar hĳ zal terugkeren, en hĳ zal
zichzelf aanzetten [en doordringen] tot aan zĳn vesting.
11 En de koning van het zuiden zal verbitterd worden en zal
moeten uittrekken en met hem
moeten strĳden, [dat wil zeggen]
met de koning van het noorden;
en hĳ zal stellig een grote menigte op de been brengen, en de
menigte zal werkelĳk in diens
hand worden gegeven.d 12 En
de menigte zal stellig weggevoerd worden. Zĳn hart zal zich
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¨
DANIEL 11:6-19
verheffen,a en hĳ zal werkelĳk
tienduizenden doen vallen; maar
hĳ zal zĳn sterke positie niet benutten.
13 En de koning van het noorden moet terugkeren en een grotere menigte dan de eerste op
de been brengen; en aan het einde van de tĳden, [enige] jaren, zal
hĳ komen, en wel met een grote krĳgsmachtb en met heel veel
have.c 14 En in die tĳden zullen
er velen zĳn die tegen de koning
van het zuiden zullen opstaan.
En de zonen van de rovers die
tot uw volk behoren, zullen, van
hun kant, worden meegesleept om
te trachten een visioen te verwezenlĳken; d en zĳ zullen moeten
struikelen.e
15 En de koning van het noorden zal komen en een belegeringsdam opwerpenf en werkelĳk
een stad met vestingwerken innemen. En wat de strĳdkrachten van het zuiden aangaat, ze
zullen niet standhouden, noch
het volk van zĳn uitgelezenen; en
er zal geen kracht zĳn om stand
te houden. 16 En degene die tegen hem komt, zal doen naar zĳn
wil, en niemand zal voor hem
standhouden. En hĳ zal vaste
voet krĳgen in het Sieraadland,g
en er zal verdelging in zĳn hand
zĳn.h 17 En hĳ zal zĳn aangezicht erop richteni met de kracht
van zĳn gehele koninkrĳk te komen, en billĳke j [voorwaarden]
zullen hem vergezellen; en hĳ
zal doeltreffend handelen.k En
wat de dochter der vrouwen betreft, het zal hem vergund worden haar in het verderf te storten.
En zĳ zal niet standhouden, en zĳ
zal de zĳne niet blĳven.l 18 En
hĳ zal zĳn aangezicht keren naar
de kustlandenm en zal er werkelĳk vele innemen. En een bevelhebber zal de van hem afkomstige smaad voor zich moeten doen
ophouden, [zodat] zĳn smaad niet
zal zĳn. Hĳ zal die op hem doen
terugvallen. 19 En hĳ zal zĳn
aangezicht weer keren naar de
vestingen van zĳn [eigen] land,

¨
DANIEL 11:20-34

Leider van verbond. Bestendig kenmerk

en hĳ zal stellig struikelen en
vallen, en hĳ zal niet gevonden
worden.a
20 En in zĳn positie moet er
eenb opstaan die een afperser c
door het prachtige koninkrĳk laat
trekken, en in enkele dagen zal hĳ
verbroken worden, maar niet in
toorn, noch in oorlogvoering.
21 En in zĳn positie moet er
een opstaan die te verachten is,d
en men zal hem stellig niet de
waardigheid van [het] koninkrĳk verlenen; en hĳ zal werkelĳk
binnenkomen gedurende [een tĳd
van] onbezorgdheide en door middel van geslepen gladheidf [het]
koninkrĳk bemachtigen. 22 En
wat de armeng van de vloed betreft, ze zullen wegens hem overstroomd worden, en ze zullen verbroken worden; h zo ooki de Leider j
van [het] verbond.k 23 En omdat men zich met hem verbonden
heeft, zal hĳ bedrog plegen en
werkelĳk opkomen en machtig
worden door middel van een kleine natie.l 24 Gedurende [een
tĳd van] onbezorgdheidm zal hĳ
zelfs in de vetheid van het rechtsgebied binnenkomen en werkelĳk doen wat zĳn vaderen en de
vaderen van zĳn vaderen niet gedaan hebben. Roofgoed en buit en
have zal hĳ onder hen uitstrooien;
en tegen versterkte plaatsen zal
hĳ zĳn snode plannen beramen,n
doch slechts tot een [zekere] tĳd.
25 En hĳ zal zĳn kracht en zĳn
hart tegen de koning van het
zuiden opwekken met een grote krĳgsmacht; en de koning van
het zuiden, van zĳn kant, zal zichzelf tot de oorlog aanzetten met
een buitengewoon grote en sterke krĳgsmacht. En hĳ zal niet
standhouden, omdat men snode
plannen tegen hem zal beramen.
26 En dezelfden die zĳn lekkernĳen eten, zullen zĳn verbreking
veroorzaken.
En wat zĳn krĳgsmacht aangaat, die zal weggespoeld worden,
en er zullen stellig vele verslagenen vallen.
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27 En wat deze twee koningen
betreft, hun hart zal geneigd zĳn
´ ´
het kwade te doen, en aan een tafela zullen zĳ louter leugen blĳven spreken.b Maar niets zal succes hebben,c want [het] einde is
nog voor de bestemde tĳd.d
28 En hĳ zal met een grote hoeveelheid have naar zĳn land terugkeren, en zĳn hart zal tegen
het heilig verbonde zĳn. En hĳ zal
doeltreffend handelenf en stellig
naar zĳn land terugkeren.
29 Op de bestemde tĳdg zal hĳ
terugkeren, en hĳ zal werkelĳk tegen het zuiden komen; h maar het
zal in het laatst niet zo blĳken te
zĳn als in het eerst. 30 En tegen
hem zullen stellig de schepen van
K _ittimi komen, en hĳ zal moedeloos moeten worden.
En hĳ zal werkelĳk terugkeren
en verdoemenissenj tegen het heilig verbond slingerenk en doeltreffend handelen; en hĳ zal moeten
terugkeren en zal acht geven op
hen die het heilig verbond verlaten. 31 En er zullen strĳdkrachten opstaan die uit hem voortkomen; en ze zullen werkelĳk het
heiligdom, de vesting, ontwĳdenl
en het bestendige [kenmerk] verwĳderen.m
En men zal stellig het walgelĳke ding n dat verwoesting veroorzaakt,o plaatsen.
32 En degenen die goddeloos
handelen tegen [het] verbond,p
zal hĳ door middel van gladde
woordenq tot afvalr brengen. Maar
wat het volk betreft dat zĳn God
kent,s zĳ zullen zegevierent en
doeltreffend handelen. 33 En
wat hen betreft die inzicht hebbenu onder het volk, zĳ zullen
verstand verlenen aan de velen.v
En zĳ zullen stellig tot struikelen
worden gebracht door zwaard en
door vlam, door gevangenschap
en door plundering,w [enige] dagen lang. 34 Maar wanneer zĳ
u Sp 1:3; Jes 32:3; Da 12:10; Mt 13:11; Mt 24:45;
v Sp 9:9; Za 8:23; Mt 24:14; w Mt 10:18; Mt 24:9;
Jo 16:2; Opb 2:10; Opb 12:17; Opb 16:6.
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¨
Zuiden tegen noorden. Michael. Benauwdheid

tot struikelen worden gebracht,
zullen zĳ met een kleine hulp geholpen worden; a en velen zullen
zich stellig door middel van geslepen gladheid bĳ hen aansluiten.b 35 En enigen van hen die
inzicht hebben, zullen tot struikelen worden gebracht,c opdat er
wegens hen een louteringswerk
wordt verricht en om [hen] te reinigen en wit te maken,d tot de
tĳd van [het] einde toe; e want het
is nog voor de bestemde tĳd.f
36 En de koning zal werkelĳk
doen naar zĳn eigen wil, en hĳ
zal zich verheffen en zich grootmaken boven elke god; g en tegen
de God der godenh zal hĳ verwonderlĳke dingen spreken. En hĳ zal
stellig succesvol blĳken te zĳn totdat [de] openlĳke veroordeling tot
een eind zal zĳn gekomen; i want
dat waartoe besloten is, moet geschieden. 37 En op de God van
zĳn vaderen zal hĳ geen acht geven; en op de begeerte der vrouwen en op elke andere god zal
hĳ geen acht geven, maar boven
iedereen zal hĳ zich grootmaken.j
38 Maar de god der vestingen zal
hĳ in zĳn positie heerlĳkheid geven; en een god die zĳn vaderen
niet gekend hebben, zal hĳ heerlĳkheid geven door middel van
goud en door middel van zilver en
door middel van kostbaar gesteente en door middel van begeerlĳke dingen. 39 En hĳ zal doeltreffend handelen tegen de zeer
versterkte vestingen, te zamen
met een buitenlandse god. Al wie
[hem] erkenning heeft gegeven,
zal hĳ overvloed van heerlĳkheid
verlenen, en hĳ zal hen werkelĳk
onder velen doen heersen; en [de]
grond zal hĳ uitdelen tegen een
prĳs.
40 En in de tĳd van [het] einde
zal de koning van het zuidenk met
hem in botsing komen, en de koning van het noorden zal op hem
aanstormen met wagens en met
ruiters en met vele schepen; en hĳ
zal stellig de landen binnentrekken en overstromen en doortrek-
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ken. 41 Ook zal hĳ werkelĳk het
Sieraadlanda binnentrekken,b en
vele [landen] zullen tot struikelen
worden gebracht.c Maar deze zĳn
het die aan zĳn hand zullen ontkod en het voormen: Edom
en Moab
_
_
naamste deel van de zonen van
Ammon.
42 En hĳ zal zĳn hand
_
blĳven uitsteken tegen de landen;
e
betreft,
en wat het land Egypte
_
het zal geen ontkomene blĳken
te zĳn. 43 En hĳ zal werkelĳk
heersen over de verborgen schatten van het goud en het zilver en
over al de begeerlĳke
dingen van
¨
Eg¨ ypte.
En de Libiers en de Ethio_
piers zullen hem op zĳn schreden
volgen.
44 Maar er zullen berichten zĳn
die hem zullen ontstellen,f van de
opgang [der zon] g en uit het noorden, en hĳ zal stellig uitgaan in
grote woede ten einde te verdelgen en velen aan de vernietiging
prĳs te geven.h 45 En hĳ zal zĳn
paleistenten planten tussen [de]
grote zee en de heilige Sieraadberg; i en hĳ zal volledig aan zĳn
eind moeten komen,j en er zal
geen helper voor hem zĳn.k
En gedurende die tĳd zal
¨
M _ichael opstaan, de grote
12
vorst die staat ten behoeve van
l
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de zonen van uw volk.o En er zal
zich stellig een tĳd van benauwdheid voordoen zoals er niet is teweeggebracht sedert er een natie
is ontstaan tot op die tĳd.p En gedurende die tĳd zal uw volk ontkomen,q een ieder die geschreven wordt bevonden in het boek.r
2 En er zullen er velen zĳn van
hen die in de stofbodem slapen,
die zullen ontwaken,s dezen tot
leven voor onbepaalde tĳdt en die
tot smaadheden [en] tot afschuw
voor onbepaalde tĳd.u
3 En zĳ die inzicht hebben, zullen stralen als de glans van het
uitspansel; v en degenen die de
velen tot rechtvaardigheid brengen,w als de sterren tot onbepaalde tĳd, ja, voor eeuwig.
¨
4 En wat u betreft, o Dani
_ el,
maak de woorden geheim en

¨
DANIEL 12:5—HOSEA 1:5

Woorden verzegeld tot het einde

verzegel het boek,a tot de tĳd van
[het] einde.b Velen zullen her- en
derwaarts gaan, en de [ware] kennis zal overvloedig worden.”c
¨
5 En ik, Dani
zie!
_ el, ik zag, en
´ ´
er stonden twee anderen,d een op
de oever aan deze zĳde van de
stroom en de ander op de oever
aan gindse zĳde´ van
de stroom.e
´
6 Toen zei [de] een tot de in het
f
linnen geklede man, die boven de
wateren van de stroom was: „Hoe
lang zal het duren tot het einde van de wonderbare dingen?”g
7 Nu hoorde ik de in het linnen
geklede man, die boven de wateren van de stroom was, terwĳl
hĳ vervolgens zĳn rechter[hand]
en zĳn linker[hand] ten hemel
ophief en zwoer h bĳ Degene die
voor onbepaalde tĳd leeft: i „Het
zal zĳn voor een bestemde tĳd,
bestemde tĳden en een halve.j
En zodra er een eind zal zĳn gemaakt aan het verpletteren van
de macht van het heilige volk,k
zullen al deze dingen een einde
nemen.”
8 Wat mĳ nu betreft, ik hoorde, maar ik kon [het] niet begrĳpen,l zodat ik zei: „O mĳn heer,
wat zal het laatst zĳn van deze
dingen?”m

HFDST. 12
a Da 8:26
Opb 10:4
b Da 8:17
Da 12:9
c Ps 97:11
Jes 11:9
Jes 58:10
Opb 22:17
d Da 10:6
Da 10:16
e Da 10:4
f Da 10:5
g Ps 74:10
Opb 6:10
h De 32:40
Job 27:2
Jer 4:2
Jer 12:16
Opb 10:5
i Da 4:34
Opb 4:9
Opb 10:6
j Da 7:25
Opb 11:2
Opb 12:6
Opb 12:14
Opb 13:5
k Da 8:24
Mt 24:9
Opb 11:7
l Lu 18:34
Han 1:7
1Pe 1:11
m Da 8:17
Da 10:14

2e kolom
a Da 8:26
Da 12:4

1148

9¨ Vervolgens zei hĳ: „Ga, Da_
niel, want de woorden blĳven
geheim en verzegeld tot de tĳd
van [het] einde.a 10 Velen zullen zich reinigenb en zich wit makenc en zullen gelouterd worden.d
En de goddelozen zullen stellig
goddeloos handelen,e en geen der
goddelozen zal [het] verstaan; f
maar zĳ die inzicht hebben, zullen [het] verstaan.g
11 En vanaf de tĳd dat het bestendige [kenmerk] h verwĳderd
is i en het walgelĳke ding j dat verwoesting veroorzaakt is geplaatst,
zullen er duizend tweehonderd
negentig dagen zĳn.
12 Gelukkig k is hĳ die blĳft verwachten en die de duizend driehonderd vĳfendertig dagen bereikt!
13 En wat uzelf betreft, ga het
einde tegemoet; l en gĳ zult rusten,m maar gĳ zult opstaan tot
uw bestemming aan het einde der
dagen.”n
b Ps 51:7; Ez 36:25; c Jes 1:18; Opb 7:14; d Da
11:35; Mal 3:3; e 2Ti 3:2; 2Ti 3:13; f Jes 32:6;
Ho 14:9; g Ps 111:10; Sp 3:4; Da 11:33; Da 12:3;
1Jo 5:20; h Da 8:11; Da 11:31; Heb 13:15; 1Pe
2:5; i Opb 11:7; j Da 11:31; Mr 13:14; k Jak
1:12; Jak 5:11; l Ge 25:8; m Jo 11:13; 1Th 4:13;
n Ps 45:16; Jo 11:24; Han 17:31; Han 24:15; Opb
20:12.
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HOSEA
Het woord van Jehovaha dat
¨
tot Hosea,
_ b de zoon van Bee_
ri, kwam in de dagenc van Uzz _ia,d
e Achazf
Jotham,
[en] Hizk _ia,g ko_
_
ningen van Juda,
en in de dagen
_
h de zoon van Joas,i
van Jerobeam,
_
_
¨
de koning van Isra
el. 2 Er was
_
een begin van het woord [dat] Jehovah [sprak] door Hosea,
en Je_
hovah zei nu tot Hosea:
_ „Ga,j neem
u een vrouw van hoererĳ en kinderen van hoererĳ, want door hoererĳ keert het land zich er beslist
van af Jehovah te volgen.”k
3 Hĳ dan ging en nam
Gomer,
_
¨
de dochter van Dibla_ ım, zodat zĳ

1
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zwanger werd en hem mettertĳd
een zoon baarde.a
4 Vervolgens zei Jehovah tot
¨
hem: „Noem zĳn naam J _izreel,b
want nog een korte tĳd en ik
c
moet het huis van Jehu
reken_
schap vragen wegens de daden
¨
van bloedvergieting van J _izreel,
en ik moet de koninklĳke heer¨
schappĳ van het huis van Isra
el
_
doen ophouden.d 5 En het moet
op die dag geschieden dat ik de
¨
boog van Isra
el moet verbrekene
_
¨
in de laagvlakte van J _izreel.”
c 2Kon 10:31; d 2Kon 15:10; e Ps 37:15.

¨
Israels hoererĳ. Verworpen
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6 Zĳ dan werd nogmaals zwanger en baarde een dochter. Toen
zei Hĳ tot hem: „Noem haar naam
a want ik zal het huis
Lo-Ruchama,
¨_
van Isra
el niet weer barmhartig_
heid betonen,b omdat ik hen beslist zal wegnemen.c 7 Maar het
huis van Juda
zal ik barmhartig_
heid betonen,d en ik wil hen redden door Jehovah, hun God; e maar
ik zal hen niet redden door een
boog of door een zwaard of door
oorlog, door paarden of door ruiters.”f
8 En geleidelĳk speende zĳ
Lo-Ruchama,
en zĳ werd voorts
_
zwanger en baarde een zoon.
9 Hĳ dan zei: „Noem zĳn naam
Lo-Ammi,
want gĳlieden zĳt mĳn
_
volk niet en ikzelf zal niet de UWE
blĳken te zĳn.
10 En het
getal van de zonen
¨
van Isra
el moet worden als de
_
zandkorrels der zee, die niet gemeten noch geteld kunnen worden.g En het moet geschieden dat
op de plaats waar tot hen gezegd
placht te worden: ’GIJ zĳt mĳn
volk niet’,h tot hen gezegd zal
worden: ’De zonen van de levende God.’i 11 En de zonen¨ van
Juda
en de zonen van Isra
el zul_
_
len stellig worden bĳeengebracht
j en zullen werketot een
´ ´ eenheid
lĳk een hoofd voor zich aanstellen en optrekken uit het land,¨ k
want groot zal de dag van J _izreell
zĳn.
Zegt tot
broeders: ’Mĳn
zusters: ’O
volk!’, en tot
2
vrouw die barmhartigheid is beUW

m

UW

toond!’n 2 Voert een rechtsgeding met UW moeder; o voert een
rechtsgeding, want zĳ is niet mĳn
vrouwp en ik ben niet haar echtgenoot.q En zĳ dient haar hoererĳ
van voor haar aangezicht weg te
doen en haar daden van overspel
van tussen haar borsten,r 3 opdat ik haar niet naakt uitkleeds en
haar werkelĳk neerzet als op de
dag dat zĳ geboren werd,t en haar
werkelĳk maak als een wildernis u en haar stel als een waterloos
landv en haar door dorst ter dood
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breng.a 4 En haar zonen zal ik
geen barmhartigheid betonen,b
want zĳ zĳn de zonen van hoererĳ.c 5 Want hun moeder heeft
hoererĳ bedreven.d Zĳ die zwanger van hen was, heeft schandelĳk gehandeld,e want zĳ heeft
gezegd: ’Ik wil degenen achternalopen die mĳ hartstochtelĳk liefhebben,f degenen die [mĳ] mĳn
brood en mĳn water geven, mĳn
wol en mĳn linnen, mĳn olie en
mĳn drank.’g
6 Daarom, zie, ik omhein uw
weg met doorns; en ik wil een
stenen muur tegen haar optrekken,h zodat zĳ haar eigen paden
niet zal vinden.i 7 En zĳ zal werkelĳk haar hartstochtelĳke minnaars najagen, maar zĳ zal hen
niet inhalen; j en zĳ zal hen stellig zoeken, maar zĳ zal [hen] niet
vinden. En zĳ zal moeten zeggen:
’Ik wil gaan en terugkeren naar
mĳn echtgenoot,k de eerste,l want
ik had het toen beter dan nu.’m
8 Zĳ echter erkende nietn dat ik
het was die haar het koren en de
zoete wĳn en de olie had gegeven,o
en dat ik zelfs het zilver overvloedig had doen zĳn voor haar, en
goud, [waarvan]
zĳ gebruik maak¨
ten voor Ba_ al.p
9 ’Daarom zal ik terugkeren
en stellig mĳn koren wegnemen
op zĳn tĳd en mĳn zoete wĳn als
het de juiste tĳd ervoor is,q en ik
wil mĳn wol en mĳn linnen ter bedekking van haar naaktheid wegrukken.r 10 En nu zal ik haar
schaamdelen ontbloten voor de
ogen van haar hartstochtelĳke
minnaars,s en er zal geen man
zĳn die haar uit mĳn hand rukt.t
11 En ik zal stellig al haar uitbundige vreugde,u haar feest,v haar
nieuwe maanw en haar sabbat en
elk van haar feesttĳden doen ophouden. 12 En ik wil haar wĳnstokx en haar vĳgenboom woest
n De 32:28; Jes 1:3; o Jer 44:17; Ez 16:19; p Ex 32:4;
Re 17:4; Jes 46:6; Ho 8:4; Ho 13:2; q Jes 17:11; Ez
16:27; r Ez 23:26; Ze 1:13; s Jer 13:26; Ez 16:37;
Ez 23:29; t Ps 50:22; Ho 5:14; u Jes 24:8; Jer 7:34;
Am 8:10; v 1Kon 12:32; Am 5:21; w Jes 1:13; x Ps
80:12; Jes 5:5.

HOSEA 2:13–3:5

Herstel. Huwt overspeelster

maken,a waarvan zĳ heeft gezegd: „Ze zĳn een geschenk aan
mĳ, dat mĳn hartstochtelĳke minnaars mĳ gegeven hebben”; en ik
wil ze maken als een woud,b en
het wild gedierte van het veld
zal ze stellig verslinden. 13 En
ik wil haar rekenschap vragenc
¨
voor de dagen van de Baalsbeelden,d waarvoor zĳ offerrook bleef
brengen,e toen zĳ zich bleef tooien
met haar ring en haar versierself
en haar hartstochtelĳke minnaars
´´
achterna bleef lopen,g en mıj vergat zĳ’,h is de uitspraak van Jehovah.
14 ’Daarom, zie, ik overreed
haar, en ik wil haar de wildernis in doen gaan,i en ik wil tot
haar hart spreken.j 15 En ik wil
haar van die tĳd af haar wĳngaarden geven,k en de laagvlakl als een toegang tot
te van Achor
_
de hoop; en zĳ zal daar stellig
antwoorden als in de dagen van
haar jeugdm en als op de dag dat
zĳ uit het land Egypte
optrok.n
_
16 En het moet op die dag geschieden’, is de uitspraak van Jehovah, ’dat gĳ [mĳ] Mĳn echtgenoot zult noemen, en gĳ zult mĳ
niet langer Mĳn eigenaar noemen.’o
17¨ ’En ik wil de namen van de
Baalsbeelden uit haar mond verwĳderen,p en zĳ zullen niet langer bĳ hun naam gedacht worden.q 18 En voor hen zal ik op
die dag stellig een verbond sluiten
in verband met het wild gedierte
van het veldr en met het vliegende
schepsel des hemels en het kruipend gedierte van de aardbodem,
en de boog en het zwaard en oorlog zal ik uit het land verbreken,s
en ik wil hen in zekerheid doen
neerliggen.t 19 En ik wil u voor
onbepaalde tĳd aan mĳ verloven,u
en ik wil u aan mĳ verloven in
rechtvaardigheid en in gerechtigheid en in liefderĳke goedheid en
in barmhartigheden.v 20 En ik
wil u aan mĳ verloven in getrouwheid; en gĳ zult Jehovah stellig
kennen.’w
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21 ’En het moet op die dag geschieden dat ik zal antwoorden,’
is de uitspraak van Jehovah, ’ik
zal de hemel antwoorden en die,
van zĳn kant, zal de aarde antwoorden; a 22 en de aarde zal
van haar kant het koren en de
zoete wĳn en de olie antwoorden; b en die zullen, van hun kant,
¨
J _izreel [„God zal zaaien”] antwoorden.c 23 En ik zal haar stellig voor mĳ zaaien in de aarde,d
en ik wil barmhartigheid betonen
aan haar die geen barmhartigheid
werd betoond,e en ik wil tot hen
die niet mĳn volk zĳn, zeggen: „Gĳ
zĳt mĳn volk”; f en zĳ zullen van
hun kant zeggen: „[Gĳ zĳt] mĳn
God.” ’ ”g
En Jehovah zei vervolgens
tot mĳ: „Ga nogmaals, bemin
3
een vrouw die door een metgezel wordt bemindh en overspel
pleegt, zoals in het geval van Jehovah’s liefde voor de zonen van
¨
Isra
eli terwĳl zĳ zich tot andere
_
goden wendenj en liefhebbers zĳn
van rozĳnenkoeken.”k
2 Toen kocht ik mĳ haar voor
vĳftien zilver[stukken] l en een homer-maat gerst en een halve homer gerst. 3 Daarop zei ik tot
haar: „Vele dagen zult gĳ als de
mĳne wonen.m Gĳ moogt geen
hoererĳ bedrĳven,n en gĳ moogt
geen [andere] man gaan toebehoren; o en ook ik wil voor u zĳn.”
4 Het is omdat de zonen van
¨
Isra
el vele dagen zonder koning p
_
en zonder vorst en zonder slachtoffer q en zonder zuil en zonder
efodr en terafims zullen wonen.
5 Daarna zullen de zonen van Is_
¨
rael terugkeren en stellig Jehovah, hun God, en David,
hun ko_
ning,t zoeken; u en zĳ zullen stellig
sidderend tot Jehovah en tot zĳn
goedheid komen,v in het laatst der
dagen.w
k Jer 7:18; l Ge 34:12; m De 21:13; n De
o Ro 7:3; p 2Kon 17:6; 2Kon 18:10; q Da
r Re 8:27; s Re 17:5; 1Sa 19:16; Ez 21:21;
30:9; Ez 34:23; Ez 37:22; Am 9:11; Lu 1:32;
22:16; u Jer 3:22; Jer 50:4; v Ps 130:4; Jer
w De 4:30; Mi 4:1.

5:18;
9:27;
t Jer
Opb
33:9;
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¨
Gods rechtsgeding. Geen kennis. Overspelig Efraım

Hoort het woord van
¨ Jehovah,
o zonen van Isra
el, want Je_
hovah heeft een rechtsgeding met
de bewoners van het land,a want
er is geen waarheidb noch liefderĳke goedheid noch kennis van
God in het land.c 2 Het uitspreken van vervloekingend en beoefenen van bedrog e en moordenf en
´
steleng en overspel plegen,h dat is
losgebroken, en daden van bloedvergieting hebben aan andere daden van bloedvergieting geraakt.i
3 Daarom zal het land in rouw
gedompeld zĳnj en een ieder die
erin woont, zal moeten wegkwĳnen met het wild gedierte van het
veld en met het vliegende schepsel des hemels, en ook de vissen
der zee zelf zullen vergaderd worden [in de dood].k
4 „Laat echter geen man twisten,l en laat ook geen man terechtwĳzen, daar uw volk is als
degenen die met een priester twisten.m 5 En gĳ zult stellig struikelen bĳ dag,n en zelfs een profeet moet met u struikelen, als
bĳ nacht.o En ik wil uw moeder tot zwĳgen brengen.p 6 Mĳn
volk zal stellig tot zwĳgen worden gebracht, omdat er geen ken´
nis is.q Omdat gĳzelf de kennis
hebt verworpen,r zal ik ook u
verwerpen, zodat gĳ mĳ niet als
priester dient; s en [omdat] gĳ de
wet van uw God blĳft vergeten,t
zal ik, ja ik, uw zonen vergeten.u
7 Naar gelang van de menigte van
hen, zo hebben zĳ tegen mĳ gezondigd.v Mĳn eigen heerlĳkheid
hebben zĳ verruild voor louter oneer.w 8 De zonde van mĳn volk
blĳven zĳ verslinden, en naar hun
dwaling blĳven zĳ hun ziel opheffen.x
9 En het zal voor het volk net
zo moeten worden als voor de
priester; y en ik zal hun stellig
rekenschap vragen van hun wegen; z en hun handelingen zal ik op
hen doen terugkomen.a 10 En
zĳ zullen werkelĳk eten, maar zullen niet verzadigd raken.b Zĳ zullen werkelĳk [vrouwen] als hoe-

4
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ren behandelen; maar zĳ zullen
niet [in aantal] toenemen,a omdat
zĳ hebben nagelaten aandacht
te schenken aan Jehovah zelf.b
11 Hoererĳ en wĳn en zoete wĳn
zĳn het die de goede beweegreden wegnemen.c 12 Bĳ hun houtend [afgod] blĳft mĳn eigen volk
navraag doene en hun eigen staf
blĳft hen inlichten; want juist de
geest van hoererĳ heeft hen doen
afdwalen,f en door hoererĳ gaan
zĳ van onder hun God vandaan.g
13 Op de toppen van de bergen
brengen zĳ slachtoffers h en op de
heuvels brengen zĳ offerrook,i onder statige boom en storaxboom
en grote boom, omdat de schaduw
ervan goed is.j Daarom bedrĳven
UW dochters hoererĳ en plegen UW
eigen schoondochters overspel.
14 Ik zal geen rekenschap vragen aan UW dochters, omdat zĳ
hoererĳ bedrĳven, en aan UW
schoondochters, omdat zĳ overspel plegen. Want wat de [mannen] betreft, met de hoeren zonderen zĳ zich af,k en te zamen met
de vrouwelĳke tempelprostituees l
brengen zĳ slachtoffers; en een
volk [dat] geen verstand heeft,m
zal vertreden worden. 15 Al be¨
drĳft gĳ ook hoererĳ, o Isra
el,n
_
moge Juda
niet schuldig worden,o
_
en komt niet naar G _ilgal,p gaat
q
ook niet op naar Beth-Aven,
noch
_
zweert ’Zo waar Jehovah leeft!’r
16 Want gelĳk een onhandelbare
¨
koe is Isra
el onhandelbaar gewor_
den.s Zal nu Jehovah hen als een
jonge ram in een ruime plaats wei¨
den? 17 Efra
ım is met afgoden
_
verbonden.t Laat hem aan zichzelf over! u 18 Daar hun tarwebier op is,v hebben zĳ [de vrouw]
beslist als een hoer behandeld.w
Haar beschermers x hebben beslist oneer bemind. y 19 Een
j Jes 1:29; Jes 57:5; Jer 2:20; Ez 20:28; k 1Kor
6:16; l De 23:17; m Jes 44:18; Jer 4:22; Da 12:10;
Ho 14:9; Ro 3:11; Ef 4:18; n Ez 23:5; o 2Kon
17:18; Jer 3:10; p Ho 9:15; Ho 12:11; Am 4:4; q Ho
5:8; Ho 10:5; r Jes 48:1; Jer 5:2; Ez 20:39; s Ps
78:8; Ps 81:12; Jes 65:2; Za 7:11; t Ho 11:2; Ho
13:2; u Mt 15:14; v Jes 1:22; w Ho 4:10; x Ps 47:9;
y Mi 3:11; Mi 7:3.
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¨
Afrekening met overspelig Efraım en Juda

wind heeft haar in zĳn vleugels
gewikkeld.a En zĳ zullen zich
schamen over hun slachtoffers.”b
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„Hoort dit, o priesters, en
schenkt
aandacht, o huis van
5
¨
Isra
el, en
, o huis van de ko_
GIJ

d

ning, leent het oor, want ulieden
gaat het oordeel aan; want een valstrike zĳt GIJ geworden voor M _izpa en als een net uitgespreid over
f
de Tabor.
2 En in slachtwerk
_
zĳn de afvalligen diep verzong
ken, en ik was een vermaning
h
voor hen allen.
3 Ik persoon¨
¨
lĳk heb Efra
ımi gekend, en Isra
el
_
_
zelf is niet voor mĳ verborgen
ge¨
weest.j Want nu, o Efra
ım, hebt
_
gĳ [vrouwen]
als hoeren behan¨
el heeft zich verontdeld; k Isra
_
reinigd.l 4 Hun handelingen laten een terugkeer tot hun God
niet toe,m omdat er een geest van
hoererĳn in hun midden is; en
Jehovah zelf hebben zĳ niet er¨
kend.o 5 En de trots van Isra
el
_
p
en
heeft¨ in zĳn gezicht
getuigd;
¨
Isra
el en Efra
ım zelf worden tot
_
_
struikelen gebracht in hun dwais met hen geling.q Ook Juda
_
struikeld.r 6 Met hun kleinvee
en met hun rundvee gingen zĳ
voorts en zochten Jehovah, maar
zĳ konden [hem] niet vinden.s Hĳ
had zich van hen teruggetrokken. 7 Jegens Jehovah zelf hebben zĳ trouweloos gehandeld,t
want van vreemde zonen zĳn
zĳ vader geworden.u Nu zal een
maand hen met hun delen verslinden.v
8 Blaast een hoornw in G _ibea,x
een trompet in Rama!
Heft een
_
y
strĳdkreet aan te Beth-Aven
_
z
— achter
u,
o
B
enjamin!
9 O
_
¨
Efra
ım, louter een voorwerp van
_
ontzetting zult gĳ worden op
a
de dag der bestraffing.
¨ Onder
de stammen van Isra
el heb ik
_
betrouwbare woorden bekendgemaakt.b 10 De vorsten van
Juda
zĳn geworden net als de_
genen die een grens verleggen.c
Over hen zal ik mĳn verbolgenheid uitstorten,
net als water.
¨
11 Efra
ım is onderdrukt, verbrĳ_
zeld in gerechtigheid,d want hĳ
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had het op zich genomen zĳn tegenstander achterna te lopen.a
¨
12 En ik was voor Efra
ım gelĳk
_
de motb en voor het huis van Juda
_
net als verrotting.
¨
13 En Efra
ım zag ten slotte
_
zĳn ziekte en Juda
zĳn zweer.c
_
¨
En Efra
ım ging toen naar As_¨
d
syri
_ e en zond [boden] naar een
groot koning.e Maar zelfs die was
niet in staat ulieden genezing
te schenken,f en hĳ kon van U
geen zweer wegnemen met enig
geneesmiddel.g 14 Want ik zal
¨
voor Efra
ım als een jonge leeuw
_
zĳnh en voor het huis van Juda
_
als een jonge leeuw met manen.
Ik, ikzelf zal in stukken scheuren en ik zal heengaan [en] wegvoeren, en er zal geen bevrĳder
zĳn.i 15 Ik zal heengaan, ik wil
naar mĳn plaats terugkeren totdat zĳ hun schuld dragen; j en
zĳ zullen stellig mĳn aangezicht
zoeken.k Wanneer zĳ erg in benauwdheid verkeren,l zullen zĳ
mĳ zoeken.”m
„Komt en laten wĳ toch terugkeren tot Jehovah, want hĳ6
zelf heeft in stukken gescheurd
n

o

maar hĳ zal ons genezen.p Hĳ
bleef slaan, maar hĳ zal ons verbinden.q 2 Hĳ zal ons levend maken na twee dagen.r Op de derde
dag zal hĳ ons doen opstaan, en
wĳ zullen voor zĳn aangezicht leven.s 3 En wĳ zullen stellig kennen, wĳ zullen er stellig op uit zĳn
Jehovah te kennen.t Gelĳk de dageraadu is zĳn te voorschĳn treden stevig bevestigd.v En hĳ zal
tot ons komen gelĳk een stortregen; w gelĳk een lenteregen die [de]
aarde drenkt.”x
¨
4 „Wat zal ik u doen, o Efra
ım?
_
y wanWat zal ik u doen, o Juda,
_
neer de liefderĳke goedheid van
ulieden als de morgenwolken is
en als de dauw die vroeg heengaat? 5 Daarom zal ik [hen]
HFDST. 6 n Jes 55:7; Jer 3:22; o Ho 5:14;
33:6; Ho 14:4; q De 32:39; Jer 30:17; r 2Kon
Jes 26:19; Ez 37:14; 1Kor 15:4; s Opb 11:11;
54:13; Jer 24:7; u 2Sa 23:4; v Mal 4:2; w Jes
¨
Joe 2:23; x Job 29:23; Ps 72:6; y Jes 5:3; Ho

p Jer
20:5;
t Jes
44:3;
11:8.

1153

Liefderĳke goedheid beter dan slachtoffer

moeten [neer]houwen door de
profeten; a ik zal hen moeten doden door de woorden van mĳn
mond.b En de oordelen over u zullen zĳn als het licht dat te voorschĳn komt.c 6 Want in liefderĳke goedheid heb ik behagen
geschept,d en niet in slachtoffer; e
en in de kennis van God meer dan
in volledige brandoffers.f 7 Maar
zĳzelf hebben, gelĳk de aardse
mens, [het] verbond overtreden.g
Daar hebben zĳ trouweloos jegens mĳ gehandeld.h 8 G _ileadi
is een stad van beoefenaars van
wat schadelĳk is; hun voetsporen zĳn bloed.j 9 En zoals men
op een man loert,k [zo bestaat] de
gemeenschap van priesters [uit]
roversbenden.l Aan de kant van
de weg moorden zĳ te S _ichem,m
omdat zĳ niets dan losbandigheid beoefend hebben.n 10 In
¨
het huis van Isra
el heb ik iets af_
schuwelĳks gezien.o Daar is hoe¨
rerĳ van de zĳde van Efra
ım.p
_
¨
Isra
el heeft zich verontreinigd.q
_
11 Bovendien, o Juda,
is voor u
_
een oogst vastgesteld, wanneer
ik de gevangenen van mĳn volk
doe terugkeren.”r
¨
„In de tĳd dat ik Isra
el ge_
nezing zou willen brengen,s
¨
wordt de dwaling van Efra
ım ook
_
werkelĳk blootgelegd,t alsook de
u want
slechtheden van Samaria;
_
zĳ hebben bedrog beoefend,v en
een dief zelf komt binnen; een roversbende slaat buiten werkelĳk haar slag.w 2 En zĳ zeggen
niet tot hun eigen hartx dat ik al
hun slechtheid stellig zal gedenken.y Nu hebben hun handelingen
hen omringd.z Voor mĳn aangezicht zĳn ze ten slotte gekomen.a
3 Met hun slechtheid verheugen
zĳ [de] koning en met hun bedriegerĳen vorsten.b 4 Zĳ allen zĳn
overspelers,c als een oven, aangestoken door een bakker, [die] ophoudt met oppoken na het kneden
van het deeg totdat het doorzuurd
is. 5 Op de dag van onze koning hebben vorsten zich ziek

7
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gemaakta — er is woede vanwege de wĳn.b Hĳ heeft zĳn hand
uitgestrekt samen met spotters.
6 Want zĳ hebben hun hart naderbĳ gebracht als tot een oven; c het
brandt binnen in hen.d De gehele
nacht slaapt hun bakker; ’s morgens brandt [de oven] als met een
vlammend vuur.e 7 Zĳ worden
heet, zĳ allen, gelĳk de oven, en zĳ
verslinden werkelĳk hun rechters.
Hun eigen koningen zĳn allen gevallen; f niemand onder hen roept
tot mĳ.g
¨
8 Wat Efra
ım betreft, onder de
_
volken mengt
hĳ zich persoon¨
ım zelf is een ronde koek
lĳk.h Efra
_
geworden die niet op de andere kant gekeerd is.i 9 Vreemden
hebben zĳn kracht verteerd,j en
hĳzelf is [het] niet te weten gekomen.k Ook zĳn zelfs de grĳze haren wit op hem geworden, maar
hĳzelf is [het] niet te weten gekomen.
10 En de trots van Is_
¨
rael heeft in zĳn gezicht getuigd,l
en zĳ zĳn niet teruggekeerd tot
Jehovah, hun God,m noch hebben
zĳ hem wegens
dit alles gezocht.n
¨
11 En Efra
ım blĳkt als een on_
o
nozele duif zonder hart te zĳn.p
Naar Egypte
hebben
zĳ geroe_
¨
r
pen; q naar Assyri
_ e zĳn zĳ gegaan.
12 Waarheen zĳ ook gaan, ik
zal mĳn net over hen uitspreiden.s Als vliegende schepselen
des hemels zal ik hen neerhalen.t Ik zal hen streng onderrichten overeenkomstig het bericht
aan hun vergadering.u 13 Wee
hun,v want zĳ zĳn van mĳ weggevlucht! w Gewelddadige plundering
over hen, want zĳ hebben overtredingen tegen mĳ begaan! En ikzelf
x
ging ertoe
´ ´ over hen te verlossen,
maar zıj hebben leugens gesproy
ken, ja, tegen mĳ.
14 En zĳ riepen niet tot mĳ om hulp met hun
z hoewel zĳ bleven jammeren
hart,
j 2Kon 13:3; 2Kon 15:19; k Sp 23:35; l Jer 3:3; Ho
5:5; m Ne 9:35; Jes 9:13; Jer 8:5; Am 4:6; Za 1:4;
n Ps 14:2; Ro 3:11; o Ho 11:11; p Sp 15:32; Jes
1:3; q 2Kon 17:4; Jes 30:2; r 2Kon 15:19; Jer 2:18;
Ez 23:5; s Ez 12:13; t Pr 9:12; u De 28:15; 2Kon
17:13; Jes 28:26; v Jes 31:1; Ez 16:23; w Jer 2:5;
x Jes 41:14; Mi 6:4; y Jes 59:13; z Ps 78:37; Jes
29:13; Jer 3:10; Za 7:5.
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Verbond overtreden. Maker vergeten

op hun bed. Wegens hun koren en
zoete wĳn bleven zĳ rondhangen; a
zĳ bleven zich tegen mĳ keren.b
15 En ik, van mĳn kant, onderrichtte streng; c ik sterkte hun armen,d maar tegen mĳ bleven zĳ
kwaad beramen.e 16 En zĳ keerden voorts terug, niet tot iets hogers; f zĳ waren geworden als een
slappe boog.g Door het zwaard
zullen hun vorsten vallen wegens
de openlĳke veroordeling van hun
tong.h Dit zal hun bespotting zĳn
i
in het land Egypte.”
_
„Aan uw mond — een hoorn! j
[Iemand komt] als een arendk
tegen het huis van Jehovah, omdat zĳ mĳn verbond hebben overtreden,l en tegen mĳn wet hebben zĳ overtredingen begaan.m
2 Tot mĳ blĳven zĳ luid
roepen:
¨
’O mĳn God, wĳ, Isra
el, hebben u
_
gekend.’n
¨
3 Isra
el heeft het goede versto_
ten.o Laat iemand die een vĳand
is, hem achtervolgen.p 4 Zĳzelf
hebben koningen aangesteld,q
maar niet vanwege mĳ. Zĳ hebben vorsten aangesteld, maar ik
wist [het] niet. Met hun zilver
en hun goud hebben zĳ zich afgoden gemaakt,r opdat zĳ worden afgesneden.s 5 Uw kalf is
verstoten,t o Samaria.
Mĳn toorn
_
is tegen hen ontbrand.u Hoe lang
zullen zĳ niet tot onschuld in
¨
staat zĳn? v 6 Want uit Isra
el
_
was zelfs dit.w Louter een handwerksman heeft het gemaakt,x
en het is niet God; want het kalf
van Samaria
zal tot louter splin_
ters worden.y
7 Want wind blĳven zĳ zaaien,
en een stormwind zullen zĳ oogsten.z Niets heeft staand koren.a
Geen uitspruitsel brengt meel
voort.b Mocht iets [het] misschien
´ ´
voortbrengen, dan zullen vreemden het opslokken.c
¨
8 Isra
el moet verzwolgen wor_
den.d¨ Nu moeten zĳ onder de
natiene worden als een vat waarin men geen behagen heeft. f
9 Want zĳzelf
¨ g zĳn opgetrokken
naar Assyri
_ e, als een aan zich¨
zelf overgelaten zebra.h In Efra
ıms
_

8
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geval hebben zĳ minnaars gehuurd.a 10 Ook zal ik,
¨ hoewel
zĳ [hen] onder de natien blĳven
b hen nu bĳeenbrengen; en
huren,
zĳ zullen een korte tĳd in hevige
pĳnen zĳnc wegens de last van
koning [en] vorsten.
¨
11 Want Efra
ım heeft altaren
_
vermenigvuldigd ten einde te zondigen.d Hĳ heeft altaren verkregen ten einde te zondigen.e 12 Ik
schreef voorts voor hem vele dingen van mĳn wet; f net als iets
vreemds zĳn ze geacht.g 13 Als
mĳn slachtoffergaven bleven zĳ
vlees offeren,h en zĳ bleven datgene eten waarin Jehovah zelf geen
welgevallen had.i Nu zal hĳ hun
dwaling gedenken en rekenschap
vragen van hun zonden.j Naar
Egypte
keerden zĳ ¨ voorts zelf
_
el ging zĳn
terug.k 14 En Isra
_
Maker vergetenl en tempels boum en Juda, van zĳn kant, verwen;
_
menigvuldigde versterkte steden.n
En ik zal stellig vuur in zĳn steden
zenden en het moet de woontorens
van [elk] daarvan verslinden.”o
¨
„Verheug u niet, o Isra
el.p Han_
del niet blĳ gelĳk de volken.q
Want door hoererĳ hebt gĳ de
zĳde van uw God verlaten.r Gĳ
hebt gaven van hoerenloon bemind op alle dorsvloeren van koren.s 2 Dorsvloer en wĳnpers
voeden hen niet,t en de zoete wĳn
zelf blĳkt voor haar teleurstellend te zĳn.u 3 Zĳ zullen niet in
het land van¨ Jehovah blĳven woım moet naar ¨Egypte
nenv en Efra
_
_
terugkeren,w en in Assyri
_ e zullen
zĳ eten wat onrein is.x 4 Zĳ zullen geen wĳn voor Jehovah blĳven
uitgieten.y En hun slachtoffers
zullen hem niet aangenaam zĳn; z
ze zĳn voor hen als het brood van

9
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¨
Efraıms dwalingen. Verwilderende wĳnstok

rouwtĳden; a allen die het eten,
zullen zich verontreinigen. Want
hun brood is voor hun eigen ziel;
het zal niet in het huis van Jehovah komen.b 5 Wat zult gĳlieden doen op de dag van samenkomst en op de dag van het feest
van Jehovah? c 6 Want ziet! zĳ
zullen moeten gaan vanwege de
gewelddadige plundering.d Egyp_
te zelf zal hen bĳeenbrengen; e
f van zĳn kant, zal hen
Memphis,
_
begraven. Wat hun begeerlĳke
dingen van zilver betreft, netels
zelf zullen ze in bezit nemen; g
doornachtige struiken zullen in
hun tenten zĳn.h
7 De dagen dat er aandacht
wordt geschonken, moeten komen; i de dagen van de verschuldigde betaling
moeten komen.j Die
¨
van Isra
el zullen [het] weten.k
_
De profeet zal¨ verdwaasd zĳn,l
de man van geınspireerde uiting
zal waanzinnig worden wegens de
overvloed van uw dwaling,m terwĳl zelfs de vĳandige gezindheid
overvloedig is.”
¨
8 De wachter n van Efra
ım was
_
met mĳn God.o Wat een profeetp
aangaat, het klapnet van een vogelvanger is op al zĳn wegen; q er
is een vĳandige gezindheid in het
huis van zĳn God. 9 Zĳ zĳn diep
verzonken in het brengen van verderf,r zoals in de dagen van G _ibea.s
Hĳ zal hun dwaling gedenken; t hĳ
zal aandacht schenken aan hun
zonden.
10 „Als druiven
in de wilder¨
nis vond ik Isra
el.u Als de vroege
_
vĳg aan een vĳgenboom in zĳn
begin[stadium] zag ik UW voor¨
vaders.v Zĳzelf gingen naar Ba_ al
w en zĳ droegen zich
van Peor,
_
voorts op aan het schandelĳke
ding,x en zĳ werden toen even
walgelĳk als [het voorwerp¨ van]
hun liefde.y 11 Wat Efra
ım be_
treft, als een vliegend schepsel
vliegt hun heerlĳkheid weg,z zodat er geen geboorte is en geen
[zwangere] buik en geen ontvangenis.a 12 Want hoewel zĳ hun
zonen grootbrengen, zal ik hen
ook stellig van kinderen bero-
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ven, zodat er geen mens zal zĳn; a
want — wee ook hun wanneer¨ ik
ım,
mĳ van hen afkeer! b 13 Efra
_
dat ik heb gezien als Tyrus
ge_
c
plant¨ in een weidegrond, ja,
Efra
ım is ertoe bestemd zĳn zo_
nen
´ ´ uit te brengen tot iemand die
doodt.”d
14 Geef hun, o Jehovah, wat
gĳ dient te geven.e Geef hun een
schoot die miskramen geeftf en
verschrompelde borsten.
15 „Al hun slechtheid was in
G _ilgal,g want daar moest ik hen
haten.h Wegens de boosheid van
hun handelingen zal ik hen uit
mĳn eigen huis verdrĳven.i Ik wil
hen niet langer liefhebben.j Al hun
vorsten ¨ handelen eigenzinnig.k
16 Efra
ım moet worden neerge_
slagen.l Zelfs hun wortel moet verdorren.m Geen vrucht zullen zĳ
voortbrengen.n Ja, ingeval zĳ baren, zal ik stellig zelfs de begeerlĳke [vruchten] van hun buik ter
dood brengen.”o
17 Mĳn Godp zal hen verwerpen, want zĳ hebben niet naar
hem geluisterd,q en zĳ zullen
¨
vluchtelingen onder de natien
worden.r
¨
„Isra
el is een verwilderen_
de wĳnstok.s Vrucht blĳft
hĳ voor zich voortbrengen.t Naar
gelang van de overvloed van zĳn
vrucht heeft hĳ [zĳn] altaren vermenigvuldigd.u Naar gelang van
de goedheid van zĳn land richtten zĳ goede zuilen op.v 2 Hun
hart is huichelachtig geworden; w
nu zullen zĳ schuldig bevonden
worden.
Er is er een die hun altaren
zal breken; hĳ zal hun zuilen gewelddadig plunderen.x 3 Want
nu zullen zĳ zeggen: ’Wĳ hebben
geen koning,y want wĳ hebben
Jehovah niet gevreesd. En wat de
koning betreft, wat zal hĳ voor
ons doen?’

10
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Onrechtvaardigheid geoogst

4 Zĳ spreken woorden, doordat
zĳ valse eden afleggen,a een verbond sluiten; b en het oordeel is
uitgesproten als een giftige plant
in de voren van het open veld.c
5 Om het [afgods]kalf van Bethd zullen de inwoners van
Aven
_
Samaria
bevreesd worden; want
_
daarover zal zĳn volk stellig treuren, evenals zĳn priesters van buitenlandse goden, [die] er blĳ om
plachten te zĳn wegens zĳn heerlĳkheid, want die zal van hem
weg in ballingschap zĳn gegaan.e
6 Ook zelf´ wordt
het door iemand
¨
naar Assyrie gebracht als een geschenk voor een¨ groot koning.f
Schande¨ zal Efra
ım op zich laden,g
_
en Isra
el zal zich schamen over
_
[en] haar
zĳn raad.h 7 Samaria
_
koning zullen stellig tot zwĳgen
worden gebracht,i als een afgeknapte twĳg op het oppervlak van
wateren. 8 En de hoge plaatsen
j
de zonde van Isvan
_
_
¨ [Beth-]Aven,
rael,k zullen werkelĳk worden verdelgd. Ja, doorns en distels l zullen
opschieten op hun altaren.m En
men zal in feite tot de bergen zeggen: ’Bedekt ons!’, en tot de heuvels: ’Valt op ons!’n
9 Sinds de dagen van ¨ G _ibeao
hebt gĳ gezondigd,p o Isra
el. Daar
_
zĳn zĳ blĳven staan. Te G _ibea
haalde de oorlog tegen de zonen
der onrechtvaardigheid hen niet
in.q 10 Wanneer het mĳn hevige
verlangen is, zal ik hen ook streng
onderrichten.r En tegen hen zullen stellig volken vergaderd worden, wanneer zĳ aan hun twee
dwalingen gespannen worden.s
¨
11 En Efra
ım was een afgerich_
te vaars die ervan hield te dorsen; t
en ik, van mĳn kant, kwam over
haar ¨ mooie hals. Ik laat [iemand]
Efra
ım berĳden.u Juda
ploegt; v
_
_
Jakob
egtw voor hem. 12 Zaait
_
voor UZELF in rechtvaardigheid; x
oogst in overeenstemming met
liefderĳke goedheid.y Bewerkt
voor UZELF bebouwbaar land,z
wanneer er tĳd is om Jehovah
te zoeken totdat hĳ komta en U
onderricht geeft in rechtvaardigheid.b
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13 Gĳlieden hebt goddeloosheid geploegd.a Onrechtvaardigheid hebt GIJ geoogst.b GIJ hebt
de vrucht van bedrog gegeten,c
want gĳ hebt op uw weg vertrouwd,d op de menigte van uw
sterken.e 14 En er is een gedruis opgegaan onder uw volk,f
en uw eigen versterkte steden
zullen alle gewelddadig geplunderd worden,g zoals bĳ de gewelddadige plundering van het huis
van Arbel
door Salman
op de dag
_
_
van de strĳd, [toen] zelfs een moeder aan de zĳde van [haar] eigen
zonen verpletterd werd.h 15 Aldus zal men ulieden stellig doen,
o Bethel,
wegens UW uitermate
_
grote slechtheid.i In de dageraad
¨
zal de koning van Isra
el beslist
_
tot zwĳgen gebracht moeten worden.”j
¨
„Toen Isra
el een knaap was,
_
toen had ik hem lief,k en uit
Egypte
heb ik mĳn zoon geroe_
pen.l
2 Zĳ riepen hen.m In diezelfde mate gingen zĳ van voor hun
¨
aangezicht weg.n Aan de Baalsbeelden gingen zĳ slachtoffers
brengen,o en voor de gehouwen
beelden gingen zĳ offerrook brengen.p 3 Maar wat mĳ betreft, ik
¨
leerde Efra
ım lopen,q nam hen
_
op [mĳn] armen; r en zĳ erkenden niet dat ik hen had genezen.s 4 Met de touwen van de
aardse mens bleef ik hen trekken,
met de koorden der liefde,t zodat
ik hun werd als degenen die een
juk van hun kaken aflichten,u en
met zachtheid bracht ik [elk]een
voedsel.v 5 Hĳ zal niet naar het
land Egypte
terugkeren, maar As_
¨
w
syri
_ e zal zĳn koning zĳn, omdat
zĳ geweigerd hebben terug te keren.x 6 En een zwaard zal stellig
rondwaren in zĳn stedeny en een

11
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¨
Efraım jaagt wind na, tergt God

eind maken aan zĳn grendels en
verslindena vanwege hun raadslagen.b 7 En mĳn volk neigt tot
ontrouw jegens mĳ.c En naar omhoog roepen zĳ het; volstrekt niemand verheft zich ook maar enigszins.
8 Hoe kan ik u opgeven,
¨
o Efra
ım? d [Hoe] kan ik u overleve_
¨
ren, o Isra
el? e Hoe kan ik u ma_
f [Hoe] kan ik u geken als Adma?
_
¨
lĳkstellen met Zebo
_ ım? g Mĳn hart
is in mĳ veranderd; h terzelfder
tĳd is al mĳn mededogen ontvlamd. 9 Ik zal geen uiting geven aan mĳn brandende toorn.i Ik
¨
zal Efra
ım niet weer verderven,j
_
want ik ben Godk en geen mens,
de Heilige in uw midden; l en ik
zal niet in opwinding geraken.
10 Achter Jehovah zullen zĳ aan
gaan.m Als een leeuw zal hĳ brullen; n want hĳzelf zal brullen,o
en zonen zullen bevend uit het
westen komen.p 11 Als een vogel zullen zĳ bevend uit Egypte
_
komen,q en als een duif uit het
¨ r
land Assyri
_ e; en ik zal hen stellig
in hun huizen doen wonen”, is de
uitspraak van Jehovah.s
¨
12 „Met leugen heeft Efra
ım
_
mĳ omringd,t en met bedrog het
¨
huis van Isra
el. Maar Juda
doolt
_
_
nog rond bĳ God,u en bĳ de Allerheiligste is hĳ betrouwbaar.”
¨
„Efra
ım voedt zich met
_
windv en jaagt de gehele
dag de oostenwind na.w Leugen
en gewelddadige plundering vermenigvuldigt hĳ.x En een ver¨
y
bond met Assyri
_ e sluiten zĳ, en
olie wordt er naar Egypte
ge_
bracht.
2 En Jehovah heeft een rechtsz
ja, om Jakob
geding met Juda,
_
_
rekenschap te vragen overeena
komstig zĳn wegen; overeenkomstig zĳn handelingen zal hĳ
hem vergelden.b 3 In de buik
greep hĳ zĳn broer bĳ de hiel,c
en met zĳn dynamische energie
streed hĳ met God.d 4 En hĳ
bleef strĳden met een engel en
kreeg ten slotte de overhand.e

12
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Hĳ weende, om gunst voor zich
af te smeken.”a
Te Bethel
vond Hĳ hem ten slot_
te,b en daar ging Hĳ met ons sprec
ken. 5 En Jehovah, de God der
legerscharen,d Jehovah is zĳn gedachtenis.e
6 „En wat u betreft, tot uw God
dient gĳ terug te keren,f doordat
gĳ liefderĳke goedheidg en gerechtigheidh in acht neemt; en hoop
voortdurend op uw God.i 7 Wat
[de] handelaar aangaat, in zĳn
hand is de weegschaal van bedrog; j afzetten heeft hĳ liefge¨
had.k 8 En Efra
ım blĳft zeggen:
_
’Inderdaad, ik ben rĳk geworden; l
ik heb waardevolle dingen voor
mĳ gevonden.m Wat al mĳn moeizame arbeid betreft, zĳ zullen, van
mĳn kant, geen dwaling vinden
die zonde is.’n
9 Maar ik ben Jehovah, uw God,
van het land Egypte
af.o Toch zal
_
ik u in de tenten doen wonen zoals
in de dagen van een bestemde
tĳd. 10 En ik sprak tot de profeten,p en visioenen vermenigvuldigde ik zelf, en door de hand van
de profeten bleef ik gelĳkenissen
geven.q
11 Bĳ G _ilead heeft iets magisch,r ook onwaarheid,s plaatsgevonden. In G _ilgal heeft men
zelfs stieren geofferd.t Bovendien zĳn hun altaren als steenhopen in de voren van het open
nam voorts
veld.u 12 En Jakob
_
¨ v
de wĳk naar het veld van Syri
_ e,
¨ w
en Isra
el bleef dienen om een
_
vrouw,x en om een vrouw hoedde hĳ [schapen].y 13 En door
een profeet voerde Jehovah Is_
¨
z en door
rael op uit Eg ypte,
_
een profeet werd hĳ gehoed.a
¨
14 Efra
ım heeft krenking tot bit_
terheid veroorzaakt,b en zĳn daden van bloedvergieting laat hĳ
l Sp 28:20; Jer 9:23; Za 11:5; Opb 3:17; m De
8:17; n Sp 30:12; Mal 2:17; o Ex 20:2; Ho 13:4;
p 1Kon 17:1; 2Kon 17:13; Am 7:15; q Jes 5:1; Jer
13:1; r Ho 6:8; s Ez 13:8; t Am 4:4; u 2Kon 17:10;
Ho 8:11; v Ge 28:5; De 26:5; w Ge 32:28; x Ge
29:18; y Ge 31:38; z Ex 12:51; Ps 77:20; Jes
63:11; Mi 6:4; a Joz 24:17; 1Sa 12:8; b 2Kon 17:11;
Ez 23:5.

HOSEA 13:1–14:3

¨
Efraım terechtgewezen. Samaria schuldig

op zichzelf [rusten],a en zĳn smaad
zal zĳn grote Meester hem vergelden.”b
¨
„Wanneer Efra
ım sprak,
_
was er beving; hĳzelf stond
¨ c
in hoog aanzien in Isra
el. Maar hĳ
_
werd voorts schuldig
met betrek¨ d
king tot Ba_ al en stierf.e 2 En
nu bedrĳven zĳ nog meer zonde
en maken zich een gegoten beeld
van hun zilver,f afgoden naar hun
eigen verstand,g het werk van
handwerkslieden, allemaal.h Daartegen zeggen zĳ: ’Laten de offeraars die mensen zĳn, louter kalveren kussen.’i 3 Daarom zullen
zĳ worden als de morgenwolkenj
en als de dauw die vroeg verdwĳnt; als kaf dat door een storm
van de dorsvloer wordt weggeblazenk en als rook uit het [dak]gat.
4 Maar ik ben Jehovah, uw God,
van het land Egypte
af,l en er
_
was geen God behalve mĳ die gĳ
placht te kennen; en er was geen
redder dan ik.m 5 Ikzelf kende u in de wildernis,n in het land
van koortsen.o 6 Overeenkomstig hun weide geraakten zĳ ook
verzadigd.p Zĳ werden verzadigd
en hun hart ging zich verheffen.q
Daarom vergaten zĳ mĳ.r 7 En
ik zal hun worden als een jonge leeuw.s Als een luipaard langs
[de] weg zal ik blĳven kĳken.t
8 Ik zal hen tegenkomen als een
berin die haar jongen kwĳt is,u en
ik zal het omhulsel van hun hart
vaneenrĳten. En ik zal hen daar
verslinden als een leeuw; v ja, een
wild dier van het veld zal hen aan
stukken scheuren.w 9 Het zal u
stellig
in het verderf storten,x o Is_
¨
rael, omdat het tegen mĳ was, tegen uw helper.y
10 Waar is dan uw koning, opdat hĳ u redde in al uw steden,z
en uw rechters, [betreffende] wie
gĳ hebt gezegd: ’Geef mĳ toch
een koning en vorsten’? a 11 Ik
ging ertoe over u een koning te
geven in mĳn toorn,b en ik zal
[hem] wegnemen in mĳn verbolgenheid.c
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¨
12 De dwaling van Efra
ım is
_
samengebundeld, zĳn zonde is
als een
schat weggelegd.a 13 De
¨
weeen van een barende vrouw zullen over hem komen.b Hĳ is een
onwĳze zoon,c want te rechter tĳd
zal hĳ niet stilstaan bĳ het doorbreken van zonen [uit de moederschoot].d
14 Uit de hand van Sjeo_ ol
_ zal
ik hen verlossen; e uit de dood zal
ik hen terughalen.f Waar zĳn uw
angels, o Dood? g Waar is uw vernietigende kracht, o Sjeo_ ol?
_ h Ja,
mededogen zal voor mĳn ogen verborgen zĳn.i
15 Ingeval hĳzelf als de zoon
van rietplanten van vruchtbaarheid blĳk zou geven,j zal een oostenwind, de wind van Jehovah,
komen.k Uit een wildernis steekt
hĳ op, en hĳ zal zĳn wel opdrogen
en zĳn bron droogleggen.l Die zal
de schat van alle begeerlĳke voorwerpen plunderen.m
16 Samaria
zal schuldig gehou_
den worden,n want ze is werkelĳk weerspannig tegen haar God.o
Door het zwaard zullen zĳ vallen.p
Hun eigen kinderen zullen verpletterd wordenq en hun zwangere
vrouwen, die zullen worden opengereten.”r
¨
„Keer toch terug, o Isra
el,
_
tot Jehovah, uw God,s want
gĳ zĳt gestruikeld in uw dwaling.t
2 Neemt woorden met U en keert
terug tot Jehovah.u Zegt tot hem,
GIJ allen: ’Moogt gĳ dwaling vergeven; v en aanvaard wat goed is,
en wĳ willen als tegenprestatie de
jonge stieren van¨ onze lippen offeren.w 3 Assyri
_ e zelf zal ons niet
redden.x Op paarden zullen wĳ
niet rĳden.y En niet meer zullen
wĳ tot het werk van onze handen zeggen: „O onze God!”, want
door u wordt een vaderloze jongen
barmhartigheid betoond.’z
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Sprinkhanenplaag

4 Ik zal hun ontrouw genezen.a Ik zal hen uit eigen vrĳe
wil liefhebben,b omdat mĳn toorn
zich van hem heeft afgewend.c
¨
5 Ik zal voor Isra
el worden als de
_
dauw.d Hĳ zal bloeien als de lelie en zal zĳn wortels uitslaan als
de L _ibanon. 6 Zĳn loten zullen
uitlopen en zĳn waardigheid zal
worden als die van de olĳfboom,e
en zĳn geur zal zĳn als die van de
L _ibanon. 7 Zĳ zullen weer in
zĳn schaduw wonen.f Zĳ zullen
koren verbouwen en zullen uitbotten als de wĳnstok.g Zĳn gedachtenis zal zĳn als de wĳn van
de L _ibanon.
¨
8 Efra
ım [zal zeggen]: ’Wat heb
_
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¨
HOSEA 14:4—JOEL 1:12
ik nog langer met de afgoden te
maken?’a
Ikzelf zal stellig antwoord geven en ik zal naar hem blĳven
omzien.b Ik ben als een lommerrĳke jeneverboom.c Van mĳ moet
voor u vrucht worden gevonden.”
9 Wie is wĳs, dat hĳ deze dingen begrĳpt? d Beleidvol, dat hĳ
ze weet? e Want de wegen van Jehovah zĳn recht,f en het zĳn de
rechtvaardigen die ze zullen bewandelen; g maar de overtreders
zĳn het die erop zullen struikelen.h
f De 32:4; Da 4:37; g Lu 1:6; h Da 12:10.

dccc
¨
JOEL

ccc

Het woord
van Jehovah dat
¨
¨
tot Jo_ el, de zoon van Pethu
el,
1
_
kwam:
a

2 „Hoort dit, GIJ oudere mannen, en leent het oor, al GIJ bewoners van het land.b Is dit in
UW dagen gebeurd, of zelfs in
de dagen van UW voorvaders? c
3 Brengt daarover verslag uit
aan UW eigen zonen, en UW zonen aan hun zonen, en hun zonen aan het volgende geslacht.d
4 Wat de rups overliet, heeft de
sprinkhaan opgegeten; e en wat
de sprinkhaan overliet, heeft de
kruipende, ongevleugelde sprinkhaan opgegeten; en wat de kruipende, ongevleugelde sprinkhaan
heeft overgelaten, heeft de kakkerlak opgegeten.f
5 Ontwaakt, GIJ dronkaards,g
en weent; en jammert,h al GIJ
wĳndrinkers, vanwege de zoete
wĳn,i want hĳ is van UW mond afgesneden.j 6 Want er is een natie die is opgekomen over mĳn
land, machtig en zonder tal.k
Haar tanden zĳn leeuwentandenl
en ze heeft de kaken van een
leeuw. 7 Ze heeft mĳn wĳnstok
tot een voorwerp van ontzetting
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gemaakta en mĳn vĳgenboom tot
een stomp.b Ze heeft hem beslist
ontschorst en weggeworpen.c De
ranken ervan zĳn wit geworden. 8 Weeklaag, zoals een met
een zakd omgorde maagd [weeklaagt] om de eigenaar van haar
jeugd.
9 Graanoffer e en drankoffer f
zĳn afgesneden van het huis van
Jehovah; de priesters, de dienareng van Jehovah, hebben getreurd.h 10 [Het] veld is gewelddadig geplunderd,i [de] grond is
gaan treuren; j want [het] koren
is gewelddadig geplunderd, [de]
nieuwe wĳn is verdroogd,k [de]
olie is verkwĳnd.l 11 Landbouwers hebben zich beschaamd gevoeld; m wĳngaardeniers hebben
gejammerd, vanwege de tarwe
en vanwege de gerst; want de
oogst van [het] veld is vergaan.n
12 De wĳnstok zelf heeft dorheid vertoond en zelfs de vĳgenboom is verwelkt. Wat [de] granaatappelboom betreft, alsook
[de] palmboom en [de] appelboom,
alle bomen van het veld, ze zĳn
l De 28:40; m Jer 14:4; n Jes 17:11.

¨
JOEL 1:13–2:11

Jehovah’s dag nabĳ. Een talrĳk volk valt binnen

verdord; a want [de] uitbundige
vreugde is beschaamd van de mensenzonen heengegaan.b
13 Omgordt U en slaat U op de
borst,c GIJ priesters. Jammert, GIJ
dienaren van [het] altaar.d Komt
binnen, brengt de nacht in een
zak door, GIJ dienaren van mĳn
God; want aan het huis van UW
God zĳn graanoffer e en drankoffer onthouden.f 14 Heiligt een
vastentĳd.g Roept een plechtige
vergadering bĳeen.h Vergadert
[de] oudere mannen, alle bewoners van het land, tot het huis
van Jehovah, UW God,i en roept
luid tot Jehovah om hulp.j
15 Ach de dag; k want de dag
van Jehovah is nabĳ,l en als een
gewelddadige plundering van de
Almachtige zal hĳ komen! 16 Is
niet het voedsel zelf voor onze
eigen ogen afgesneden, van het
huis van onze God verheuging
en blĳdschap? m 17 Verdroogde vĳgen zĳn verschrompeld onder hun spaden. Voorraadschuren zĳn verwoest. Graanschuren
zĳn omvergehaald, want [het] koren is verdord. 18 O hoe heeft
het huisdier gezucht! [Hoe] hebben de kudden runderen in verwarring rondgedoold! Want er is
geen weide voor ze.n Ook zĳn
het de kudden schapen geweest
die schuld hebben moeten dragen.
19 Tot u, o Jehovah, zal ik roepen; o want het vuur zelf heeft
de weidegronden van [de] wildernis verslonden, en een vlam zelf
heeft alle bomen van het veld
verteerd.p 20 Ook de dieren van
het veld blĳven naar u smachten,q
want de waterkanalen zĳn opgedroogd,r en het vuur zelf heeft
de weidegronden van de wildernis
verslonden.”
s

„Blaast een hoorn in S _ion, en
2
heft een strĳdkreet aan op
mĳn heilige berg. Laten alle bet

u

woners van het land in beroering komen; v want de dag van Je-
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hovah komt,a want hĳ is nabĳ!
2 Het is een dag van duisternis
en donkerheid,b een dag van wolken en dikke donkerheid, gelĳk
licht van de dageraad uitgespreid
over de bergen.c
Er is een talrĳk en machtig
volk; d zĳns gelĳke is niet tot bestaan gebracht sedert het onbepaalde verleden,e en na hen
zal er geen meer zĳn tot de jaren ´ van
geslacht op geslacht.
´
3 Voor hen heeft een vuur verslonden,f en achter hen verteert
een vlam.g Gelĳk´ ´ de tuin van
Eden
is het land voor hen; h maar
_
achter hen is een verlaten wildernis, en er is ook gebleken dat
niets ervan ontkomt.
4 Hun aanblik is als de aanblik
van paarden, en als rĳpaarden,
zo blĳven zĳ rennen.i 5 Als met
het geluid van wagens op de toppen der bergen blĳven zĳ voorthuppelen,j als met het geluid van
een vlammend vuur dat stoppels
verslindt.k Het is als een machtig volk, in slagorde geschaard.l
6 Wegens hen zullen volken van
pĳn ineenkrimpen.m Wat alle gezichten betreft, ze zullen stellig
een gloed [van opwinding] krĳgen.n
7 Als sterke mannen rennen
zĳ.o Als krĳgslieden beklimmen
zĳ een muur. En zĳ gaan ieder
hun eigen wegen en zĳ veranderen hun paden niet.p 8 En zĳ
verdringen elkaar niet. Als een
fysiek sterke man op zĳn baan
blĳven zĳ gaan; en mochten sommigen zelfs onder de werpsperen
vallen, de [anderen] verbreken de
baan niet.
9 De stad stormen zĳ binnen.
Op de muur rennen zĳ. Op de
huizen klimmen zĳ. Door de vensters gaan zĳ naar binnen als de
dief. 10 Voor hen uit is [het]
land in beroering geraakt, [de]
hemel heeft geschud. De zon
en de maan zelf zĳn verduisterd gewordenq en zelfs de sterren hebben hun glans ingetrokken.r 11 En Jehovah zelf zal
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¨
Israel moet berouw tonen. Bede om deernis

stellig voor zĳn krĳgsmachta uit
zĳn stem laten weerklinken,b
want zĳn kamp is zeer talrĳk.c
Want hĳ die zĳn woord ten uitvoer brengt, is machtig; want
de dag van Jehovah is grootd en
zeer vrees inboezemend, en wie
kan zich daaronder staande houden?”e
12 „En ook nu,” is de uitspraak
van Jehovah, „keert tot mĳ terug
met heel UW hartf en met vasteng
en met geween en met geweeklaag.h 13 En scheurt UW harti
en niet UW kleren; j en keert terug tot Jehovah, UW God, want
hĳ is goedgunstig en barmhartig,k langzaam tot toornl en overvloedig in liefderĳke goedheid,m
en hĳ zal stellig spĳt gevoelen
wegens de rampspoed.n 14 Wie
weet of hĳ zal terugkeren en werkelĳk spĳt zal gevoeleno en daarna een zegen zal achterlaten,p een
graanoffer en een drankoffer voor
Jehovah, UW God?
15 Blaast een hoorn in S _ion.q
Heiligt een vastentĳd.r Roept
een plechtige vergadering bĳeen.s
16 Vergadert [het] volk. Heiligt
een vergadering.t Brengt [de] oude
mannen bĳeen. Vergadert kinderen en degenen die de borsten
zuigen.u Laat [de] bruidegom uitgaan uit zĳn binnenkamer en [de]
bruid uit haar bruidsvertrek.
17 Dat tussen de voorhal en
het altaarv de priesters, de dienaren van Jehovah, wenen en zeggen: ’Gevoel toch deernis, o Jehovah, met uw volk, en maak
uw erfdeel niet tot een smaad,w
¨
zodat natien over hen heersen.
Waarom zou men onder de volken zeggen: „Waar is hun God?” ’x
18 En Jehovah zal voor zĳn land
ĳvereny en zal zĳn volk mededogen betonen.z 19 En Jehovah
zal antwoorden en tot zĳn volk
zeggen: ’Ziet, ik zend U het koren
en de nieuwe wĳn en de olie, en
gĳlieden zult er stellig mee verzadigd worden; a en ik zal U niet
meer tot een smaad onder de na-
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¨
JOEL 2:12-26

¨
tien maken.a 20 En de noorderling b zal ik ver van U verwĳderen,
en ik zal hem werkelĳk verdrĳven naar een waterloos land en
een verlaten woestenĳ, met zĳn
gezicht naar de oostelĳke zee c en
zĳn achtergedeelte naar de westelĳke zee.d En de stank van hem
zal stellig opstĳgen en de kwalĳk
riekende geur van hem zal blĳven opstĳgen; e want Hĳ zal werkelĳk iets groots verrichten in
hetgeen Hĳ doet.’
21 Wees niet bevreesd, o grond.
Wees blĳ en verheug u; want Jehovah zal werkelĳk iets groots
verrichten in hetgeen Hĳ doet.f
22 Weest niet bevreesd, GIJ dieren van het open veld,g want de
weidegronden van [de] wildernis zullen stellig groen worden.h
Want de boom zal werkelĳk zĳn
vrucht geven.i De vĳgenboom
en de wĳnstok moeten hun vitale kracht geven.j 23 En GIJ, zonen van S _ion, weest blĳ en verheugt U in Jehovah, UW God; k
want hĳ zal U stellig de herfstregen in juiste mate geven,l en hĳ
zal op ulieden een stortregen
doen neerdalen, herfstregen en
lenteregen, zoals in het begin.m
24 En de dorsvloeren moeten
vol [gezuiverd] koren zĳn, en de
perskuipen moeten overvloeien
van nieuwe wĳn en olie.n 25 En
ik wil U de jaren vergoeden die de
sprinkhaan, de kruipende, ongevleugelde sprinkhaan en de kakkerlak en de rups hebben opgegeten, mĳn grote krĳgsmacht die ik
onder U heb gezonden.o 26 En
GIJ zult stellig eten, eten en verzadigd worden,p en GIJ zult zeer
zeker de naam van Jehovah, UW
God, loven,q die zo wonderbaar
met U heeft gehandeld; r en mĳn
volk zal tot onbepaalde tĳd niet
e Jes 34:3; f Ps 126:3; g Ps 36:6; h Ps 65:12; Jes
30:23; Za 8:12; i Ps 67:6; Jes 51:3; Ez 34:27; j Am
9:14; k Ps 28:7; Jes 12:6; Jes 41:16; Jes 61:10; Hab
3:18; Za 10:7; l Le 26:4; m De 11:14; Za 10:1; Jak
¨
5:7; n Le 26:10; Sp 3:10; Am 9:13; Mal 3:10; o Joe
1:4; Am 4:9; p Le 26:5; De 6:11; Ps 22:26; q De
26:10; r Ps 13:6; Ps 72:18; Jes 25:1.

¨
JOEL 2:27–3:12

Geest wordt uitgestort. Tekenen aan zon, maan

beschaamd staan.a 27 En gĳlieden zult moeten weten dat ik
¨
in het midden van Isra
el ben,b
_
en dat ik Jehovah, UW God, ben
en er geen ander is.c En mĳn volk
zal tot onbepaalde tĳd niet beschaamd staan.
28 En daarna moet het geschieden dat ik mĳn geest zal uitstortend op alle soorten van vlees,e en
UW zonen en UW dochters f zullen
stellig profeteren. Wat UW oude
mannen betreft, dromen zullen zĳ
dromen. Wat UW jonge mannen
betreft, visioenen zullen zĳ zien.
29 En zelfs op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal
ik in die dagen mĳn geest uitstorten.g
30 En ik wil wondertekenen geven in de hemelh en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen.i
31 De zon zelf zal in duisternis
j en de maan
worden veranderd
´ ´
in bloed,k voor de komst van de
grote en vrees inboezemende dag
van Jehovah.l 32 En het moet
geschieden dat een ieder die de
naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen; m want op de
berg S _ion en in Jeruzalem
zullen
_
de ontkomenen blĳken te zĳn,n
juist zoals Jehovah heeft gezegd,
en onder de overlevenden, die Jehovah roept.”o
„Want zie! in die dagen en in
die tĳd, wanneer ik de ge3
vangenen van Juda
en Jeruza_
_
p

lem zal terugbrengen,q 2 wil
¨
ik ook alle natien bĳeenbrengenr en hen doen afdalen naar
s
de laagvlakte van Josafat;
en
_
ik wil daar met hen in het gericht treden wegens mĳn volk en
¨
mĳn erfdeel Isra
el,t dat zĳ onder
_
¨
de natien hebben verstrooid; en
zĳ hebben mĳn eigen land verdeeld.u 3 En over mĳn volk bleven zĳ het lot werpen; v en zĳ
plachten het mannelĳke kind
voor een prostituee te geven,w
en het vrouwelĳke kind verkochten zĳ voor wĳn, opdat zĳ konden
drinken.
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en S _idona
4 En ook GIJ, o Tyrus
_
en al GIJ streken van Filistea,
_ b
wat hebt GIJ met mĳ te doen? Is
het de behandeling die GIJ mĳ bĳ
wĳze van vergelding geeft? En
indien GIJ mĳ een dergelĳke behandeling geeft, zal ik snel, spoedig, UW behandeling op UW hoofd
doen terugvallen.c 5 Omdat gĳlieden mĳn eigen zilver en mĳn
eigen goud hebt genomen,d en
GIJ mĳn eigen begeerlĳke goede dingen in UW tempels hebt gebracht; e 6 en GIJ de zonen van
Juda
en de zonen van Jeruzalem
_
_
aan de zonen van de Griekenf
g
hebt verkocht, met het doel hen
ver van hun eigen gebied te verwĳderenh — 7 ziet, ik wek hen
op [om te komen] van de plaats
waarheen GIJ hen hebt verkocht,i
en ik wil UW behandeling op UW
eigen hoofd doen terugvallen.j
8 En ik wil UW zonen en UW dochters in de hand van de zonen van
Juda
verkopen,k en zĳ moeten
_
hen verkopen aan de mannen van
l aan een natie ver weg; m
Scheba,
_
want Jehovah zelf heeft [het] gesproken.
9 Kondigt dit af onder de na¨
tien: n ’Heiligt de oorlog! Wekt de
sterke mannen op! o Laten zĳ naderbĳ komen! Laten zĳ optrekken,
al de krĳgslieden! p 10 Smeedt
UW ploegscharen tot zwaarden
en UW snoeimessenq tot lansen.
Wat de zwakke betreft, laat hĳ
zeggen: „Ik ben een sterke man.”r
11 Biedt hulp en komt, al GIJ na¨
tien van rondom,s en schaart U
bĳeen.’ ”t
Laat naar die plaats, o Jehovah,
uw sterken afdalen.u
¨
12 „Laten de natien zich opmaken en optrekken naar de laagv want daar
vlakte van Josafat;
_
¨
zal ik zitten ten einde alle natien
van rondom te oordelen.w
j Ps 62:12; Jer 17:10; Jer 25:14; Jer 30:23; k Ob
20; l Job 1:15; Ez 27:22; m Jer 6:20; n Jes 34:1;
Jer 31:10; o Jes 8:9; Jer 46:3; p Ez 38:7; q Jes 2:4;
Mi 4:3; r Za 12:8; s Ez 38:9; Ze 3:8; t Opb
¨
16:14; u Ps 103:20; 2Th 1:7; Opb 19:14; v Joe 3:2;
w Ps 76:9; Ps 96:13.
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Menigten in laagvlakte der beslissing

13 Slaat er een sikkel in,a want
de oogst is rĳp geworden.b Komt,
daalt af, want [de] wĳnpers is
vol geworden.c De perskuipen
vloeien werkelĳk over; want hun
slechtheid is overvloedig geworden.d 14 Menigten, menigten
zĳn in de laagvlakte der beslissing,e want de dag van Jehovah
is nabĳ in de laagvlakte der beslissing.f 15 De zon en de maan
zelf zullen stellig verduisterd
worden en zelfs de sterren zullen werkelĳk hun glans intrekken.g 16 En uit S _ion zal Jehovah zelf brullen, en uit Jeruzalem
_
zal hĳ zĳn stem laten weerklinken.h En hemel en aarde zullen stellig schudden; i maar Jehovah zal een toevlucht zĳn voor
zĳn volk,j en een vesting voor de
¨
zonen van Isra
el.k 17 En gĳlie_
den zult moeten weten dat ik Jehovah, UW God, ben,l die verblĳf
houdt op S _ion, mĳn heilige berg.m
En Jeruzalem
moet een heilige
_
plaats worden; n en wat vreemden
betreft, zĳ zullen er niet meer
doortrekken.o
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¨
JOEL 3:13—AMOS 1:6

18 En het moet op die dag geschieden dat de bergen zullen
druipen van zoete wĳn,a en zelfs
de heuvels zullen vloeien van
melk, en zelfs de stroombeddingen van Juda
zullen alle vloeien
_
van water. En uit het huis van Jehovah zal een bron uitgaan,b en
ze moet het stroomdal der Acacia’s bevloeien.c 19 Wat Egyp_
te betreft, een verlaten woested
nĳ zal het worden; en wat Edom
_
aangaat, een wildernis van een
verlaten woestenĳ zal het worden,e wegens de geweldpleging
tegenover de zonen van Juda,
in
_
wier land zĳ onschuldig bloed
f
hebben vergoten. 20 Maar wat
Juda
betreft, tot onbepaalde tĳd
_
zal het bewoond worden,g en Jeruzalem
van geslacht tot ge_
slacht.h 21 En ik wil hun bloed
dat ik niet als onschuldig had
beschouwd, als onschuldig beschouwen; i en Jehovah zal verblĳf houden in S _ion.”j
f Am 1:11; Ob 10; g Jes 33:20; h Ps 48:8; Jes
60:15; Am 9:15; i Ps 103:10; Jes 4:4; Ez 36:25; Mi
7:19; j Ps 48:1; Jes 24:23; Mi 4:7.

dccc

ccc

AMOS
De woorden van Amos,
die
_
zich onder de schapenfokkers
uit Tekoa
_ a bevond, welke hĳ geschouwd heeft betreffende Is_
¨ b
rael in de dagen van Uzz _ia,c de
koning van Juda,
en in de da_
d de zoon van
gen van Jerobeam,
_
¨
e de koning van Israel, twee
Joas,
_
_
´ ´
jaar voor de aardbeving.f 2 Hĳ
dan zei:
„Jehovah — uit S _ion zal hĳ
brullen,g en uit Jeruzalem
zal hĳ
_
zĳn stem laten weerklinken; h en
de weidegronden van de herders
moeten gaan treuren, en de top
van de Karmel
moet verdorren.”i
_
3 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van opj en
standigheid van Damaskus,
_

1
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vanwege vier, zal ik het niet afwenden, omdat zĳ G _ilead zelfs
met ĳzeren dorswerktuigen hebben gedorst.a 4 En ik wil een
vuur zendenb tegen het huis van
¨
Haza
_ el,c en het moet de woontorens van Ben-Hadad
verslinden.d
_
5 En ik wil de grendel van Dae
maskus
verbreken en [de] inwo_
ner uit B _ikeath-Aven
afsnĳden,
_
en de houder van [de] scepter
uit Beth-Eden;
en het volk van
_
¨
Syri
_ e zal als ballingen naar Kir
f
moeten gaan”, heeft Jehovah gezegd.’
6 Dit heeft Jehovah gezegd:
c 1Kon 19:15; 2Kon 8:8; d 1Kon 20:21; e Jes 7:8;
Jes 17:1; f 2Kon 16:9; Jes 22:6; Am 9:7.

AMOS 1:7–2:7

¨
¨
Opstandigheid van naburige natien, Juda, Israel

’„Vanwege drie daden van opstana en vanwege
digheid van Gaza,
_
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een complete ballingenschaar in ballingschap hebben gevoerdb om [die] aan Edom
over te
_
leveren.c 7 En ik wil een vuur
d
zenden tegen de muur van Gaza,
_
en het moet haar woontorens verslinden. 8 En ik wil [de] inwoner
uit Asdod
afsnĳden,e en de hou_
f
der van [de] scepter uit Askelon;
_
en ik wil mĳn hand doen terugkeh en de overgeblevereng op Ekron,
_
nen van de Filistĳnen moeten veri heeft de Soevereine Heer
gaan”,
Jehovah gezegd.’
9 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstanj
en vanwege
digheid van Tyrus,
_
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een complete ballingenschaar aan Edom
hebben uitgele_
verd, en [omdat] zĳ aan het verbond van broeders niet hebben
gedacht.k 10 En ik wil een vuur
zenden op de muur van Tyrus,
en
_
het moet haar woontorens verslinl
den.’
11 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstanm
en vanwedigheid van Edom,
_
ge vier, zal ik het niet afwenden,
omdat hĳ zĳn eigen broeder met
het zwaard heeft achtervolgdn
en hĳ zĳn [eigen] hoedanigheden
van barmhartigheid heeft verdorven,o en zĳn toorn voor eeuwig
blĳft verscheuren; en zĳn verbolgenheid — hĳ heeft ze voor altoos
bewaard.p 12 En ik wil een vuur
q en het moet
zenden in Teman,
_
de woontorens van Bozra
verslin_
den.’r
13 Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van opstandigheid van de zonen van Am_
mon,s en vanwege vier, zal ik het
t
niet afwenden, omdat zĳ de zwangere vrouwen van G _ilead hebben opengereten, met het doel
hun eigen gebied uit te breiden.u
14 En ik wil een vuur leggen aan
v
de muur van Rabba,
en het moet
_
haar woontorens verslinden, met
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een alarmsignaal op de dag van
de strĳd, met een orkaan op de
dag van de stormwind.a 15 En
hun koning moet in ballingschap
gaan, hĳ en zĳn vorsten te zamen”,b heeft Jehovah gezegd.’
Dit heeft Jehovah gezegd:
’„Vanwege drie daden van op2
standigheid van Moab,
en van_
c

wege vier, zal ik het niet afwenden, omdat hĳ de beenderen van
de koning van Edom
heeft ver_
brand om [er] kalk [van te maken].d 2 En ik wil een vuur in
Moab
zenden en het moet de
_
e
woontorens van Kerioth
verslin_
den; en met rumoer moet Moab
_
sterven, met een alarmsignaal,
met het geluid van een hoorn.f
3 En ik wil [de] rechter uit haar
midden afsnĳden, en al haar vorsten zal ik met hem doden”,g heeft
Jehovah gezegd.’
4 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstanh en vanwege
digheid van Juda,
_
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ de wet van Jehovah
´´
hebben verworpeni en zıjn voorschriften niet hebben onderhouden; maar hun leugens,j die door
hun voorvaders achterna waren
gelopen, hebben hen voortdurend
doen dolen.k 5 En ik wil een
vuur zenden in Juda,
en het moet
_
de woontorens van Jeruzalem
ver_
l
slinden.’
6 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Vanwege drie daden van opstan¨
digheid van Isra
el,m en vanwege
_
vier, zal ik het niet afwenden,
omdat zĳ een rechtvaardige voor
niets dan zilver hebben verkocht
en een arme voor [de prĳs van]
een paar sandalen.n 7 Zĳ snakken naar het stof van [de] aarde op het hoofd der geringen; o en
de weg der zachtmoedigen buigen zĳ; p en een man en diens
eigen vader zĳn naar het[zelfde] meisje gegaan,q met het doel
¨
n Ex 23:6; Ez 22:12; Joe 3:3; Am 5:11; Am 8:6;
o Am 4:1; p Jes 10:2; Am 5:12; q Le 18:8; Le 18:15;
Ez 22:11; 1Kor 5:1.
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God openbaart vertrouwelĳke aangelegenheden

mĳn heilige naam te ontheiligen.a
8 En op tot pand genomen kleren
strekken zĳ zich uitb naast elk altaar; c en de wĳn van degenen die
beboet zĳn, drinken zĳ in het huis
van hun goden.’d
9 ’Maar wat mĳ betreft, ik had
vanwege hen de Amoriet verdelgd,e wiens hoogte was als de
hoogte van ceders en die zo sterk
was als de statige bomen; f en
ik verdelgde voorts zĳn vrucht
boven en zĳn wortels beneden.g
10 En ikzelf heb ulieden opgeh en
voerd uit het land Egypte,
_
veertig jaar lang liet ik U door de
i
wildernis wandelen, ten einde het
land van de Amoriet in bezit te nemen.j 11 En ik bleef sommigen
van UW zonen verwekken als profetenk en sommigen ¨ van UW jonge
mannen als nazireeers.l Dient dit
werkelĳk¨ niet zo te zĳn, o zonen
van Isra
el?’, is de uitspraak van
_
Jehovah.
12 ’Maar GIJ bleeft de nazi¨
reeers wĳn te drinken geven,m
en de profeten hebt GIJ een gebod opgelegd, door te zeggen:
„GIJ moogt niet profeteren.”n
13 Ziet, ik laat dat wat onder U is
slingeren, net als de wagen slingert die overvol is met een rĳ
pasgemaaid koren. 14 En een
toevluchtsoord moet de snelle
ontvallen,o en niemand die sterk
is zal zĳn kracht versterken, en
geen sterke man zal zĳn ziel ontkoming verschaffen.p 15 En niemand die de boog hanteert, zal
standhouden, en niemand die
snelvoetig is, zal ontkomen, en
geen berĳder van het paard zal
zĳn ziel ontkoming verschaffen.q
16 En wat iemand aangaat die
kloekhartig is onder de sterke
mannen, naakt zal hĳ op die dag
vluchten’,r is de uitspraak van Jehovah.”
„Hoort dit woord dat Jehovah betreffende gesproken
3
¨
el, betrefheeft, o zonen van Isra
_
U

s

fende de gehele familie die ik uit
het land Egypte
heb opgevoerd,t
_
toen hĳ zei: 2 ’Ulieden alleen
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AMOS 2:8–3:11

heb ik gekenda uit alle families
van de aardbodem.b Daarom zal
ik U rekenschap vragen van al UW
dwalingen.c
3 Zullen er twee samen wandelen tenzĳ zĳ elkaar volgens afspraak ontmoet hebben? d 4 Zal
een leeuw in het woud brullen
wanneer hĳ geen prooi heeft? e
Zal een jonge leeuw met manen
zĳn stem uit zĳn schuilplaats
laten weerklinken indien hĳ helemaal niets gevangen heeft?
5 Zal een vogel in een klapnet
ter aarde vallen wanneer er geen
strik voor hem [gespannen] is? f
Springt een klapnet op van de
grond wanneer het absoluut niets
gevangen heeft? 6 Indien een
hoorn in een stad wordt geblazen, beeft dan niet ook het volk
zelf? g Indien er een rampspoed
in de stad plaatsvindt, is het dan
niet Jehovah die gehandeld heeft?
7 Want de Soevereine Heer Jehovah zal niets doen tenzĳ hĳ
zĳn vertrouwelĳke aangelegenheid heeft geopenbaard aan zĳn
knechten, de profeten.h 8 Er is
een leeuw die heeft gebruld! i Wie
zal niet bevreesd zĳn? De Soevereine Heer Jehovah zelf heeft
gesproken! Wie zal niet profeteren?’j
9 ’Verkondigt het op [de] woontorens in Asdod
en op [de] woon_
k
en
torens in het land Egypte,
_
zegt: „Verzamelt U tegen de berl en ziet de vele
gen van Samaria,
_
ongeregeldheden in haar midden
en de gevallen van afzetterĳ in
haar.m 10 En zĳ hebben dat wat
recht is niet weten te doen,”n is
de uitspraak van Jehovah, „degenen die geweldpleging o en gewelddadige plundering opstapelen in hun woontorens.” ’
11 Daarom, dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Er
is een tegenstander zelfs rondom
het land,p en hĳ zal stellig uw
i Sp 20:2; Sp 30:30; Jer 4:7; Am 1:2; j Jer 20:9;
Am 7:15; Han 4:20; Han 5:20; k Jer 46:14; l 2Kon
17:23; m Jes 9:9; Ho 7:1; Am 4:1; n Jes 26:10; Jer
4:22; o Ze 1:9; p 2Kon 17:6; Jes 7:17.

AMOS 3:12–4:11

Vroegere bestraffingen zonder resultaat

sterkte van u neerhalen, en uw
woontorens zullen werkelĳk geplunderd worden.’a
12 Dit heeft Jehovah gezegd:
’Net zoals de herder uit de muil
van de leeuw twee schenkels of
een stuk van een oor wegrukt,b
¨
zo zullen de zonen van Isra
el
_
worden weggerukt, degenen die
in Samaria
op een prachtig rust_
bedc en op een Damascener divan
d
zitten.’
13 ’Hoort en geeft getuigenis e
in het huis van Jakob’,
is de uit_
spraak van de Soevereine Heer
Jehovah, de God der legerscharen. 14 ’Want op de dag dat ik
¨
Isra
el rekenschap vraag f van zĳn
_
daden van opstandigheid, wil ik
ook de altaren van Bethel
om re_
kenschap vragen; g en de hoornen
van het altaar zullen stellig worden afgehouwen en moeten ter
aarde vallen.h 15 En ik wil het
winterhuis i neerslaan alsmede het
zomerhuis.’j
’En de ivoren huizen zullen moeten vergaan,k en veel huizen zullen tot een eind moeten komen’,l is
de uitspraak van Jehovah.”
„Hoort dit woord,
koeien
4
van Basan,
die op de berg
_
van Samaria
zĳt, die de geringen
_
GIJ

m

n

te kort doet,o die de armen verbrĳzelt, die tot hun meesters zegt:
’Brengt toch, en laat ons drinken!’ 2 De Soevereine Heer Jehovah heeft gezworen bĳ zĳn heiligheid: p ’„Ziet! Er komen dagen
over U, en hĳ zal U stellig optrekken met slagershaken en het
laatste deel van U met vishaken.q
3 En [door] bressen zult GIJ uitgaan,r elkeen recht vooruit; en
GIJ zult stellig worden weggeworpen naar Harmon”,
is de uitspraak
_
van Jehovah.’
4 ’Komt naar Bethel
en begaat
_
overtredingen.s Begaat te G _ilgal veelvuldig overtredingen,t en
brengt UW slachtoffers in de morgen, op de derde dag UW tienden.u
5 En laat van het gezuurde een
dankoffer in rook opgaan,v en
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kondigt vrĳwillige gaven af; a verkondigt [het], want zo hebt GIJ
het graag gehad, o zonen van Is_
¨
rael’,b is de uitspraak van de Soevereine Heer Jehovah.
6 ’En ik, van mĳn kant, gaf ulieden ook reinheid van tandenc in al
UW steden en gebrek aan brood in
al UW plaatsen; d maar GIJ zĳt niet
tot mĳ teruggekeerd’,e is de uitspraak van Jehovah.
7 ’En wat mĳ betreft, ik heb
ulieden ook de stortregen onthouden toen het nog drie maanden tot de oogst was; f en ik liet
het regenen op de ene stad maar
op een andere stad liet ik het
´ ´
dan niet regenen. Er was een
stuk land waarop het dan regende, maar een stuk land waarop ik
het dan niet liet regenen, verdorde.g 8 En twee of drie steden
´ ´
wankelden naar een stad om water te drinken,h en zĳ werden dan
niet verzadigd; maar GIJ zĳt niet
tot mĳ teruggekeerd’,i is de uitspraak van Jehovah.
9 ’Ik sloeg ulieden met [koren]brand en meeldauw.j UW tuinen en UW wĳngaarden vermenigvuldigden zich, maar UW
vĳgenbomen en UW olĳfbomen
werden telkens door de rups verslonden; k toch zĳt GIJ niet tot mĳ
teruggekeerd’,l is de uitspraak
van Jehovah.
10 ’Ik zond onder ulieden een
pestilentie naar de wĳze van die
m Met het zwaard
van Egypte.
_
doodde ik UW jonge mannen,n
terwĳl UW paarden werden weggevoerd.o En voortdurend liet ik
de stank van UW kampen zelfs in
UW neusgaten opstĳgen; p maar GIJ
zĳt niet tot mĳ teruggekeerd’,q is
de uitspraak van Jehovah.
11 ’Ik heb een omkering onder ulieden teweeggebracht, als
Gods omkering van Sodom
en
_
r En GIJ werdt toen als
Gomorra.
_
een uit [de] brand gerukt houtm Ex 9:3; De 28:27; De 28:60; Ps 78:50; n Le
26:25; 2Kon 8:12; o 2Kon 13:7; p De 28:26; q Jer
23:14; r Ge 19:24; Ju 7.
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¨
Israel aangespoord God te zoeken

blok; a maar GIJ zĳt niet tot mĳ teruggekeerd’,b is de uitspraak van
Jehovah.
´
12 Daarom zal ik dat met u
¨
doen, o Isra
el. Maak u, ten gevol_
ge van het feit dat ik u juist dit
zal doen, gereed om uw God te
¨
el. 13 Want
ontmoeten,c o Isra
_
zie! de Formeerder van [de] bergend en de Schepper van [de]
wind,e en Hĳ die de aardse mens
vertelt waar de intense belangstelling van zĳn geest naar uitgaat,f die de dageraad in donkerte verandertg en die op de hoge
plaatsen van de aarde treedt,h Jehovah, de God der legerscharen,
is zĳn naam.”i
„Hoort dit woord dat ik over
ulieden aanhef als een klaag5
¨
lied, o huis van Isra
el:
_
j

¨
el, is gevallen; l
2 De maagd,k Isra
_
Zĳ kan niet meer opstaan.m
Zĳ is verlaten op haar eigen
grond;
Er is niemand die haar opricht.n
3 Want dit heeft de Soevereine Heer Jehovah gezegd: ’Dezelfde stad die uittrok met duizend,
zal er honderd over hebben; en
die welke uittrok met honderd,
zal er tien over hebben, voor het
¨
huis van Isra
el.’o
_
4 Want dit heeft Jehovah ge¨
zegd tot het huis van Isra
el:
_
’Zoekt mĳ,p en blĳft in leven.q
r en naar
5 En zoekt niet Bethel,
_
G _ilgals moogt GIJ niet komen,
en naar Berseba
moogt GIJ niet
_
overtrekken,t want G _ilgal zelf
zal zonder mankeren in ballingschap gaan; u en wat Bethel
be_
treft, het zal iets magisch worden.v 6 Zoekt Jehovah, en blĳft
in leven,w opdat hĳ niet werkzaam wordt net als een vuur,x
y en het [vuur]
o huis van Jozef,
_
niet werkelĳk verslindt, en Bethel
_
niet wordt zonder iemand die
[het] uitblust,z 7 o GIJ die gerechtigheid in niets dan alsem
verandert,a en degenen die recht´ ´
vaardigheid ter aarde hebben ge-
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AMOS 4:12–5:15

worpen.a 8 De Maker van het
sterrenbeeld Kimahb en het sterc
en Hĳ die diepe
renbeeld Kesil,
_
schaduw verandertd in de morgen
zelf, en die de dag zelf zo duister heeft gemaakt als de nacht,e
die de wateren der zee roept, opdat hĳ ze kan uitstorten op de oppervlakte der aarde f — Jehovah
is zĳn naam; g 9 hĳ die een gewelddadige plundering doet opflitsen over een sterke, zodat er
zelfs over een versterkte plaats
niets dan gewelddadige plundering komt.
10 In de poort heeft men iemand die terechtwĳst gehaat,h
en iemand die volmaakte dingen
spreekt, verfoeit men.i 11 Daarom, omdat GIJ de geringe pachtgeld afperst en GIJ de schatting
van koren van hem blĳft nemen; j
huizen van gehouwen steen hebt
GIJ gebouwd,k maar GIJ zult er
niet in blĳven wonen; en begeerlĳke wĳngaarden hebt GIJ geplant,
maar GIJ zult de wĳn ervan niet
blĳven drinken.l 12 Want ik heb
geweten hoe talrĳk UW daden van
opstandigheidm zĳn en hoe machtig UW zonden zĳn,n o GIJ die van
vĳandschap blĳk geeft tegenover
de rechtvaardige,o GIJ die zwĳggeld neemt,p en degenen die arme
mensen zelfs in de poort terzĳde hebben gedrongen.q 13 Daarom zal juist hĳ die inzicht heeft,
in die tĳd het stilzwĳgen bewaren, want het zal een rampspoedige tĳd zĳn.r
14 Zoekt het goede, en niet
het kwade,s opdat gĳlieden in
leven moogt blĳven,t en opdat aldus Jehovah, de God der legerscharen, met U mag blĳken te
zĳn, juist zoals GIJ hebt gezegd.u
15 Haat het kwade en hebt het
goede lief,v en geeft gerechtigheid een plaats in de poort.w Het
kan zĳn dat Jehovah, de God der
o Ps 37:12; Am 2:6; p 1Sa 12:3; q De 15:7; Sp
22:22; Jes 10:2; Jes 29:21; Ez 22:12; Am 2:7; Jak
2:6; r Mi 2:3; s Sp 11:27; Jes 1:16; Mi 6:8; Ro 2:7;
t Le 18:5; De 30:20; Ps 69:32; Ro 10:5; u 2Kr 15:2;
Mi 3:11; Mi 7:20; v Ps 34:14; Ps 97:10; Ro 12:9;
3Jo 11; w 2Kr 19:6; Am 5:24.

AMOS 5:16–6:9

Slachtoffers verworpen. Onbezorgden

legerscharen, de overgeblevenen
a gunst zal betonen.’b
van Jozef
_
16 Daarom, dit heeft Jehovah,
de God der legerscharen, Jehovah, gezegd: ’Op alle openbare
pleinen zal er geweeklaag zĳn,c
en in alle straten zullen de mensen zeggen: „Ach! Ach!” En zĳ
zullen een landbouwer moeten
oproepen tot rouwmisbaar,d en
tot weeklacht degenen die ervaren zĳn in jammerklachten.’e
17 ’En in alle wĳngaarden zal er
geweeklaag zĳn; f want ik zal door
uw midden trekken’,g heeft Jehovah gezegd.
18 ’Wee degenen die hevig naar
de dag van Jehovah verlangen! h
Wat zal de dag van Jehovah dan
voor ulieden betekenen? i Hĳ zal
duisternis zĳn en geen licht,j
19 net als wanneer een man
vlucht vanwege de leeuw, en de
beer hem zowaar tegenkomt; en
[als toen] hĳ het huis inging en
met zĳn hand tegen de muur
steunde, en de slang hem beet.k
20 Zal de dag van Jehovah niet
duisternis zĳn en geen licht; en
zal hĳ niet donkerheid hebben en
geen glans? l 21 Ik heb gehaat,
ik heb verworpen UW feesten,m
en ik zal mĳ niet verheugen in
de geur van UW plechtige vergaderingen.n 22 Maar indien gĳlieden mĳ volledige brandoffers
brengt,o zal ik zelfs in UW offergaven geen behagen scheppen,p en
UW gemeenschapsoffers van gemeste [dieren] zal ik niet aanzien.q 23 Neem van mĳ het lawaai van uw liederen weg; en laat
mĳ het melodieuze geluid van uw
snaarinstrumenten niet horen.r
24 En laat gerechtigheid voortrollen net als wateren,s en rechtvaardigheid als een altĳdvlietende stroom.t 25 Waren het
slachtoffers en offergaven die gĳlieden mĳ veertig jaar lang in de
wildernis hebt gebracht, o huis
¨
van Isra
el? u 26 En GIJ zult stel_
lig Sakkuth,
UW koning,v dragen
_
en Kewan,
UW beelden, de ster
_
van UW god, die GIJ U hebt ge-
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maakt.a 27 En ik wil U in ballingschap doen gaan nog voorb
heeft hĳ gezegd
bĳ Damaskus’,
_
wiens naam is Jehovah, de God
der legerscharen.”c
„Wee degenen die onbezorgd
zĳn in S _ion en degenen die
6
op de berg van Samaria
vertrou_
d

wen! Zĳ zĳn de aanzienlĳken
van
¨ het voornaamste deel der natien,¨ en tot hen is het huis van
Isra
el gekomen. 2 Trekt over
_
naar Kalne
en ziet; en gaat van_
e
daar naar het volkrĳke Hamath,
_
en daalt af naar Gathf van de Filistĳnen. Zĳn ze beter dan deze
koninkrĳken, of is hun gebied
groter dan UW gebied? g 3 Zet
[GIJ] de rampspoedige dag uit
[UW] geest,h en brengt GIJ de zetel
der geweldpleging nabĳ? i 4 Die
daar neerliggen op ivoren rustbeddenj en zich uitstrekken op
hun divans, en de rammen uit
een kudde eten en de jonge stieren uit het midden van de mestkalveren; k 5 die improviseren
overeenkomstig het geluid van
het snaarinstrument; l die, als Da_
vid, zich instrumenten voor de
zang uitgedacht hebben; m 6 die
drinken uit schalen vol wĳnn en
die zich met de meest uitgelezen
¨
olieno zalven en die niet ziek zĳn
geworden wegens de catastrofe
p
van Jozef.
_
7 Daarom zullen zĳ nu in ballingschap gaan aan de spits van
degenen die in ballingschap gaan,q
en de brasserĳ van degenen die
zich uitstrekken, moet verdwĳnen.
8 ’De Soevereine Heer Jehovah
heeft gezworen bĳ zĳn eigen ziel’,r
is de uitspraak van Jehovah, de
God der legerscharen: ’„Ik verfoei
s
en zĳn woonde trots van Jakob,
_
torens heb ik gehaat,t en ik wil
[de] stad en dat wat haar vult,
overleveren.u 9 En het moet geschieden
´ ´ dat indien er tien mannen in een huis overgebleven zoup 2Kon 15:29; 2Kon 17:6; q De 28:41; Am 5:5;
r Jer 51:14; Am 4:2; Heb 6:13; s Sp 16:18; Ez
33:28; Ho 5:5; t Klg 2:5; u Mi 1:6.
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Schietlood. Amos beschuldigd van samenzwering

den zĳn, zĳ ook moeten sterven.a
10 En´ ´ de broer ´van
zĳn vader zal
´
hen een voor een eruit
moeten
´ ´
´ ´
dragen, en zal hen een voor een
verbranden, ten einde [de] beenderen uit het huis te halen.b En hĳ
zal tot al wie in de binnenste
vertrekken van het huis is, moeten zeggen: ’Zĳn er nog meer bĳ
u?’ En hĳ zal stellig zeggen: ’Niemand!’ En hĳ zal moeten zeggen:
’Bewaar het stilzwĳgen! Want dit
is niet de gelegenheid om enige
melding te maken van de naam
van Jehovah.’ ”c
11 Want ziet, Jehovah gebiedt,d
en hĳ zal stellig het grote huis tot
puin neerslaan en het kleine huis
tot brokstukken.e
12 Zullen op een steile rots soms
paarden rennen, of zal iemand
[daar] met runderen ploegen?
Want in een giftige plant hebt
gĳlieden de gerechtigheid veranderd,f en de vrucht der rechtvaardigheid in alsem, 13 [GIJ die] U
verheugt over iets wat er niet is; g
die zegt: „Hebben wĳ ons in onze
sterkte geen hoorns genomen?”h
14 Ziet! Ik
¨ verwek tegen U, o huis
van Isra
el,’ is de uitspraak van Je_
hovah, de God der legerscharen,
’een natie,i en zĳ moeten ulieden
verdrukken vanaf de toegang van
j tot aan het stroomdal
Hamath
_
van de Araba.’
”
_
Dit heeft de Soevereine Heer
Jehovah mĳ doen zien, en
7
zie! hĳ vormde een [sprinkhanen]zwerm aan het begin van het
opkomen van de late zaaiing.k En
zie! het was de late zaaiing na
het gemaaide gras van de koning.
2 En het geschiedde dat toen die
de plantengroei van het land volledig had opgegeten, ik vervolgens zei: „O Soevereine Heer Jehovah, vergeef alstublieft.l Wie zal
er van Jakob
opstaan? Want hĳ is
_
klein!”m
3 Jehovah gevoelde hierover
spĳt.n „Het zal niet geschieden”,
zei Jehovah.
4 Dit deed de Soevereine Heer
Jehovah mĳ zien, en zie! de Soe-
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vereine Heer Jehovah riep om
een twist door middel van vuur; a
en het verteerde voorts de uitgestrekte waterdiepte en verteerde het stuk land. 5 Toen
zei ik: „O Soevereine Heer Jehovah, laat alstublieft af.b Wie zal
er van Jakob
opstaan? Want hĳ is
_
klein!”c
6 Jehovah gevoelde hierover
spĳt.d „Ook dat zal niet geschieden”, zei de Soevereine Heer Jehovah.
7 Dit deed hĳ mĳ zien, en zie!
Jehovah had post gevat op een
muur [gemaakt met] een schietlood,e en er was een schietlood
in zĳn hand. 8 Toen zei Jehovah tot mĳ: „Wat ziet gĳ, Amos?”
_
Dus zei ik: „Een schietlood.” En
Jehovah zei vervolgens: „Zie, ik
¨
laat midden in mĳn volk Isra
el
_
een schietlood neer.f Ik zal het
voortaan niet meer verschonen.g
¨
9 En de hoge plaatsen van Isa
_ akh
zullen stellig woest gelegd worden en zelfs de heiligdommeni
¨
van Isra
el zullen verwoest wor_
den; j en ik wil tegen het huis
van Jerobeam
opstaan met een
_
zwaard.”k
10 Toen zond Amazia,
de pries_
l
[bericht] aan Jeter van Bethel,
_
¨
m
robeam,
de koning van Isra
el,
_
_
en liet zeggen: „Amos
heeft een
_
samenzwering tegen u gesmeed,
¨
midden in het huis van Isra
el.n
_
Het land kan al zĳn woorden niet
verdragen.o 11 Want dit heeft
Amos
gezegd: ’Door het zwaard
_
zal Jerobeam
sterven; en wat Is_
_
¨
rael betreft, het zal zonder mankeren in ballingschap gaan, weg
van zĳn eigen grond.’ ”p
12 Vervolgens zei Amazia
tot
_
Amos:
„O visionair,q ga, maak dat
_
gĳ wegkomt naar het land Juda,
_
en eet daar brood, en daar moogt
gĳ profeteren. 13 Maar te Beth_
el moogt gĳ voortaan niet meer
profeteren,r want het is het heiligdom van een koning s en het is het
huis van een koninkrĳk.”
14 Toen antwoordde Amos
en
_

AMOS 7:15–8:14

¨
Israel niet meer verschoond. Geestelĳke honger

zei tot Amazia:
„Ik was geen pro_
feet, noch was ik de zoon van een
a
profeet; maar ik was een veehoeder b en een kerver van vĳgen
van sycomoorbomen. 15 Jehovah haalde mĳ toen van achter
het kleinvee vandaan, en Jehovah zei vervolgens tot mĳ: ’Ga,
¨
profeteer tot mĳn volk Isra
el.’c
_
16 En hoor nu het woord van Jehovah: ’Zegt gĳ: „Gĳ moogt niet
¨
profeteren tegen Isra
el,d en gĳ
_
moogt geen [woord] laten ¨ vallene tegen het huis van Isa
_ ak?”
17 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: „Wat uw vrouw betreft, in
de stad zal zĳ een prostituee worden.f En wat uw zonen en uw dochters aangaat, door het zwaard zullen zĳ vallen. En wat uw grond
betreft, met het meetsnoer zal
die worden verdeeld. En wat uzelf
aangaat, op onreine grond
zult gĳ
¨
el betreft, het
sterven; g en wat Isra
_
zal zonder mankeren in ballingschap gaan, weg van zĳn eigen
grond.” ’ ”h
Dit deed de Soevereine Heer
Jehovah mĳ zien, en zie! er
8
was een mand met zomerfruit.
i

2 Toen zei hĳ: „Wat ziet gĳ,j
Amos?”
Dus zei ik: „Een mand
_
met zomerfruit.”k En Jehovah zei
vervolgens tot mĳ: „Het einde is
¨
gekomen voor mĳn volk Isra
el.l
_
Ik zal hen voortaan niet meer
verschonen.m 3 ’En de tempelliederen zullen werkelĳk een gejammer zĳn op die dag’,n is de uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah. ’Talloos zullen de lĳken
zĳn.o Op elke plaats zal men [ze]
stellig neerwerpen — stil!’
4 Hoort dit, GIJ die begerig naar
de arme grĳpt,p ja, om de zachtmoedigen der aarde te laten verdwĳnen,q 5 door te zeggen: ’Hoe
lang zal het [duren] voordat de
nieuwe maan voorbĳ is r en wĳ
graan kunnen verkopen? s En de
sabbat,t dat wĳ koren te koop kunnen aanbieden; om de efa klein
te makenu en de sikkel groot te
maken en de weegschaal van het
bedrog te vervalsen; v 6 om ge-

HFDST. 7
a 1Kon 20:35
2Kon 4:38
b Am 1:1
c Jer 1:7
Ez 2:3
2Pe 1:21
d Jer 11:21
Am 7:13
e De 32:2
Mi 2:6
f Klg 5:11
g 2Kon 17:6
h Le 26:33
Jer 36:31

HFDST. 8
i
j
k
l
m
n

o
p

q
r
s
t
u
v

Jer 24:1
Jer 1:11
Jer 24:8
Klg 4:18
Ez 7:2
Am 4:12
Am 7:8
Ho 10:5
¨
Joe 1:13
Am 5:23
Jer 9:21
Am 6:10
Ps 37:14
Ps 140:12
Sp 30:14
Ps 14:4
Am 2:6
Nu 10:10
Ne 10:31
Ex 20:8
Ne 13:15
Le 19:36
Mi 6:10
Sp 11:1
Sp 20:23
Ho 12:7

2e kolom
a Le 25:39
Am 2:6
b De 33:26
Ps 47:4
Ps 68:34
c Jer 17:1
Ho 8:13
Na 1:3
d Jes 5:25
e Ho 4:3
f Am 9:5
g Jer 15:9
Mi 3:6
Mt 24:29
h Ho 2:11
i Ez 7:18
j Jer 6:26
Lu 7:12
k 1Sa 3:1
Ps 74:9
Ez 7:26
Mt 4:4
l Sp 1:28
m Klg 2:19
n Joz 23:7
1Kon 12:30
Ho 8:5
Ho 10:5
o 1Kon 12:29
p Am 5:5
q 2Kon 18:11
Ho 13:16

1170

ringen voor niets dan zilver te kopen en een arme voor [de prĳs
van] een paar sandalen, en opdat
wĳ louter afval van koren kunnen
verkopen?’a
7 Jehovah heeft gezworen bĳ de
b ’Nooit
Superioriteit van Jakob:
_
wil ik al hun werken vergeten.c
8 Zal het niet hierom zĳn dat het
land in beroering zal komend en
elke bewoner erin rouw zal moeten bedrĳven; e en het, in zĳn geheel, stellig zal oprĳzen net als
de Nĳl en opgezweept zal worden
en zal neerzinken als de Nĳl van
f
Egypte?’
_
9 ’En het moet op die dag geschieden,’ is de uitspraak van
de Soevereine Heer Jehovah, ’dat
ik de zon wil laten ondergaan
op de volle middag,g en ik zal stellig duisternis voor het land teweegbrengen op klaarlichte dag.
10 En ik wil UW feesten in rouw
veranderenh en al UW liederen in
een klaaglied, en ik wil op alle
heupen een zak doen komen en
op elk hoofd kaalheid; i en ik wil
de situatie maken als de rouw om
een enige [zoon],j en het eindresultaat ervan als een bittere dag.’
11 ’Zie! Er komen dagen,’ is de
uitspraak van de Soevereine Heer
Jehovah, ’en ik zal stellig een hongersnood in het land zenden, geen
honger naar brood, en geen dorst
naar water, maar naar het horen van de woorden van Jehovah.k 12 En zĳ zullen stellig
wankelen van zee tot zee, en van
het noorden zelfs tot de opgang
[der zon]. Zĳ zullen her- en derwaarts blĳven gaan op zoek naar
het woord van Jehovah, maar zĳ
zullen [het] niet vinden.l 13 Op
die dag zullen de schone maagden, alsook de jonge mannen,
bezwĳmen vanwege de dorst; m
14 zĳ die zweren bĳ de schuld van
n en die werkelĳk zeggen:
Samaria,
_
„Zo waar uw god leeft, o Dan!”,o
en: „Zo waar de weg van Berse_
bap leeft!” En zĳ zullen stellig vallen, en zĳ zullen niet meer opstaan.’ ”q
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Oordelen onontkoombaar. Hut van David oprichten

Ik zag Jehovah boven het altaar staan,a en hĳ zei vervolgens: „Sla de kop van de zuil,
zodat de drempels zullen schudden. En houw ze af aan het
hoofd, allemaal.b En het laatste
deel van hen zal ik doden met
het zwaard zelf. Niemand van
hen die vlucht, zal slagen in zĳn
vlucht, en niemand van hen die
ontkomt, zal erin slagen te ontkomen.c 2 Indien zĳ graven tot
in Sjeo_ ol,
_ vandaar zal mĳn eigen
hand hen weghalen; d en indien zĳ
opstĳgen naar de hemel, vandaar
zal ik hen neerhalen.e 3 En indien zĳ zich verschuilen op de
top van de Karmel,
vandaar zal ik
_
[hen] zorgvuldig zoeken en hen
wis en zeker weghalen.f En indien zĳ zich van voor mĳn ogen
verbergen op de bodem van de
zee,g daar beneden zal ik de slang
gebieden en die moet hen bĳten.
4 En indien zĳ voor hun vĳanden uit in gevangenschap gaan,
vandaar zal ik het zwaard gebieden en het moet hen doden; h
en ik wil mĳn ogen op hen richten ten kwade en niet ten goede.i 5 En de Soevereine Heer,
Jehovah der legerscharen, is het
die het land aanraakt, zodat het
smelt; j en alle bewoners daarin
zullen rouw moeten bedrĳven; k
en het zal stellig oprĳzen als de
Nĳl, in zĳn geheel, en neerzinken
l
als de Nĳl van Egypte.
_
6 ’Hĳ die in de hemel zĳn trap
bouwtm en zĳn bouwsel boven de
aarde, die hĳ grondvestte; n hĳ
die de wateren der zee roept,o opdat hĳ ze kan uitstorten op de oppervlakte der aarde p — Jehovah
is zĳn naam.’q
7 ’Zĳt GIJ mĳ niet als de zonen
der Kuschieten, o zonen van Is_
¨
rael?’, is de uitspraak van Jeho¨
vah. ’Heb ik niet Isra
el zelf opge_
r en de
voerd uit het land Egypte,
_
¨
en Syri
Filistĳnens uit Kreta,
_
_ e uit
t
Kir?’
8 ’Ziet! De ogen van de Soevereine Heer Jehovah zĳn op het

9
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zondige koninkrĳk [gericht],a en
hĳ zal het stellig van de oppervlakte van de aardbodem verdelgen.b Niettemin zal ik het huis
van Jakob
niet geheel en al ver_
delgen’,c is de uitspraak van Jehovah. 9 ’Want ziet! ik geef be¨
vel, en ik wil het huis van Isra
el
_
¨
onder alle natien schudden,d net
zoals men de zeef schudt, zodat er geen steentje ter aarde
valt. 10 Door het zwaard zullen zĳ sterven — alle zondaars
van mĳn volk,e degenen die zeggen: „De rampspoed zal niet naderbĳ komen noch tot aan ons
reiken.” ’f
11 ’Op die dag zal ik de hutg
van David,
die vervallen is,h op_
richten,i en ik zal stellig hun bressen herstellen. En haar puinhopen zal ik oprichten, en ik zal haar
stellig opbouwen als in de dagen
van weleer,j 12 opdat zĳ in bezit
mogen nemen wat er van Edom
_
¨
overgebleven is,k en alle natien
waarover mĳn naam is uitgeroepen’,l is de uitspraak van Jehovah,
die dit doet.
13 ’Ziet! Er komen dagen’, is
de uitspraak van Jehovah, ’en de
ploeger zal werkelĳk de oogster
inhalen,m en de druiventreder de
drager van het zaad; n en de bergen moeten druipen van zoete
wĳn,o en zelfs de heuvels zullen
alle versmelten.p 14 En ik wil
de gevangenen van mĳn volk Is_
¨
rael doen terugkeren,q en zĳ zullen werkelĳk [de] woest gelegde
steden bouwen en [ze] bewonen,r
en wĳngaarden planten en de
wĳn ervan drinken, en tuinen
aanleggen en de vrucht ervan
eten.’s
15 ’En ik zal hen stellig planten op hun grond, en zĳ zullen
niet meer uitgerukt worden uit
hun grond die ik hun heb gegeven’,t heeft Jehovah, uw God,
gezegd.”
q Ezr 3:1; Jer 30:3; Ez 39:25; r Jes 61:4; Jes 65:21;
Ez 36:33; s Jes 62:8; Jer 30:10; Ez 28:26; Mi 4:4;
¨
t Jes 60:21; Jer 24:6; Ez 34:28; Ez 37:25; Joe 3:20.

OBADJA
1 Het visioen van Obadja:
_
Dit heeft de Soevereine Heer Jea
hovah gezegd betreffende Edom:
_
„Een bericht hebben wĳ van Jehovah gehoord en een afgezant is on¨
der de natien gezonden: ’Staat op
en laten wĳ ertegen opstaan ten
strĳde.’ ”b
2 „Zie! Klein heb ik u gemaakt
¨
onder de natien.c Gĳ wordt zeer
veracht.d 3 De overmoed van
uw hart heeft u bedrogen,e gĳ
die verblĳf houdt in de schuilhoeken van de steile rots,f de hoogte
waar hĳ woont, terwĳl hĳ in zĳn
hart zegt: ’Wie zal mĳ omlaaghalen naar [de] aarde?’ 4 Indien
gĳ uw plaats hoog zoudt maken
als de arend, of indien tussen de
sterren uw nest geplaatst werd,
naar omlaag zou ik u vandaar
halen”,g is de uitspraak van Jehovah.
5 „Indien het dieven waren die
bĳ u binnenkwamen, indien er
’s nachts gewelddadige plunderaars [binnenkwamen], in welke
mate zoudt gĳ tot zwĳgen zĳn
gebracht? h Zouden zĳ niet stelen
zoveel als zĳ wilden? Of indien
het druivenlezers waren die bĳ
u binnenkwamen, zouden zĳ niet
wat nalezingen overlaten? i 6 O
de mate waarin degenen van Esau
_
zĳn doorzocht! j [Hoe] zĳn zĳn
verborgen schatten opgespoord!
7 Tot aan de grens hebben zĳ u
gezonden. Juist de mannen die
in een verbond met u staan, hebben u allen bedrogen.k De mannen in vrede met u hebben u overweldigd.l Degenen die voedsel
met u [eten], zullen een net onder u plaatsen als [onder] iemand
in wie geen onderscheidingsvermogen is.m 8 Zal het niet op die
dag zĳn?”, is de uitspraak van Jehovah.
„En ik zal stellig de wĳzen uit
Edom
verdelgen,n en het onder_
scheidingsvermogen uit het berg-
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land van Esau.
9 En uw sterke
_
mannen moeten verschrikt wora
b
den, o Teman,
omdat elkeen
_
door doding c afgesneden zal word
den uit het bergland van Esau.
_
10 Vanwege de gewelddaad tee
genover uw broeder Jakob
zal
_
schaamte u bedekken,f en gĳ zult
tot onbepaalde tĳd afgesneden
moeten worden.g 11 Op de dag
dat gĳ afzĳdig stondt, op de dag
dat vreemden zĳn krĳgsmacht
in gevangenschap voerdenh en
[dat] volslagen buitenlanders zĳn
poort binnenkwameni en zĳ over
Jeruzalem
het lot wierpen,j waart
_
ook gĳ als een van hen.
12 En gĳ hadt niet mogen kĳken naar wat er te zien was op
de dag van uw broeder,k op de
dag van zĳn tegenspoed; en gĳ
hadt u niet mogen verheugen
over de zonen van Juda
op de
_
dag dat zĳ omkwamen; l en gĳ
hadt geen grote mond mogen opzetten op de dag van [hun] benauwdheid. 13 Gĳ hadt niet in
de poort van mĳn volk mogen komen op de dag van hun ongeluk.m
Gĳ, ja gĳ, hadt niet naar zĳn
rampspoed mogen turen op de
dag van zĳn ongeluk; en gĳ hadt
geen hand mogen uitsteken naar
zĳn vermogen op de dag van zĳn
ongeluk.n 14 En gĳ hadt niet
aan de splitsing van de wegen
mogen staan, om zĳn ontkomenen af te snĳden; o en gĳ hadt zĳn
overlevenden niet mogen uitleveren op de dag van benauwdheid.p
15 Want de dag van Jehovah te¨
gen alle natien is nabĳ.q Zoals
gĳ gedaan hebt, zal u gedaan
worden.r Uw soort van behandeling zal op uw eigen hoofd terugkomen.s 16 Want zoals gĳlieden
hebt gedronken op mĳn heilige
¨
berg, zullen alle natien voortdurend blĳven drinken.t En ze zullen stellig drinken en inzwelgen
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´
Jona naar Tarsis, niet Nineve

en worden als waren ze nooit geweest.
17 En op de berg S _ion zullen
de ontkomenen blĳken te zĳn,a
en die moet iets heiligs worden; b
en het huis van Jakob
moet de
_
dingen in bezit nemen die zĳ
c
18 En het
moeten bezitten.
huis van Jakob
moet een vuur
_
d
worden, en het huis van Jozef
_
een vlam, en het huis van Esau
_
als stoppels; e en zĳ moeten hen
in brand steken en hen verteren. En er zal voor het huis van
Esau
geen overlevende blĳken
_
te zĳn; f want Jehovah zelf heeft
[het] gesproken. 19 En zĳ moeten de Negeb
in bezit nemen, ja
_
g en de
het bergland van Esau,
_
h En zĳ
Sjefela,
ja
de
Filistĳnen.
_

¨
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OBADJA 17—JONA 1:8
¨
moeten het veld van Efra
ıma en
_
b in bezit nehet veld van Samaria
_
men; en Benjamin
[moet] G _ileadc
_
[in bezit nemen]. 20 En wat de
ballingen van deze voormuur d be¨
treft, aan de zonen van Isra
_ ¨ el
zal toebehoren wat de Kanaanief
tene [bezaten] tot aan Sarfath
_
toe. En de ballingen van Jeruza_
lem, die in Sefarad
waren, zullen
_
de steden van de Negeb
in bezit
_
g
nemen.
h
21 En redders zullen stellig de
berg S _ion bestĳgen,i om het bergland van Esau
te oordelen; j en
_
het koningschap moet van Jehovah worden.”k
h Ne 9:27; Ps 2:6; Jes 19:20; Opb 7:4; i Jer 31:6;
¨
Joe 2:32; j Ps 149:7; Ez 35:11; k Ps 22:28; Za
14:9.
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JONA
Het woord van Jehovah kwam
a
voorts tot Jona,
de zoon van
_
Am _ittai, en luidde: 2 „Sta op,
´ b
ga naar N _ineve, de grote stad,
en kondig tegen haar af dat hun
slechtheid voor mĳn aangezicht
is opgestegen.”c
3 Toen stond Jona
op om de
_
d
wĳk te nemen naar Tarsis,
weg
_
van het aangezicht van Jehovah; e
en hĳ daalde ten slotte naar Jop_
pe f af en vond een schip dat naar
Tarsis
ging. Hĳ betaalde dus de
_
prĳs voor de overtocht en steeg
erin af, ten einde met hen naar
Tarsis
te gaan, weg van het aan_
gezicht van Jehovah.
4 En Jehovah zelf slingerde
een hevige wind op de zee,g en
er ontstond een zware stormh op
zee; en wat het schip betreft,
het dreigde schipbreuk te lĳden.
5 En de zeelieden werden bevreesd en gingen om hulp roepen, ieder tot zĳn god.i En zĳ
bleven de voorwerpen die in het
schip waren in zee slingeren, ten
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einde [het] daarvan te verlichechter was tot in de
ten.a Jona
_
binnenste ruimten van het van
een dek voorziene vaartuig afgedaald, en hĳ legde zich vervolgens neer en viel in een diepe slaap.b 6 Ten slotte kwam de
scheepskapitein naar hem toe en
zei tot hem: „Wat is er met u aan
de hand, slaper? Sta op, roep tot
uw god! c Misschien zal de [ware]
God tonen dat hĳ zich om ons bekommert, en zullen wĳ niet vergaan.”d
7 Voorts zeiden zĳ tot elkaar:
„Komt, en laten wĳ het lot werpen,e opdat wĳ weten door wiens
schuld wĳ deze rampspoed hebben.”f En zĳ bleven het lot werpen, en ten slotte viel het lot op
g
8 Dus zeiden zĳ tot hem:
Jona.
_
„Vertel ons toch, alstublieft, door
wiens schuld is het dat wĳ deze
rampspoed hebben? h Wat is uw
werk, en waar komt gĳ vandaan?
Wat is uw land, en van welk volk
zĳt gĳ?”

JONA 1:9–3:2

Jona in zee geworpen. Gebed in buik van vis

9 Hierop zei
hĳ tot hen: „Ik ben
¨
een Hebreeer,a en Jehovah, de God
b
van de hemel, vrees ik,c Degene
die de zee en het droge land heeft
gemaakt.”d
10 Toen werden de mannen
door grote vrees bevangen, en zĳ
zeiden voorts tot hem: „Wat hebt
gĳ toch gedaan?”e De mannen
waren namelĳk te weten gekomen dat hĳ van voor het aangezicht van Jehovah de wĳk nam,
want hĳ had [het] hun verteld.
11 Ten slotte zeiden zĳ tot hem:
„Wat dienen wĳ met u te doen,f
opdat de zee voor ons tot rust
komt?” Want de zee werd steeds
stormachtiger. 12 Hĳ dan zei
tot hen: „Neemt mĳ op en werpt
mĳ in zee, en de zee zal voor
U tot rust komen; want ik weet
´´
dat wegens mıj deze zware storm
over U [gekomen] is.”g 13 Maar
de mannen trachtten erdoor te
komen ten einde [het schip] naar
het droge land terug te brengen;
doch zĳ konden [het] niet, omdat
de zee steeds stormachtiger tegen hen werd.h
14 En zĳ riepen vervolgens tot
Jehovah en zeiden: i „Ach, o Jehovah, mogen wĳ alstublieft niet
vergaan wegens de ziel van deze
man! En leg geen onschuldig bloed
op ons,j daar gĳzelf, o Jehovah,
gedaan hebt naar datgene waarin gĳ welbehagen hebt gevonden!”k 15 Toen namen zĳ Jona
_
op en wierpen hem in de zee; en de
woede van de zee kwam tot bedaren.l 16 Hierop werden de mannen door grote vrees voor Jehovah bevangen,m en dus brachten
zĳ Jehovah een slachtoffer n en deden geloften.o
17 Nu beschikte Jehovah een
grote vis om Jona
op te slokken,p
_
zodat Jona
zich drie dagen en drie
_
nachten in de inwendige delen van
de vis bevond.q
Toen bad Jona
tot Jehovah,
_
zĳn God, vanuit de inwendige
delen van de vis r 2 en zei:
„Uit mĳn benauwdheid riep ik
tot Jehovah,s en hĳ antwoordde mĳ toen.t
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Uit de buik van Sje o_ ol
_
schreeuwde ik om hulp.a
b
Gĳ hoorde mĳn stem.
3 Toen gĳ mĳ [in] de diepten
wierpt, in het hart van de
open zee,c
Daar omgaf mĳ een rivier.
Al uw brandingen en uw golven — over mĳ zĳn ze
heen geslagen.d
4 En wat mĳ betreft, ik zei: ’Ik
ben van voor uw ogen verdreven! e
Hoe zal ik uw heilige tempel
weer aanschouwen?’f
5 Wateren omgaven mĳ tot aan
[de] ziel; g de waterdiepte
zelf bleef mĳ omsluiten.
Zeewier was om mĳn hoofd
gewonden.
6 Tot de grondvesten van [de]
bergen daalde ik neer.
Wat de aarde betreft, haar
grendels waren voor onbepaalde tĳd op mĳ.
Maar uit [de] kuil bracht
gĳ vervolgens mĳn leven
omhoog, o Jehovah, mĳn
God.h
7 Toen mĳn ziel in mĳ bezweek,i
was het Jehovah aan wie
ik dacht.j
Toen kwam mĳn gebed tot
u, in uw heilige tempel.k
8 Wat degenen betreft die op de
afgoden van onwaarheid
acht slaan, zĳ laten hun
eigen liefderĳke goedheid
varen.l
9 Maar wat mĳ betreft, met de
stem van dankzegging wil
ik u slachtoffers brengen.m
Wat ik plechtig beloofd heb,
wil ik betalen.n Redding
behoort Jehovah toe.”o
10 Na verloop van tĳd gaf Jehovah de vis bevel, zodat deze Jona
_
uitbraakte op het droge land.p
Het woord van Jehovah kwam
nu voor de tweede maal tot
3
Jona
en luidde:
2 „Sta op, ga
_
q

´
naar N _ineve, de grote stad, en doe
haar de afkondiging toekomenr
die ik tot u spreek.”

m Ps 50:14; Ho 14:2; Ro 12:1; Heb 13:15; n Pr
5:4; o Ps 3:8; Jes 12:2; p Ps 33:9; Jes 50:2;
HFDST. 3 q Jon 1:1; r Jon 1:2.
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Ninevieten berouwvol, gespaard. Jona’s klacht

3 Toen stond
Jona
op en ging
_
´
naar N _ineve, overeenkomstig´ het
a
woord van Jehovah. N _ineve nu
bleek een voor God grote stad
te zĳn,b van drie dagen gaans.
4 Ten´ ´ slotte dan begon Jona
de
_
stad een dag gaans binnen te trekken, en hĳ bleef afkondigen en
zeggen: „Nog
maar veertig dagen
´
en N _ineve zal ondersteboven worden gekeerd.”c
´
5 En de mannen van N _ineve
gingen geloof stellen in God,d en
zĳ kondigden voorts een vasten
af en deden zakken aan,e van de
grootste onder hen tot zelfs de
geringste onder hen. 6 Toen´ het
woord de koning van N _ineve bereikte,f stond hĳ vervolgens op
van zĳn troon en ontdeed zich
van zĳn ambtsgewaad en bedekte
zich met een zak en ging in de as
zitten.g 7 Bovendien
´ liet hĳ omroepen en in N _ineve op last van
de koning en zĳn groten aldus zeggen:
„Geen mens en geen huisdier,
geen rundvee en geen kleinvee,
dient ook maar iets te proeven.
Niemand dient voedsel [tot zich]
te nemen. Zelfs water mogen zĳ
niet drinken.h 8 En laten zĳ zich
met zakken bedekken, mens en
huisdier; en laten zĳ uit alle macht
tot God roepen en zich afkeren,i
een ieder van zĳn slechte weg en
van het geweld dat aan hun handen kleefde. 9 Wie weet of de
[ware] God zich zal omwenden en
werkelĳk spĳt zal gevoelenj en
zich zal afkeren van zĳn brandende toorn, zodat wĳ niet vergaan?”k
10 De [ware] God dan zag hun
werken,l dat zĳ zich van hun slechte weg hadden afgekeerd; m en dus
gevoelde de [ware] God spĳtn over
de rampspoed die hĳ gezegd had
hun te zullen aandoen; en hĳ deed
[het] niet.o
Jona
echter mishaagde dit ten
_
zeerste,p en hĳ ontbrandde in
toorn. 2 Derhalve bad hĳ tot Jehovah en zei: „Ach, o Jehovah, was
dit niet waar het mĳ om ging,
toen ik mĳ nog op mĳn eigen bo-
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dem bevond? Daarom ben ik ertoe overgegaan de wĳk te nemen
a
want ik wist dat gĳ
naar Tarsis;
_
een goedgunstig en barmhartig
God zĳt,b langzaam tot toorn en
overvloedig in liefderĳke goedheid,c en die spĳt gevoelt over
de rampspoed.d 3 En nu, o Jehovah, neem alstublieft mĳn ziele
van mĳ weg, want het is beter dat
ik sterf dan dat ik in leven ben.”f
4 Op zĳn beurt zei Jehovah:
„Zĳt gĳ met recht in toorn ontbrand?”g
5 Toen ging Jona
de stad uit
_
en zette zich ten oosten van de
stad neer; en geleidelĳk maakte hĳ zich daar een loofhut, opdat hĳ eronder in de schaduw kon
zitten,h totdat hĳ zou zien wat er
van de stad zou worden.i 6 Bĳgevolg beschikte Jehovah God een
fleskalebasplant, opdat deze boven Jona
zou opschieten, ten ein_
de een schaduw boven zĳn hoofd
te worden, om hem uit zĳn rampspoedige toestand te bevrĳden.j
Jona
dan verheugde zich zeer over
_
de fleskalebasplant.
7 Maar de [ware] God beschikte bĳ het opklimmen van de dageraad op de volgende dag een
worm,k opdat die de fleskalebasplant zou steken; en ze verdorde
geleidelĳk.l 8 En het geschiedde dat zodra de zon ging schĳnen,
God voorts ook een verschroeiende oostenwind beschikte,m en de
zon bleef op het hoofd van Jona
_
steken, zodat hĳ bezwĳmde; n en
hĳ bleef vragen of zĳn ziel mocht
sterven, en hĳ zei herhaaldelĳk:
„Dat ik sterf, is beter dan dat ik
in leven ben.”o
9 En God zei vervolgens tot
Jona:
„Zĳt gĳ met recht in toorn
_
ontbrand over de fleskalebasplant?”p
Hierop zei hĳ: „Ik ben met recht
in toorn ontbrand, ten dode toe.”
10 Maar Jehovah zei: „Gĳ, van
uw kant, gevoelde deernis met de
fleskalebasplant, waaraan gĳ niet
hebt gezwoegd en die gĳ niet hebt
doen groeien, die niets dan een
groeisel van een nacht bleek te

JONA 4:11—MICHA 1:15

Opstandigheid van Juda en Samaria

zĳn en als niets dan een groeisel
van een nacht is vergaan. 11 En
moest ik, van mĳn kant, geen
´
deernis gevoelen met N _ineve, de
grote stad,a waarin meer dan hon-
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derd twintig duizend mensen zĳn
die volstrekt het verschil niet weten tussen hun rechterhand en
hun linker, benevens veel huisdieren?”a

dccc

ccc

MICHA
Het woord van Jehovah dat
tot M _ichaa van Moreseth
_
b
kwam, in de dagen van Jotham,
_
c
d
Hizk _ia, koningen van
Achaz,
_
e
dat hĳ schouwde over SaJuda,
_
f en Jeruzalem: g
maria
_
_
2 „Hoort, o GIJ volken, allemaal;
schenk aandacht, o aarde en wat u
vult,h en laat de Soevereine Heer
Jehovah tegen U als getuige dienen,i Jehovah vanuit zĳn heilige tempel.j 3 Want ziet! Jehovah gaat uit van zĳn plaats,k en
hĳ zal stellig neerdalen en treden op de hoge plaatsen der aarde.l
4 En de bergen moeten onder
hem smelten,m en de laagvlakten zelf zullen vaneensplĳten, als
was vanwege het vuur,n als water
dat van een steile plaats wordt
gestort.
5 Vanwege de opstandigheid
van Jakob
is dit alles, ja, vanwege
_
¨
de zonden van het huis van Isra
el.o
_
Wat is de opstandigheid van Ja_
p
En wat
kob? Is het niet Samaria?
_
q
zĳn de hoge plaatsen van Juda?
_
Is het niet Jeruzalem?
6 En ik
_
zal Samaria
stellig maken tot een
_
puinhoop op het veld,r tot plaatsen om een wĳngaard te planten;
en ik wil haar stenen in het dal
storten, en haar fundamenten zal
ik blootleggen.s 7 En haar gehouwen beelden zullen alle stukgeslagen worden,t en alle geschenken, haar als haar loon [gegeven],
zullen in het vuur verbrand worden; u en al haar afgoden zal ik
tot een verlaten woestenĳ maken.
Want van dat wat als loon aan een
prostituee wordt gegeven, heeft
zĳ [ze] bĳeengebracht, en tot dat
wat als loon aan een prostituee
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wordt gegeven, zullen ze terugkeren.”a
8 Hierom wil ik weeklagen en
jammeren; b ik wil barrevoets
gaan en naakt.c Ik zal een weeklacht houden als de jakhalzen,
en een rouwklacht als wĳfjesstruisvogels. 9 Want de slag
haar [toegebracht] is onheelbaar; d want hĳ is tot aan Juda
_
gekomen,e [de] plaag tot aan de
poort van mĳn volk, tot aan Jef
ruzalem.
_
10 „Vertelt [het] niet in Gath;
weent volstrekt niet.g
Wentel u in het huis van Afra
_
in het stof.h 11 Trek over, o inwoonster van Safir,
in schande_
i De inwoonster
lĳke naaktheid.
¨
van Sa_ anan is niet uitgetrokken.
¨
Het geweeklaag van Beth-Haezel
_
zal ulieden haar standplaats ontnemen. 12 Want de inwoonster
van Maroth
heeft op het goe_
de gewacht,j maar het kwade is
van Jehovah neergekomen tot de
k
13 Bind
poort van Jeruzalem.
_
de wagen aan het span paarden,
l
Het
o inwoonster van L achis.
_
begin der zonde was zĳ voor de
m want in u
dochter van S _ion,
¨
zĳn Isra
els daden van opstan_
digheid gevonden.n 14 Daarom
zult gĳ afscheidsgeschenken geo
De huiven aan Moreseth-Gath.
_
p waren als iets
zen van Achzib
_
bedrieglĳks voor de koningen
¨
van Isra
el. 15 De onteigenaar
_
zal ik nog tot u brengen,q o inr Tot aan
woonster van Maresa.
_
s zal de heerlĳkheid van
Adullam
_
n 2Kon 16:3; Jer 3:8; o 2Kon 15:19; p Joz 15:44;
q Jes 7:17; r 2Kr 11:8; s Ge 38:1; Ne 11:30.
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Overblĳfsel in eenheid vergaderd

¨
Isra
el komen. 16 Veroorzaak
_
kaalheid en scheer [uw haar] af
vanwege uw zonen van heerlĳke
verrukking.a Breid uw kaalheid
uit gelĳk [die van] de arend, omdat zĳ van u zĳn heengegaan in
ballingschap.”b
„Wee degenen die beramen
wat schadelĳk is, en degenen
2
die beoefenen wat slecht is, op
hun bed! c Bĳ het licht van de
morgen gaan zĳ ertoe over het
te doen,d omdat het in de macht
van hun hand is.e 2 En zĳ hebben velden begeerd en zich [er]
meester van gemaakt; f ook huizen, en zĳ hebben [ze] genomen;
en zĳ hebben een fysiek sterke
man en zĳn huisgezin, een man
en zĳn erfelĳke bezitting,g te kort
gedaan.h
3 Daarom, dit heeft Jehovah gezegd: ’Ziet, ik bedenk tegen deze
familie i een rampspoedj waaraan
gĳlieden UW hals niet zult onttrekken,k zodat GIJ niet hoogmoedig zult wandelen; l want het is
een tĳd van rampspoed.m 4 Op
die dag zal men over ulieden een
spreuk aanheffenn en stellig jammeren in een jammerklacht, ja,
een jammerklacht.o Men zal moeten zeggen: „Wĳ zĳn beslist gewelddadig geplunderd! p Zelfs het
deel van mĳn volk wĳzigt hĳ.q
Hoe ontneemt hĳ [het] mĳ! Aan
de ontrouwe deelt hĳ onze eigen
velden uit.” 5 Daarom zult gĳ
niemand blĳken te hebben die
volgens het lot het snoer uitwerptr in de gemeente van Jehovah. 6 LAAT geen [woorden]
vallen.s Zĳ laten [woorden] vallen. Zĳ zullen over deze [dingen]
geen [woorden] laten vallen. De
smadelĳke bejegeningen zullen
niet wĳken.t
7 Wordt er gezegd, o huis van
u „Is de geest van Jehovah
Jakob:
_
ontevreden geworden, of zĳn dit
zĳn handelingen?”v Doen mĳn
eigen woorden geen goedw in het
geval van degene die oprecht wandelt? x
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8 En gisteren ging mĳn eigen
volk ertoe over als een uitgesproken vĳand op te staan.a Van
de voorkant van een kleed rukt
gĳlieden de majestueuze versiering af van hen die vol vertrouwen voorbĳgaan, [gelĳk] degenen die terugkeren van de
oorlog. 9 De vrouwen van mĳn
volk verdrĳft GIJ uit het huis
waarin een vrouw [haar] heerlĳke verrukking vindt. Haar kinderen ontneemt GIJ mĳn pracht,b
tot onbepaalde tĳd.c 10 Staat
op en gaat heen,d want dit is
geen rustplaats.e Wegens het feit
dat ze onrein is geworden,f is er
een te gronde richten; en [het] te
gronde richtende werk is smartelĳk.g 11 Indien een man, die
wandelde in wind en valsheid,
de leugen heeft verteld: h „Ik zal
[woorden] tot u laten vallen aangaande wĳn en aangaande bedwelmende drank”, dan zal hĳ
stellig degene worden die [woorden] voor dit volk laat vallen.i
12 Ik zal Jakob
beslist verga_
deren, in zĳn geheel; j ik zal de
¨
overgeblevenen van Isra
el zon_
der mankeren bĳeenbrengen.k In
eenheid zal ik hen stellen, als
schapen in de kooi, als een kudde
midden in haar weide; l het zal er
gonzen van mensen.’m
13 Hĳ die een
´ ´ doorbraak maakt,
zal stellig voor hen optrekken: n
zĳ zullen werkelĳk doorbreken.
En zĳ zullen door een poort trekken, en zĳ zullen daardoor uit´ ´
gaan.o En hun koning zal voor
hen doortrekken, met Jehovah
aan hun spits.”p
Voorts zei ik: „Hoort alstublieft,
hoofden van Jakob
3
_
aanvoerders van het huis
en
GIJ

GIJ

¨
van Isra
el.q Is het niet aan U ge_
rechtigheid te kennen? r 2 GIJ
die het goede haats en het kwade liefhebt,t die de mensen hun
l Ez 34:11; m Ez
59:16; o Jes 62:10;
Za 9:14; Za 10:5;
1Kor 6:5; s 1Kon
19:2; Sp 28:4.

36:38; Za 8:22; n Jes 45:1; Jes
p Jes 42:13; Jes 49:10; Jes 52:12;
HFDST. 3 q Mi 3:9; r De 1:13;
22:8; Am 5:10; Lu 19:14; t 2Kr
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Berg van Jehovah. Wet vanuit Sion

huid aftrekt en hun organisme
van hun beenderen; a 3 GIJ die
ook het organisme van mĳn volk
hebt gegetenb en hun zelfs de
huid hebt afgestroopt en zelfs
hun beenderen hebt stukgeslagen en [hen] hebt verbrĳzeld als
dat wat in een pot met wĳde opening zit en als vlees midden in
een kookpot.c 4 In die tĳd zullen zĳ tot Jehovah roepen om
hulp, maar hĳ zal hen niet antwoorden.d En hĳ zal in die tĳd
zĳn aangezicht voor hen verbergen,e al naar zĳ slechtheid hebben bedreven in hun handelingen.f
5 Dit heeft Jehovah gezegd tegen de profeten die mĳn volk
doen dolen,g die met hun tanden bĳtenh en die werkelĳk uitroepen: ’Vrede!’; i die, wanneer
iemand niet [iets] in hun mond
stopt, ook werkelĳk de oorlog tegen hem heiligen: j 6 ’Daarom
zult gĳlieden nacht hebben,k zodat er geen visioen zal zĳn; l en
duisternis zult GIJ hebben, zodat GIJ geen waarzeggerĳ zult beoefenen. En de zon zal stellig ondergaan over de profeten, en de
dag moet donker worden over
hen.m 7 En de visionairs n zullen beschaamd moeten worden,o
en de waarzeggers p zullen stellig
teleurgesteld worden. En zĳ zullen de snor moeten bedekken,q
zĳ allen, omdat er geen antwoord
van God komt.’ ”r
8 En ikzelf daarentegen ben
vol van kracht geworden, met de
geest van Jehovah, en van gerechtigheid en macht,s om Jakob
_
zĳn opstandigheid aan te zeggen
¨
en Isra
el zĳn zonde.t
_
9 Hoort dit alstublieft, GIJ hoofden van het huis van Jakob
en GIJ
_
aanvoerders van het huis van Is_
¨ u
rael, die gerechtigheid verfoeit
en die zelfs al wat recht is krom
maakt,v 10 die S _ion bouwt met
daden van bloedvergieten en Jeruzalem
met onrechtvaardig_
heid.w 11 Haar eigen hoofden
spreken recht louter om steek-
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penningen,a en haar eigen priesters onderrichten alleen om een
prĳs,b en haar eigen profeten beoefenen waarzeggerĳ enkel om
geld; c toch blĳven zĳ op Jehovah steunen en zeggen: „Is Jehovah niet in ons midden? d Ons zal
geen rampspoed overkomen.” e
12 Daarom zal wegens ulieden
S _ion worden omgeploegd als was
het een veld, en Jeruzalem
zelf
_
zal tot niets dan puinhopen worden,f en de berg van het huis zal
zĳn als de hoge plaatsen van een
woud.
En het moet geschieden in
4
het laatst der dagen [dat] de
berg van het huis van Jehovah
g

h

i

stevig bevestigd zal worden boven de top der bergen, en hĳ zal
stellig verheven worden boven
de heuvels; j en daarheen moeten
volken
stromen.k 2 En vele na¨
tien zullen stellig heengaan en
zeggen: „Komt,l en laten wĳ opgaan naar de berg van Jehovah
en naar het huis van de God van
m en hĳ zal ons onderrichJakob;
_
ten omtrent zĳn wegen,n en wĳ
willen zĳn paden bewandelen.”o
Want uit S _ion zal [de] wet uitgaan, en het woord van Jehovah
p
3 En hĳ zal steluit Jeruzalem.
_
lig rechtspreken onder vele volkenq en de zaken rechtzettenr met
betrekking tot verre, machtige
¨
natien.s En zĳ zullen hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden en hun speren tot snoeimessen.t Zĳ zullen, natie tegen natie,
geen zwaard opheffen, ook zullen zĳ de oorlog niet meer leren.u
4 En zĳ zullen werkelĳk ieder onder hun wĳnstok en onder hun
vĳgenboom zitten,v en er zal niemand zĳn die [hen] doet beven; w
want het is de mond van Jehovah
der legerscharen die [het] heeft
gesproken.x
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In Gods naam wandelen. Heerser uit Bethlehem

5 Want alle volken, van hun
kant, zullen elk in de naam van
hun god wandelen; a maar wĳ, van
onze kant, zullen wandelen in de
naam van Jehovah, onze God,b
tot onbepaalde tĳd, ja voor eeuwig.c
6 „Op die dag”, is de uitspraak
van Jehovah, „wil ik haar vergaderen die kreupel ging; d en haar
die verdreven was, wil ik bĳeenbrengen,e ja, haar die ik slecht
behandeld heb. 7 En ik zal haar
die kreupel ging, stellig tot een
overblĳfself maken, en haar die
ver verwĳderd was, tot een machtige natie; g en Jehovah zal werkelĳk als koning over hen regeren op
de berg S _ion, van nu aan en tot onbepaalde tĳd.h
8 En wat u aangaat, o toren der
kudde, de wal van de dochter van
S _ion,i tot u zal ze komen, ja, de
eerste heerschappĳ zal stellig komen,j het koninkrĳk dat de dochter van Jeruzalem
toebehoort.k
_
9 Waarom nu blĳft gĳ zo luid
schreeuwen? l Is er geen koning
in u, of is uw eigen raadsman om¨
gekomen, zodat weeen als van een
barende vrouw u hebben aangegrepen? m 10 Krimp van pĳn ineen en barst uit [in geschreeuw],
o dochter van S _ion, als een barende vrouw,n want nu zult gĳ uit
een stad wegtrekken, en gĳ zult
op het veld moeten verblĳven.o En
gĳ zult tot aan Babylon
moeten
_
komen.p Daar zult gĳ bevrĳd worq
den. Daar zal Jehovah u terugkopen uit de handpalm van uw
vĳanden.r
11 En nu zullen er tegen u stel¨
lig vele natien vergaderd worden,
die daar zeggen: ’Laat zĳ bezoedeld worden, en mogen onze ogen
op S _ion zien.’s 12 Maar wat hen
aangaat, zĳ zĳn de gedachten van
Jehovah niet te weten gekomen,
en zĳ zĳn niet tot een begrip gekomen van zĳn raadsbesluit; t want
hĳ zal hen stellig bĳeenbrengen
als een rĳ pasgemaaid koren op de
dorsvloer.u
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13 Sta op en dors, o dochter van
S _ion; a want uw hoorn zal ik veranderen in ĳzer, en uw hoeven zal
ik veranderen in koper, en gĳ zult
stellig vele volken verpulveren; b
en door een ban zult gĳ hun onrechtvaardige winst werkelĳk aan
Jehovah wĳden,c en hun vermogen
aan de [ware] Heer van de gehele
aarde.”d
„Thans brengt gĳ u insnĳdingen toe, o dochter van een
5
invasie; een belegeringswal heeft
e

hĳ tegen ons opgeworpen.f Met
de ¨stok zal men de rechter van Is_
rael op de wang slaan.g
h
2 En gĳ, o Bethlehem
Efratha,
_
_
die te klein zĳt om onder de duizenden van Juda
[gerekend] te
_
worden,i uit uj zal mĳ voortkomen
¨
degene die heerser in Isra
el zal
_
worden,k wiens oorsprong is uit
oude tĳden, uit de dagen van onbepaalde tĳd.l
3 Daarom zal hĳ hen prĳsgevenm tot de tĳd dat de barende
werkelĳk baart.n En de overigen
van zĳn broeders
zullen tot de zo¨
nen van Isra
el terugkeren.
_
4 En hĳ zal stellig staan en als
herder optreden in de sterkte van
Jehovah,o in de superioriteit van
de naam van Jehovah, zĳn God.p
En zĳ zullen stellig blĳven wonen,q want nu zal hĳ groot zĳn tot
aan de einden der aarde.r 5 En
deze moet
vrede worden.s Wat de
¨
Assyrier aangaat, wanneer hĳ in
ons land komt en wanneer hĳ onze
woontorens betreedt,t dan zullen wĳ zeven herders tegen hem
moeten verwekken, ja, acht hertogen uit de mensheid. 6 En zĳ
zullen werkelĳk het land Assy_
¨
rie weiden met het zwaard,u en
het land van N _imrodv in zĳn ingangen. En hĳ zal stellig
bevrĳ¨
ding van de Assyrier teweegw wanneer hĳ in ons
brengen,
l Sp 8:22; Jo 1:1; Jo 8:58; Kol 1:17; Opb 3:14;
m 1Kon 14:16; n Jes 66:8; o Jes 49:9; Ez 34:23;
Mi 7:14; Jo 10:11; p Ps 93:1; Ez 37:24; q Jes
32:18; Jer 23:6; r Ps 72:8; Za 9:10; Lu 1:33; Opb
11:15; s Ps 72:7; Jes 9:6; Lu 2:14; t Jes 8:7; u Jes
14:2; Jes 33:1; v Ge 10:9; Ge 10:11; w Jes 14:25;
Lu 1:71.
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Gods rechtsgeding. Wat Jehovah vraagt

land komt en wanneer hĳ ons gebied betreedt.
7 En de overgeblevenen van Ja_
kob a moeten te midden van vele
volken worden als dauw van Jehovah,b als overvloedige regenbuien
op de plantengroei,c die niet hoopt
op de mens, noch wacht op de zonen van de aardse mens.d 8 En
de overgeblevenen van
Jakob
moe_
¨
ten onder de natien, te midden
van vele volken, als een leeuw onder de dieren van een woud worden, als een manen dragende jonge leeuw onder schaapskudden,
die, wanneer hĳ werkelĳk doortrekt, stellig zowel vertrapt als
verscheurt; e en er is geen bevrĳder. 9 Uw hand zal hoog boven
uw tegenstanders zĳn,f en al uw
vĳanden zullen afgesneden worden.”g
10 „En het moet op die dag geschieden”, is de uitspraak van Jehovah, „dat ik uw paarden uit uw
midden wil afsnĳden en uw wagens wil vernietigen.h 11 En ik
wil de steden van uw land afsnĳden en al uw versterkte plaatsen omverhalen.i 12 En ik wil
de toverĳen uit uw hand afsnĳden, en geen beoefenaars van magie zult gĳ nog langer hebben.j
13 En ik wil uw gehouwen beelden en uw zuilen uit uw midden afsnĳden, en gĳ zult u niet
meer neerbuigen voor het werk
van uw handen.k 14 En ik wil
uw heilige palen uit uw midden
uitrukkenl en uw steden verdelgen. 15 En in toorn en in woede wil
¨ ik wraak oefenen over de
natien die niet hebben gehoorzaamd.”m
Hoort alstublieft wat Jehovah zegt. Sta op, voer een
6
rechtsgeding met de bergen, en
n

mogen de heuvels uw stem horen.o 2 Hoort, o GIJ bergen, het
rechtsgeding van Jehovah, ook GIJ
duurzame voorwerpen, GIJ grondvesten der aarde; p want Jehovah
heeft een rechtsgeding
met zĳn
¨
volk, en met Isra
el zal hĳ argu_
q
menteren:
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3 „O mĳn volk,a wat heb ik u
gedaan? En op welke wĳze heb ik
u vermoeid? b Getuig tegen mĳ.c
4 Want ik heb u uit het land
Egypte
opgevoerd,d en uit het
_
slavenhuis heb ik u verlost; e en
¨
ik zond voorts Mozes,
Aaron
en
_
_
M _irjam voor u uit.f 5 O mĳn
volk, gedenkg alstublieft wat Ba_
lak, de koning van Moab,
beraad_
h
slaagde, en wat B _ileam, de zoon
van Beor,
hem antwoordde.i Van_
af S _ittimj was het, ja, tot G _ilgalk
toe, opdat de rechtvaardige daden van Jehovah bekend zouden
worden.”l
6 Waarmee zal ik Jehovah tegemoet treden? m [Waarmee] zal
ik mĳ buigen voor God in den
hoge? n Zal ik hem tegemoet treden met volledige brandoffers,o
met eenjarige kalveren? 7 Zal
Jehovah een welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan
tienduizenden oliestromen? p Zal
ik mĳn eerstgeboren zoon geven voor mĳn opstandigheid, de
vrucht van mĳn buik voor de zonde van mĳn ziel? q 8 Hĳ heeft u
verteld, o aardse mens, wat goed
is.r En wat vraagt Jehovah van u
terug dan gerechtigheid te oefenens en goedheid lief te hebbent
en bescheidenu te wandelen met
uw God? v
9 De stem van Jehovah zelf
roept de stad toe,w en [wie over]
praktische wĳsheid [beschikt,]
zal uw naam vrezen.x Hoort [de]
roede en wie het was die haar
bestemd heeft.y 10 Zĳn er [in]
het huis van een goddeloze nog
altĳd de schatten van goddeloosheid,z en de krappe efa-maat,
die openlĳk wordt veroordeeld?
11 Kan ik [moreel] rein zĳn bĳ
een goddeloze weegschaal en bĳ
een buidel vol bedrieglĳke weego 1Sa 15:22; Ps 50:8; Ps 51:16; Jes 1:11; Jes 40:16;
Ho 6:6; p Ps 50:10; Ps 51:16; Ez 16:18; q 2Kon
3:27; Ps 49:7; Ez 16:20; r Ps 119:72; s De 10:12; Sp
21:3; Jes 1:17; Jer 22:3; Ez 45:9; Ho 12:6; t Sp 3:3;
Sp 19:22; Ho 6:6; Za 7:9; Ef 4:32; Kol 3:12; u Sp
8:13; Lu 18:13; Jak 4:6; v Ge 6:9; Ga 5:22; w Ze
3:2; x Ne 1:11; Sp 9:10; Lu 1:17; y Jes 9:13; z Joz
7:1; 2Kon 5:23; Sp 10:2; Am 3:10; Jak 5:3.
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Van wachtende houding blĳk geven. Redding

stenen? a 12 Want haar eigen
rĳken zĳn vol gewelddaad geworden, en haar eigen inwoners
hebben leugen gesproken b en
hun tong is bedrieglĳk in hun
mond.c
13 „En ook ik, van mĳn kant,
zal [u] stellig ziek maken door
u te slaan; d verwoesting zal [uw
deel] zĳn wegens uw zonden.e
14 Gĳ, van uw kant, zult eten
en niet verzadigd worden, en uw
leegheid zal in uw midden zĳn.f
En gĳ zult [dingen] verwĳderen,
maar gĳ zult [ze] niet veilig wegvoeren; en wat gĳ nog veilig zoudt
´ ´
wegvoeren, zal ik aan het zwaard
geven.g 15 Gĳ, van uw kant, zult
zaaien, maar gĳ zult niet oogsten. Gĳ, van uw kant, zult olĳven treden, maar gĳ zult u niet
met olie inwrĳven; ook zoete wĳn,
maar gĳ zult geen wĳn drinken.h
16 En men handelt naar de ini en naar al
zettingen van Omri
_
j
het werk van het huis van Achab,
_
en gĳlieden wandelt in hun raadslagen,k opdat ik u tot een voorwerp van ontzetting zou maken
en haar inwoners tot een aanfluiting; l en de smaad der volken
zult gĳlieden dragen.”m
n

Wee mĳ, want ik ben ge7
worden als de inzamelingen
van zomerfruit, als de nalezing
van een druivenoogst! o Er is geen
druiventros om te eten, geen vroege vĳg, die mĳn ziel zou begeren! p 2 De loyale is van de aarde vergaan, en onder de mensen
is er geen oprechte.q Zĳ allen, op
bloedvergieten loeren zĳ.r Zĳ jagen, een ieder op zĳn eigen broeder, met een sleepnet.s 3 [Hun]
handen zĳn op het kwade [gericht], om [het] goed uit te voeren; t de vorst vraagt [om iets],
en degene die rechtspreekt, [doet
dit] om de beloning,u en de grote spreekt de sterke begeerte van
zĳn ziel uit, ja, slechts zĳn eigen
[begeerte]; v en zĳ weven het dooreen. 4 De beste van hen is als
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MICHA 6:12–7:12

een stekelstruik, [hun] oprechtste is erger dan een doornhaag.a
De dag van uw wachters, [waarop] er aandacht aan u wordt geschonken, moet komen.b Nu zal
hun ontsteltenis komen.c
5 Stelt UW geloof niet in een
metgezel. Stelt UW vertrouwen
niet in een vertrouwd vriend.d
Bewaak tegenover haar die aan
uw boezem ligt, de openingen
van uw mond.e 6 Want een
zoon veracht een vader; een dochter staat op tegen haar moeder,f
een schoondochter tegen haar
schoonmoeder; g ’s mensen vĳanden zĳn zĳn huisgenoten.h
7 Maar wat mĳ aangaat, naar
Jehovah zal ik blĳven uitzien.i Ik
wil van een wachtende houding
jegens de God van mĳn redding
blĳk geven.j Mĳn God zal mĳ horen.k
8 Verheug u niet over mĳ,
o gĳ, mĳn vĳandin.l Al ben ik
gevallen, ik zal stellig opstaan; m
al woon ik in de duisternis,n Jehovah zal mĳ een licht zĳn. o
9 Jehovah’s woede zal ik dragen — want ik heb tegen hem
gezondigd p — totdat hĳ mĳn
rechtsgeding voert en mĳ werkelĳk recht verschaft.q Hĳ zal
mĳ uitleiden tot het licht; ik zal
zĳn rechtvaardigheid aanschouwen.r 10 En mĳn vĳandin zal
[het] zien, en schaamte zal haar
bedekkens die tot mĳ zei: „Waar
is hĳ, Jehovah, uw God?”t Mĳn
eigen ogen zullen op haar neerzien.u Nu zal zĳ een plaats van
vertrapping worden, als het slĳk
der straten.v
11 De dag voor het bouwen
van uw stenen muren, op die dag
zal [de] verordening ver zĳn.w
12 Op die dag zal men zelfs van
h Ps 41:9; Jer 12:6; Mt 10:36; Jo 13:18; i Ps 34:5;
Ps 123:2; Jes 8:17; j Ge 49:18; Ps 25:5; Ps 62:1;
Klg 3:26; Lu 2:25; k Ps 4:3; Ps 40:1; Ps 65:2; Jes
12:2; Jes 25:9; 1Jo 5:14; l Ez 25:6; Opb 11:10;
m Ps 37:24; Sp 24:16; n Ps 107:10; o Ps 27:1; Lu
1:78; 2Kor 4:6; p Klg 1:18; Lu 15:18; q 1Sa 24:15;
Opb 18:20; r Ps 37:6; 1Kor 4:5; 2Th 1:10; s Ps
¨
35:26; t Ps 42:3; Ps 79:10; Ps 115:2; Da 3:15; Joe
2:17; Mt 27:43; u Ps 58:10; v 2Sa 22:43; w Ne 2:17.

MICHA 7:13—NAHUM 1:6
¨
Assyri
_ e en de steden van Egypte
_
naar u toe komen, en van Egypte
_
zelfs tot aan [de] Rivier,a en van
zee tot zee, en [van] berg tot de
berg.b 13 En het land moet een
verlaten woestenĳ worden vanwege zĳn bewoners, wegens de
vrucht van hun handelingen.c
14 Weid uw volk met uw staf,d
de kudde van uw erfdeel, die welke alleen in een woud verbleef —
te midden van een boomgaard.e
Laat hen weiden in Basan
en G _i_
leadf als in lang vervlogen dagen.g
15 „Als in de dagen van uw uittocht uit het land Egypte
zal
_
ik hem wonderbare dingen laten
¨
h
16 Natien zullen [het]
zien.
zien en beschaamd worden over
al hun macht.i Zĳ zullen de hand
op de mond leggen; j ja, hun oren
zullen doof worden. 17 Zĳ zullen stof likken als de slangen; k
als reptielen der aarde zullen zĳ
in beroering uit hun bolwerken
komen.l Tot Jehovah, onze God,

´
Overblĳfsel vergeven. Tegen Nineve
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zullen zĳ sidderend komen, en zĳ
zullen bevreesd voor u zĳn.”a
18 Wie is een God als gĳ,b een
die dwaling vergeeft en voorbĳgaat aan de overtreding c van
het overblĳfsel van zĳn erfdeel? d
Hĳ zal stellig niet voor eeuwig
aan zĳn toorn vasthouden, want
hĳ schept behagen in liefderĳke goedheid.e 19 Hĳ zal ons wederom barmhartigheid betonen; f
hĳ zal onze dwalingen onderwerpen.g En gĳ zult al hun zonden
in de diepten der zee werpen.h
20 Gĳ zult [de] aan Jakob
[ge_
schonken] waarachtigheid, [de]
aan Abraham
[geschonken] lief_
derĳke goedheid geven, die gĳ
vanaf de dagen van weleer onder
ede aan onze voorvaders beloofd
hebt.i
c Ex 34:7; Ne 9:17; Ps 65:3; Ps 86:5; Jes 1:18; Jes
¨
44:22; Jer 50:20; Da 9:9; d Jer 23:3; Joe 2:32; Ro
9:27; Opb 12:17; e Ps 36:7; Ps 62:12; Ps 103:9; Jes
57:16; Klg 3:22; f De 30:3; Ps 103:13; Da 9:9; Ho
2:19; Ef 2:4; g Ps 130:8; h Ps 103:12; Jes 38:17;
Jes 55:7; Jer 31:34; Jer 50:20; i Ge 22:17; Ps 105:9;
Lu 1:72; Han 3:25; Heb 6:13.
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NAHUM
De formele uitspraak tegen
´
N _ineve: Het boek van het
1
visioen van Nahum,
de Elkosiet:
_
a

2 Jehovah is een God die exclusieve toewĳding eistb en wraak
neemt; Jehovah neemt wraakc en
is tot woede geneigd.d Jehovah
neemt wraak op zĳn tegenstanders,e en hĳ toont zich gebelgd jegens zĳn vĳanden.f
3 Jehovah is langzaam tot
toorng en groot in kracht,h en
geenszins zal Jehovah zich ervan weerhouden te straffen.i
In verwoestende wind en in onweer is zĳn weg, en het wolkgevaarte is het fĳne stof van zĳn
voeten.j
4 Hĳ bestraft de zee,k en hĳ
doet haar opdrogen; en alle rivieren legt hĳ werkelĳk droog.l
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Basan
en Karmel
zĳn verwelkt,a
_
_
en zelfs de bloesem van de L _ibanon is verwelkt.
5 Ja, de bergen hebben geschud
wegens hem, en zelfs de heuvels
versmolten.b
En de aarde zal opgeheven worden wegens zĳn aangezicht; ook
het productieve land, en allen die
erop wonen.c
6 Wie kan voor zĳn openlĳke
veroordeling standhouden? d En
wie kan opstaan tegen zĳn brandende toorn? e
Zĳn eigen woede zal stellig
uitgestort worden als vuur,f en
zelfs de rotsen zullen werkel Joz
3:16;
Ps
74:15;
a Jes 33:9; Am 1:2; b 2Sa
Heb 12:26; c Ps 97:4; Jes
6:17; e De 32:22; Opb 16:1;

Jes
19:5; 2e
kolom
22:8; Ps 68:8; Ps 97:5;
24:1; d Jer 10:10; Opb
f Opb 16:8.
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Goede nieuws van vrede in Juda verkondigd

lĳk neergehaald worden wegens
hem.
7 Jehovah is goed,a een vesting b op de dag der benauwdheid.c
En hĳ kent degenen die bĳ hem
hun toevlucht zoeken.d
8 En door de vloed die doortrekt, zal hĳ een volslagen verdelging met betrekking tot haar
e en duisternis
plaats aanrichten,
´´
zal zĳn vıjanden najagen.f
9 Wat zult gĳlieden tegen Jehovah uitdenken? g Hĳ veroorzaakt
een volslagen verdelging.
De benauwdheid zal geen tweede maal oprĳzen.h
10 Hoewel zĳ zelfs als doorns i
dooreengevlochten worden en zĳ
dronken zĳn als van hun tarwebier,j zullen zĳ stellig verteerd
worden als volkomen droge stoppels.k
11 Uit u zal werkelĳk iemand
voortkomen die tegen Jehovah bedenkt wat kwaad is,l die nietswaardige raad geeft.m
12 Dit heeft Jehovah gezegd:
„Hoewel zĳ volkomen in vorm
waren en er velen in die toestand
waren, moeten zĳ zelfs in die toestand neergemaaid worden; n en
men moet doortrekken. En ik
zal u stellig kwellen, zodat ik u
niet verder kwellen zal.o 13 En
nu zal ik zĳn draagstok die op u
drukt, verbreken,p en
¨ de banden
op u zal ik in tweeen scheuren.q
14 En aangaande u heeft Jehovah geboden: ’Niets van uw naam
zal meer gezaaid worden.r Uit het
huis van uw goden zal ik afsnĳden het gesneden en het gegoten
beeld.s Ik zal u een grafstede maken,t want gĳ zĳt van geen belang geweest.’
15 Zie! Op de bergen de voeten van iemand die goed nieuws
brengt, iemand die vrede verkonvier uw feesten.v Bedigt.u O Juda,
_
taal uw geloften; w want voortaan
zal er geen nietswaardige meer
door u heen trekken.x Hĳ zal stellig geheel en al worden afgesneden.”y
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NAHUM 1:7–2:9

Iemand die een verstrooiing
bewerkt, is voor uw aangezicht opgetrokken.a Moge de versterkte plaats beveiligd worden.
Let op [de] weg. Sterk [de] heupen. Versterk de kracht zeer.b
2 Want Jehovah zal stellig de
c vergaderen, getrots van Jakob
_
¨
lĳk de trots van Isra
el, want zĳ
_
die leegmaken, hebben hen leeggemaakt; d en hun ranken hebben
zĳ vernield.e
3 Het schild van zĳn sterke
mannen is rood geverfd; [zĳn]
mannen van vitale kracht zĳn in
karmozĳnen stof gekleed.f Met
het vuur van ĳzer[beslag] is de
strĳdwagen op de dag dat hĳ zich
gereedmaakt, en de [speren van
hout van de] jeneverboomg zĳn
tot trillen gebracht. 4 Op de
straten blĳven de strĳdwagens razen.h Ze blĳven af en aan stormen
op de openbare pleinen. De aanblik ervan is als fakkels. Als bliksemschichteni blĳven ze voortsnellen.
5 Hĳ zal zĳn majestueuzen gedenken.j Zĳ zullen struikelen in
hun gaan.k Zĳ zullen zich naar
haar muur haasten, en de barricade zal stevig opgesteld moeten
worden. 6 Ja, de poorten van
de rivieren zullen stellig geopend
worden, en het paleis zelf zal werkelĳk oplossen. 7 En het is vastgesteld; ze is ontbloot; ze zal stellig weggevoerd worden,l en haar
slavinnen zullen kreunen, als het
geluid van duiven,m terwĳl zĳ zich
herhaaldelĳk´ op het hart slaan.n
8 En N _ineve was, vanaf de dagen
[dat] ze [geweest is],o als een vĳver vol water; p maar zĳ zĳn op
de vlucht. „Staat stil! Staat stil!”
Maar er is niemand die zich omkeert.q
9 Plundert zilver; plundert
goud; r want er komt geen eind
aan de uitstalling [van dingen].
Er is een geweldige hoeveelheid
van allerlei begeerlĳke voorwerpen.s

2

q Jer 50:16; Ze 2:13; r Jes 33:1; Ez 26:12; s Opb
18:12.

NAHUM 2:10–3:15

´
Nineve, stad van bloedvergieten, veroordeeld

10 Leegte en verlatenheid, en
een verwoeste [stad]! a En het
hart versmelt,b en er is een knik¨
ken van [de] knieen,c en hevige
pĳnen zĳn in alle heupen; d en wat
de gezichten van hen allen aangaat, ze hebben een gloed [van
opwinding] gekregen.e 11 Waar
is het leeuwenhol, en de grot
die de jonge leeuwen met manen toebehoort, waar de leeuw
rondliep en binnenging,f waar
de leeuwenwelp was en niemand
[ze] deed beven? g 12 [De] leeuw
verscheurde genoeg voor zĳn
welpen, en worgde voor zĳn leeuwinnen. En hĳ hield zĳn holen
gevuld met prooi en zĳn schuilplaatsen met verscheurde dieren.h
13 „Zie! Ik ben tegen u”, is de
uitspraak van Jehovah der legerscharen,i „en ik wil haar strĳdwagen in rook verbranden.j En
een zwaard zal uw jonge leeuwen
met manen verslinden.k En ik wil
uw prooi van de aarde afsnĳden,
en de stem van uw boodschappers zal niet meer gehoord worden.”l
Wee de stad van bloedvergieten. Ze is geheel vervuld van
3
bedrog [en] van roof. De prooi
m

wĳkt niet [van haar]! 2 Er is
het geluid van [de] zweep n en
het geluid van wielgeratel, en
het galopperende paard en de opspringende wagen.o 3 De ruiter
te paard, en de vlam van [het]
zwaard, en het bliksemen van [de]
speer,p en het grote aantal verslagenen, en de geweldige massa
lĳken; en er komt geen eind aan
de dode lichamen. Men blĳft struikelen tussen hun dode lichamen;
4 vanwege de overvloed van de
daden van prostitutie van de prostituee,q aantrekkelĳk door bekoorlĳkheid, een meesteres in to¨
verĳen, zĳ die natien verstrikt
door haar daden van prostitutie en families door haar toverĳen.r
5 „Zie! Ik ben tegen u”,s is de
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uitspraak van Jehovah der legerscharen, „en ik wil uw slippen,
die u tot bedekking dienen, over
uw gezicht trekken, en ik wil na¨
tien uw naaktheid doen zien,a en
koninkrĳken uw oneer. 6 En
ik wil walgelĳke dingen op u
werpen,b en ik wil u verachtelĳk maken; en ik wil u tot een
schouwspel stellen.c 7 En het
moet geschieden dat iedereen die
u ziet, van u zal wegvluchtend
´
en stellig zal zeggen: ’N _ineve is
gewelddadig geplunderd! Wie zal
medegevoel met haar hebben?’
Waarvandaan zal ik troosters
voor u zoeken? 8 Zĳt gĳ beter
e dat aan de Nĳlkadan No-Amon,
_
nalenf gelegen was? Water was er
overal rondom haar, wier vermogen [de] zee was, wier muur was
¨
vanuit [de] zee. 9 Ethiopi
_ e was
haar volledige macht, ook Egyp_
te; g en dat onbeperkt. Ja, Put en
¨
de Libiers bleken u tot hulp te
zĳn.h 10 Ook zĳ was voor ballingschap bestemd; zĳ ging in
gevangenschap.i Ook haar eigen
kinderen werden verpletterd aan
het boveneinde van alle straten; j en over haar verheerlĳkten
wierp men het lot,k en haar groten zĳn allen met boeien gebonden.l
11 Ook gĳzelf zult dronken worden; m gĳ zult iets verborgens worden.n Ook gĳzelf zult een vesting
tegen [de] vĳand zoeken.o 12 Al
uw versterkte plaatsen zĳn als
vĳgenbomen met de eerste rĳpe
vruchten, die, als ze geschud worden, stellig in de mond van een
eter zullen vallen.p
13 Zie! Uw volk is [als] vrouwen in uw midden.q Voor uw vĳanden moeten de poorten van uw
land zonder mankeren geopend
worden. Vuur zal stellig uw grendels verslinden.r 14 Put u water voor een belegering.s Verstevig uw versterkte plaatsen.t Ga
in het slĳk, en treed het leem;
grĳp [de] vorm voor de bakstenen
vast. 15 Zelfs daar zal vuur u
verslinden. Een zwaard zal u af-
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¨
Inval van de Chaldeeen

snĳden.a Het zal u verslinden als
de sprinkhanensoort.b Maak u zo
talrĳk als de sprinkhanensoort;
maak u zo talrĳk als de sprinkhaan. 16 Gĳ hebt uw handelaars
meer vermenigvuldigd dan de
sterren aan de hemel.c
Wat de sprinkhanensoort aangaat, ze stroopt werkelĳk haar
huid af; vervolgens vliegt ze weg.
17 Uw wachters zĳn als de sprinkhaan, en uw werfbeambten als
de sprinkhanenzwerm. Ze legeren
zich in de stenen kooien op een
koude dag. De zon zelf behoeft
maar te gaan schĳnen en ze vluch-
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ten stellig weg; en hun plaats,
waar ze zĳn, is werkelĳk onbekend.a
18 Uw herders zĳn slaperig ge¨
worden,b o koning van Assyri
_ e; uw
majestueuzen blĳven in hun woonsteden.c Uw volk is verstrooid op
de bergen, en er is niemand die
[hen] bĳeenbrengt.d 19 Er is
geen verlichting voor uw catastrofe. Uw slag is onheelbaar geworden.e Allen die het bericht
over u horen, zullen stellig over u
in de handen klappen; f want over
wie is uw slechtheid niet voortdurend heen gegaan?”g

dccc

ccc

HABAKUK
De formele uitspraak die de
profeet Habakuk
geschouwd
_
heeft: 2 Hoe lang, o Jehovah,
moet ik om hulp schreeuwen,
zonder dat gĳ hoort? a [Hoe lang]
zal ik tot u roepen om hulp tegen geweld, zonder dat gĳ redt? b
3 Waarom doet gĳ mĳ het schadelĳke zien, en blĳft gĳ niets dan
moeite aanzien? En [waarom] zĳn
gewelddadige plundering en geweld voor mĳn ogen, en [waarom] ontstaat er ruzie, en [waarom]
rĳst er twist? c
4 Daarom verliest de wet haar
kracht en komt het recht nimmer te voorschĳn.d Omdat de goddeloze de rechtvaardige omringt,
daarom komt het recht verdraaid
te voorschĳn.e
¨
5 „Ziet onder de nati en, en
kĳkt toe, en staart elkaar vol verbazing aan.f Staat verbaasd; want
er is een activiteit die in UW dagen ten uitvoer wordt gebracht,
[welke] gĳlieden niet zult geloven, ook al wordt het verhaald.g
6 Want ziet, ik verwek de Chal¨
deeen,h de bittere en onstuimige natie, die naar de wĳd open
plaatsen der aarde gaat ten einde woonsteden in bezit te ne-
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men die haar niet toebehoren.a
7 Schrikwekkend en vrees inboezemend is ze. Van haarzelf gaan
haar eigen recht en haar eigen
waardigheid uit.b 8 En haar
paarden zĳn sneller dan luipaarden gebleken, en ze zĳn feller dan
avondwolven gebleken.c En haar
rĳpaarden hebben de grond omgewoeld, en van verre komen haar
eigen rĳpaarden. Ze vliegen als
de arend die toeschiet om te verslinden.d 9 In haar geheel komt
ze enkel voor geweld.e Het bĳeenbrengen van hun aangezichten is
als [de] oostenwind,f en ze vergadert gevangenen net als het zand.
10 En van haar kant beschimpt ze
zelfs koningen, en hoogwaardigheidsbekleders zĳn haar iets lachwekkends.g Van haar kant lacht
ze zelfs om elke versterkte plaats,h
en ze hoopt stof op en neemt haar
in. 11 In die tĳd zal ze stellig oprukken [als] wind en doortrekken
en zich werkelĳk schuldig maken.i
Deze kracht van haar is aan haar
god toe te schrĳven.”j
12 Zĳt gĳ niet van oudsher,
o Jehovah? k O mĳn God, mĳn
j Da 5:4; k Ps 90:2; Ps 93:2; Opb 1:8.

HABAKUK 1:13–2:13

God is zuiver. Visioen komt niet te laat

Heilige, gĳ sterft niet.a O Jehovah, tot een oordeel hebt gĳ haar
gesteld; en, o Rots,b tot een terechtwĳzing c hebt gĳ haar gegrondvest.
13 Gĳ zĳt te zuiver van ogen
om het kwaad te zien; en moeite
aanzien kunt gĳ niet.d Waarom
ziet gĳ hen aan die verraderlĳk
handelen,e blĳft gĳ zwĳgen wanneer een goddeloze iemand verzwelgt die rechtvaardiger is dan
hĳ? f 14 En [waarom] maakt gĳ
de aardse mens als de vissen der
zee, als kruipend gedierte, waarover niemand heerst? g 15 Al
deze heeft hĳ met louter een vishaak opgehaald; h hĳ sleept ze
mee in zĳn sleepnet, en hĳ vergadert ze in zĳn visnet.i Daarom verheugt hĳ zich en is blĳ.j
16 Daarom brengt hĳ slachtoffers aan zĳn sleepnet en brengt
hĳ offerrook voor zĳn visnet;
want daardoor is zĳn deel goed
geolied, en zĳn voedsel is gezond.k
17 Zal hĳ daarom zĳn sleepnet
leegmaken,
¨ en moet hĳ voortdurend natien doden, terwĳl hĳ geen
mededogen toont? l
Op mĳn wachtpost wil ik blĳven staan, en ik wil gepos2
teerd blĳven op [het] bolwerk; en
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m

ik zal wacht houden,n om te zien
wat hĳ door mĳ zal sprekeno en
wat ik op mĳn terechtwĳzing zal
antwoorden.p
2 Toen antwoordde Jehovah
mĳ en zei: „Schrĳf [het] visioen
op en zet [het] duidelĳk op tafelen,q opdat wie ervan voorleest,
dit vloeiend kan doen.r 3 Want
[het] visioen is nog voor de bestemde tĳd,s en het blĳft voorthĳgen naar het einde, en het zal
geen leugen vertellen. Zelfs al
zou het op zich laten wachten,
blĳf er vol verwachting naar uitzien; want het zal zonder mankeren uitkomen.t Het zal niet te laat
komen.
4 Zie! Zĳn ziel is opgeblazen; u
ze is niet oprecht geweest in
hem. Maar wat de rechtvaardige betreft, door zĳn getrouw-
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heid zal hĳ blĳven leven.a 5 En
inderdaad, omdat de wĳn verraderlĳk werkt,b is een fysiek sterke man aanmatigend; c en hĳ zal
zĳn doel niet bereiken,d hĳ die
zĳn ziel ruim heeft gemaakt net
als Sjeo_ ol,
_ en die gelĳk de dood
is en niet verzadigd kan wor¨
den.e En hĳ blĳft alle natien tot
zich vergaderen en alle volken
tot zich bĳeenbrengen.f 6 Zullen niet juist die, allemaal, tegen
hem een spreuk aanheffeng en
een zinspelende opmerking, insinuaties aangaande hem? En men
zal zeggen:
’Wee hem die vermenigvuldigt
wat niet van hem is h — o hoe
lang! i — en die een zware schuld
op zich laadt! 7 Zullen niet plotseling opstaan degenen die rente
van u eisen, en ontwaken degenen die u gewelddadig schudden,
en zult gĳ hun niet stellig worden tot iets om te plunderen? j
¨
8 Omdat gĳzelf vele natien gewelddadig hebt geplunderd, zullen alle overgeblevenen van [de]
volken u gewelddadig plunderen,k
wegens het vergieten van mensenbloed en het geweld tegen [de] aarde, [de] stad en allen die erin wonen.l
9 Wee degene die vuil gewin
maakt voor zĳn huis,m ten einde zĳn nest in de hoogte te stellen, om zo bevrĳd te zĳn uit de
greep van dat wat rampspoedig
is! n 10 Gĳ hebt iets schandelĳks
voor uw huis beraadslaagd, de afsnĳding van vele volken; o en uw
ziel zondigt.p 11 Want een steen
uit [de] muur zal klagend roepen,
en een balk uit het houtwerk zal
hem antwoorden.q
12 Wee degene die een stad
bouwt door bloedvergieten, en
die een stad stevig bevestigd
heeft door onrechtvaardigheid! r
13 Zie! Is het niet van Jehovah
der legerscharen dat volken zich
slechts voor het vuur zullen afq Ge 4:10; Jak 5:4; r Jer 22:13; Ez 24:9; Na 3:1;
Opb 17:6.
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Kennis van Jehovah zal aarde vervullen

tobben, en dat nationale groepen
zich louter voor niets zullen afmatten? a 14 Want de aarde zal
vervuld zĳn van het kennen van
Jehovah’s heerlĳkheid, ja, zoals
de wateren [de] zee bedekken.b
15 Wee degene die zĳn metgezellen iets te drinken geeft,
[waar] uw woede en toorn bĳgemengd wordt, om [hen] dronken
te maken,c met de bedoeling hun
schaamdelen te zien.d 16 Gĳ
zult stellig verzadigd worden met
oneer in plaats van met heerlĳkheid.e Drink ook zelf,f en word als
onbesneden beschouwd.g De beker van de rechterhand van Jehovah zal bĳ het rondgaan aan
u worden toegereikt,h en er zal
schande komen over uw heerlĳkheid; 17 want het de L _ibanon
[aangedane] geweldi zal u bedekken, en de roofzucht ten aanzien van [de] dieren verschrikt
hen, wegens het vergieten van
mensenbloed en het geweld tegen [de] aarde,j de stad en allen
die erin wonen.k 18 Wat voor
baat heeft een gesneden beeld
gehad,l wanneer zĳn formeerder
het gesneden heeft, een gegoten
beeld, en een onderwĳzer van
leugen?,m wanneer de formeerder
van zĳn vorm er zozeer op heeft
vertrouwdn dat hĳ goden maakte
die niets waard zĳn [en] die stom
zĳn? o
19 Wee degene die tot het stuk
hout zegt: „O ontwaak toch!”, tot
een stomme
steen: „O word wak´ ´
ker! Dıe zal onderricht geven”! p
Zie! Hĳ is in goud en zilver gevat,q en er is volstrekt geen adem
in zĳn binnenste.r 20 Maar Jehovah is in zĳn heilige tempel.s
Bewaar het stilzwĳgen voor zĳn
aangezicht, heel de aarde!’ ”t
Het gebed van de profeet
Habakuk
in klaagliederen:
3
_
2 O Jehovah, ik heb het bericht
over u gehoord.u Ik ben bevreesd
geworden, o Jehovah, voor uw
activiteit.v
O breng ze in het midden der
jaren tot leven! Moogt gĳ ze in
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HABAKUK 2:14–3:10

het midden der jaren bekendmaken. Moogt gĳ er tĳdens de beroering aan denken barmhartigheid
te betonen.a
3 God zelf kwam voorts van Te_
man, ja, een Heilige van de berg
b
Sela.c
Paran.
_
Zĳn waardigheid bedekte [de]
hemel; d en van zĳn lof werd de
aarde vervuld.e
4 Wat [zĳn] glans betreft, deze
werd net als het licht.f Hĳ had
twee stralen [die] van zĳn hand
[uitgingen], en daar ging zĳn
sterkte schuil.g
5 Voor hem uit bleef de pest
gaan,h en brandende koorts ging
steeds uit aan zĳn voeten.i
6 Hĳ stond stil, om [de] aarj Hĳ zag
de dooreen te schudden.
¨
en deed de natien vervolgens opspringen.k
En de eeuwige bergen werden
verpletterd; l de voor onbepaalde
tĳd blĳvende heuvels bogen zich
neer.m De gangen van weleer zĳn
de zĳne.
7 Onder dat wat schadelĳk is,
zag ik de tenten van Kuschan.
De
_
tentkleden van het land M _idiann
kwamen in beroering.o
8 Is het tegen de rivieren, o Jehovah, is het tegen de rivieren
dat uw toorn ontbrand is,p of is
uw verbolgenheid tegen de zee
[gericht]? q Want gĳ zĳt op uw
paarden gaan rĳden; r uw wagens
waren redding.s
9 In [zĳn] naaktheid wordt
uw boog ontbloot.t De gezworen
eden van [de] stammen zĳn datgene wat is gezegd.u Sela. Met rivieren hebt gĳ voorts [de] aarde
gespleten.v
10 Bergen zagen u; ze krompen van pĳn ineen.w Een onweersbui van water trok door. De
waterdiepte bracht haar geluid
h Ex 9:15; Nu 14:12; Nu 16:46; Nu 25:9; i De
28:22; De 32:24; j Ps 60:2; Jes 13:13; Hag 2:21;
Heb 12:26; k Ex 14:25; Ex 23:27; l Ge 49:26; Jes
54:10; m Ps 46:2; Ps 114:4; Na 1:5; n Ge 25:2; Ps
83:9; o Ex 15:14; Nu 22:4; p Jes 50:2; Na 1:4; q Ps
114:3; r De 33:26; Ps 18:10; Jes 19:1; s Ps 68:17;
Ps 104:3; t Ps 7:12; Klg 2:4; u Lu 1:73; v Ps 105:41;
w Ex 19:18; Ps 114:4.

HABAKUK 3:11—ZEFANJA 1:5
voort.a In de hoogte hief ze haar
handen op.
11 Zon — maan — stonden stilb
in [hun] verheven woning.c Als
licht bleven uw eigen pĳlen gaan.d
Het bliksemen van uw speer diende tot glans.e
12 Met openlĳke veroordeling
doorschreedt gĳ voorts de aarde.
¨
In toorn zĳt gĳ [de] natien gaan
dorsen.f
13 En gĳ zĳt uitgetrokken tot
de redding van uw volk,g om uw
gezalfde te redden. Gĳ hebt het
hoofd uit het huis van de goddeloze verpletterd.h Het fundament
werd blootgelegd, ja, tot de hals
toe.i Sela.
14 Met zĳn eigen staven hebt
gĳ [het] hoofd van zĳn krĳgslieden doorboordj [toen] zĳ aanstormden om mĳ te verstrooien.k
Hun uitgelaten gejubel was als
van hen die eropuit zĳn een ellendige in een schuilplaats te verslinden.l
15 Door de zee heen zĳt gĳ
[met] uw paarden getreden, [door]
de massa uitgestrekte wateren
heen.m
16 Ik hoorde [het], en mĳn buik
kwam in beroering; bĳ het ge-
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Jehovah sterkt
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luid trilden mĳn lippen; verrotting drong voorts in mĳn beenderen; a en in mĳn toestand was ik
in beroering, dat ik rustig de dag
der benauwdheid moest afwachten,b [wanneer hĳ] optrekt tegen
het volk,c [om] een overval op hen
te plegen.
17 Al bloeit zelfs [de] vĳgenboom niet,d en is er geen opbrengst aan de wĳnstokken, al
loopt het werk van [de] olĳfboom
werkelĳk op een mislukking uit,
en brengen zelfs de terrassen
werkelĳk geen voedsel voort,e al
wordt [het] kleinvee werkelĳk
afgesneden van [de] kooi, en is
er geen rundvee in de omheinde
ruimtenf —
18 Toch wil ik, wat mĳ betreft,
mĳ uitbundig in Jehovah verheugen; g ik wil blĳ zĳn in de God van
mĳn redding.h
19 Jehovah, de Soevereine Heer,
is mĳn vitale kracht; i en hĳ zal
mĳn voeten maken als die van de
hinden,j en op mĳn hoge plaatsen
zal hĳ mĳ doen treden.k
Aan de leider, op mĳn
snaarinstrumenten.
i Ps 27:1; Ef 3:16; Fil 4:13; Kol 1:11; j 2Sa 22:34;
Ps 18:33; k De 32:13; Jes 58:14.
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ZEFANJA
Het woord van Jehovah dat
kwam tot Zefanja,
de zoon
_
van Kuschi,
de zoon van Gedalja,
_
_
de zoon van Amarja,
de zoon van
_
Hizk _ia, in de dagen van Jos _ia,a de
b de koning van
zoon van Amon,
_
Juda:
_
2 „Ik zal zonder mankeren een
eind maken aan alles wat zich
op de oppervlakte van de aardbodem bevindt”, is de uitspraak van
Jehovah.c
3 „Ik zal een eind maken aan
aardse mens en dier.d Ik zal een
eind maken aan het vliegende
schepsel des hemels en de vis-
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sen der zee,a en aan de struikelblokken te zamen met de goddelozen; b en ik wil de mensen van
de oppervlakte van de aardbodem afsnĳden”,c is de uitspraak
van Jehovah. 4 „En ik wil mĳn
hand uitstrekken tegen Juda
en
_
tegen alle inwoners van Jeruza_
de
lem,d en ik wil van deze plaats
¨
overgeblevenen van de Ba_ ale afsnĳden, de naam van de priesters
van buitenlandse goden te zamen
met de priesters,f 5 en degenen
die zich op de daken neerbuigen
e Nu 25:3; Re 2:13; 2Kr 28:2; Jer 11:17; f 2Kon
23:5; Ho 10:5.
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Jehovah’s dag nabĳ; zoekt Jehovah

voor het heerleger van de hemel,a
en degenen die zich neerbuigenb
terwĳl zĳ gezworen eden doen aan
Jehovahc en gezworen eden doen
d
bĳ Malkam;
6 en degenen die
_
zich terugtrekken van het volgen
van Jehovahe en die Jehovah niet
hebben gezocht en hem niet hebben geraadpleegd.”f
7 Bewaar het stilzwĳgen voor
het aangezicht van de Soevereine Heer Jehovah; g want de dag
van Jehovah is nabĳ,h want Jehovah heeft een slachtoffer bereid; i
hĳ heeft zĳn genodigden geheiligd.j
8 „En het moet geschieden op
de dag van Jehovah’s slachtoffer
dat ik aandacht wil schenken
aan de vorsten, en aan de zonen
van de koning,k en aan al degenen
die buitenlandse kledĳ dragen.l
9 En ik wil aandacht schenken
aan iedereen die op die dag het
podium bestĳgt, degenen die het
huis van hun meesters met geweld en bedrog vullen.m 10 En
het moet op die dag geschieden”,
is de uitspraak van Jehovah, „[dat
er] een geschreeuw uit de Vispoortn klinkt, en een gejammer
uit het tweede stadsgedeelte,o
en een luid gekraak uit de heuvels.p 11 Jammert,q GIJ inwoners
van Maktes,
want heel het volk
_
van handelaars is tot zwĳgen gebracht; r allen die zilver afwegen,
zĳn afgesneden.
12 En het moet in die tĳd geschieden dat ik Jeruzalem
zorg_
vuldig met lampen zal doorzoes
ken, en ik wil aandacht schenken
aan de mannen die stollen op
hun droesemt [en] die in hun hart
zeggen: ’Jehovah zal geen goed
doen en hĳ zal geen kwaad doen.’u
13 En hun vermogen moet tot
plundering worden en hun huizen tot een verlaten woestenĳ.v
En zĳ zullen huizen bouwen, maar
zĳ zullen [ze] niet bewonen; w en zĳ
zullen wĳngaarden planten, maar
zĳ zullen de wĳn ervan niet drinken.x
14 De grote dag y van Jehovah
is nabĳ.z Hĳ is nabĳ en haast
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zich zeer.a Het geluid van de dag
van Jehovah is bitter.b Aldaar laat
een sterke man een kreet horen.c
15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van radeloze angst,d een
dag van onweer en van verwoesting, een dag van duisternis en
van donkerheid,e een dag van wolken en van dikke donkerheid,
16 een dag van hoorn[geschal]
en van alarmsignaal,f tegen de
versterkte steden en tegen de
hoge hoektorens.g 17 En ik wil
de mensen in benauwdheid brengen, en zĳ zullen stellig rondlopen als blinden; h want tegen Jehovah hebben zĳ gezondigd.i En
hun bloed zal werkelĳk worden
uitgestort als stof,j en hun ingewanden als drek.k 18 Noch hun
zilver, noch hun goud zal hen kunnen bevrĳden op de dag van Jehovah’s verbolgenheid; l maar door
het vuur van zĳn ĳver zal heel de
aarde verslonden worden,m want
hĳ zal alle bewoners der aarde aan
een verdelging prĳsgeven, ja een
verschrikkelĳke.”n
o

Verzamelt , ja, komt bĳeen,
o natie die niet van schaam2
te verbleekt.
2 Voordat [de] inU

p

zetting [iets] het licht doet zien,q
[voordat de] dag is voorbĳgegaan
net als kaf, voordat over ulieden
de brandende toorn van Jehovah
komt,r voordat over U de dag van
Jehovah’s toorn komt,s 3 zoekt
Jehovah,t al GIJ zachtmoedigen
´´
der aarde,u die Zıjn rechterlĳke
beslissing hebt volbracht. Zoekt
rechtvaardigheid,v zoekt zachtmoedigheid.w Wellichtx zult GIJ
verborgen worden op de dag van
Jehovah’s toorn.y 4 Want, wat
Gaza
betreft, een verlaten [stad]
_
zal ze worden; z en Askelon
zal een
_
h De 28:28; Jes 59:10; i Jes 24:5; Da 9:5; j Ps 79:3;
Opb 14:20; k Ps 83:10; Jer 9:22; Jer 16:4; Jer
25:33; l Sp 11:4; Jes 2:20; Ez 7:19; Jak 5:1; m De
32:22; Jer 7:20; Ze 3:8; n Jer 4:27; HFDST. 2
¨
¨
o Joe 1:14; Joe 2:16; p Jes 1:4; Jer 6:15; q 2Pe 3:9;
r 2Kr 36:16; Jer 23:20; Klg 4:11; s 2Kon 23:26; Na
1:6; Mal 4:1; t Ps 105:4; Jes 2:3; Jes 55:6; Am 5:6;
u Ps 25:9; Ps 76:9; Mt 5:5; v Mt 6:33; Ro 1:17; Ro
¨
10:3; Ef 4:24; w Ps 25:9; Sp 22:4; x Ps 37:11; Joe
2:14; Am 5:15; Jon 3:9; y Ge 7:16; Ps 31:20; Jes
26:20; z Jer 25:20; Am 1:6; Za 9:5.
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¨
Vĳandige natien worden afgesneden

verlaten woestenĳ worden.a Wat
b betreft, op de volle middag
Asdod
_
zal men haar verdrĳven; c en wat
Ekron
aangaat, ze zal ontworteld
_
worden.d
5 „Wee degenen die de zeestreek bewonen, de natie der Kerethieten! e Het woord van Jeho¨
vah is tegen ulieden. O Kana
an,
_
het land van de Filistĳnen, ik wil
ook u verdelgen, zodat er geen
bewoner zal zĳn.f 6 En de zeestreek moet tot weidegronden
worden,g [met] putten voor herders en stenen kooien voor schapen. 7 En ze moet een streek
worden voor de overgeblevenen
h Daarop
van het huis van Juda.
_
zullen zĳ weiden. In de huizen van
Askelon
zullen zĳ zich ’s avonds
_
uitgestrekt neerleggen. Want Jehovah, hun God, zal zĳn aandacht
op hen richteni en stellig hun gevangenen doen terugkeren.”j
k
8 „Ik heb de smaad van Moab
_
en de beschimpende woorden van
de zonen van Ammon
gehoord,l
_
waarmee zĳ mĳn volk hebben
gesmaad en een groot air tegen
hun gebied bleven aannemen.
9 Daarom, zo waar ik leef,”m is de
uitspraak van Jehovah der
¨ legerscharen, de God van Isra
el, „Moab
_
_
zelf zal net als Sodom
worden,n
_
o
en de zonen van Ammon
als Go_
morra,
een domein van netels, en
_
een zoutput, en een verlaten woestenĳ, ja, tot onbepaalde tĳd.p De
overgeblevenen van mĳn volk zullen hen uitplunderen, en het overblĳfsel van mĳn eigen natie zal
hen in bezit nemen.q 10 Dit zullen zĳ hebben in plaats van hun
trots,r omdat zĳ het volk van Jehovah der legerscharen hebben gesmaad en er een groot air tegen
bleven aannemen.s 11 Vrees inboezemend zal Jehovah tegen hen
zĳn; t want hĳ zal stellig alle goden der aarde uitmergelen,u en
men zal zich voor hem neerbuigen,v ieder vanuit¨ zĳn plaats, alle
eilanden der natien.w
¨
12 Ook GIJ, Ethiopiers, x GIJZELF zult verslagenen door mĳn
zwaard zĳn.y
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13 En hĳ zal zĳn hand uitstrekken naar ¨ het noorden, en
a
hĳ zal Assyri
_ ´ e verdelgen. En
hĳ zal N _ineve tot een verlaten
woestenĳ maken,b een waterloze streek gelĳk de wildernis.
14 En in haar midden zullen zich
stellig kudden uitgestrekt neerleggen, alle wilde dieren van een
natie.c Zowel pelikaan als stekelvarkend zullen midden tussen
haar zuilenkapitelen overnachten.e Een stem zal in het venster
blĳven zingen. Er zal verwoesting zĳn op de drempel; want
hĳ zal stellig zelfs de lambrisering f blootleggen. 15 Dit is de
uitgelaten stad die in zekerheid
gezeten was,g die in haar hart
zei: ’Ik ben het, en er is niemand anders.’h O hoe is ze tot
een voorwerp van ontzetting geworden, een plaats waar de wilde
dieren zich uitgestrekt neerleggen! Iedereen die er voorbĳgaat,
zal fluiten; hĳ zal met zĳn hand
schudden.”i
Wee haar die weerspannig
is en zich bezoedelt, de on3
derdrukkende stad! 2 Ze heeft
j

niet naar een stem geluisterd; k
ze heeft geen streng onderricht
aanvaard.l Op Jehovah heeft ze
niet vertrouwd.m Tot haar God is
ze niet genaderd.n 3 Haar vorsten in haar midden waren brullende leeuwen.o Haar rechters
waren avondwolven die [beenderen] niet afknaagden tot de
morgen.p 4 Haar profeten waren onbeschaamd, waren mannen van verraad.q Haar priesters
zelf ontwĳdden wat heilig was;
zĳ deden [de] wet geweld aan.r
5 Jehovah was rechtvaardig in
haar midden; s hĳ placht geen onrecht te doen.t Morgen na morgen bleef hĳ zĳn eigen rechterlĳke beslissing geven.u Bĳ daglicht
HFDST. 3 j Jes 5:7; Jer 6:6; Mal 3:5; k De
28:15; Jer 22:21; Jer 32:23; l Ps 50:17; Jes 1:5;
Jer 5:3; m Ps 78:22; Jes 31:1; Jer 17:5; n Job
21:14; Jes 29:13; Heb 10:22; o Sp 28:15; Jes 1:23;
p Hab 1:8; q Jer 23:11; Klg 2:14; Mt 7:15;
2Pe 2:1; r 1Sa 2:12; Ez 22:26; Mi 3:9; s De 32:4;
Ps 99:4; Ro 3:26; t Job 34:10; u Jer 21:12; Za
7:9.
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Zuivere taal. Overblĳfsel tot lof gesteld

bleek ze niet te ontbreken.a Maar
de onrechtvaardige kende geen
schaamte.b
¨
6 „Ik heb natien afgesneden;
hun hoektorens werden woest gelegd. Ik heb hun straten verwoest,
zodat er niemand doorheen trok.
Hun steden werden woest gelegd,
zodat er geen man was, zodat er
geen inwoner was.c 7 Ik zei: ’Gĳ
zult mĳ vast en zeker vrezen; gĳ
zult streng onderricht aanvaarden’,d zodat haar woning niet afgesneden zou wordene — van dat
alles moet ik haar rekenschap vragen.f Waarlĳk, zĳ waren er vlug
bĳ om al hun handelingen verderfelĳk te maken.g
8 ’Daarom, blĳft mĳ verwachten,’h is de uitspraak van Jehovah, ’tot de dag dat ik opsta tot
[de] buit,i want mĳn rechterlĳke
¨
beslissing is, natien te vergaderen,j dat ik koninkrĳken bĳeenbreng, ten einde mĳn openlĳke
veroordeling erover uit te storten,k heel mĳn brandende toorn;
want door het vuur van mĳn ĳver
zal heel de aarde verslonden worden.l 9 Want dan zal ik volken
tot een zuivere taal doen overgaan,m opdat zĳ allen de naam
van Jehovah aanroepen,n ten einde hem schouder aan schouder te
dienen.’o
10 Uit de streek
van de rivie¨
ren van Ethiopi
_ e zullen mĳn smekelingen, [namelĳk] de dochter
van mĳn verstrooiden, mĳ een
geschenk brengen.p 11 Op die
dag zult gĳ niet beschaamd staan
wegens al uw handelingen waarmee gĳ tegen mĳ in overtreding
zĳt geweest,q want dan zal ik uit
uw midden uw hoogmoedige uitgelatenen verwĳderen; r en gĳ zult
nooit weer hoogmoedig zĳn op
mĳn heilige berg.s 12 En ik zal
stellig in uw midden een nederig
en gering volk doen overblĳven,t
en zĳ zullen werkelĳk hun toevlucht zoeken bĳ de naam van Jede overgeblevehovah.u 13 Wat
¨
nen van Isra
elv betreft, zĳ zullen
_
geen onrecht doen,w noch leugen
spreken,x noch zal er in hun mond
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ZEFANJA 3:6-20

een bedrieglĳke tong worden gevonden; a want zĳzelf zullen weiden en zich werkelĳk uitgestrekt
neerleggen,b en er zal niemand
zĳn die [hen] doet beven.”c
14 Hef een vreugdegeroep aan,
o dochter van S _ion! ¨ Breek uit in
el! Verheug u
juichkreten,d o Isra
_
en heb van ganser harte uitbundige vreugde, o dochter van Jee
15 Jehovah heeft de
ruzalem!
_
oordelen [die] op u [rustten] weggenomen.f Hĳ heeft uw vĳand
g De koning van Isverwĳderd.
_
¨
rael, Jehovah, is in uw midden.h
Gĳ zult geen rampspoed meer vrezen.i 16 Op die dag zal tot Jeru_
zalem worden gezegd: „Wees niet
j
bevreesd, o S _ion. Mogen uw handen niet verslappen.k 17 Jehovah, uw God, is in uw midden.
Als een Machtige zal hĳ redden.l
Hĳ zal met verheuging uitbundige vreugde over u hebben.m Hĳ
zal stilzwĳgen in zĳn liefde. Hĳ
zal blĳ om u zĳn met kreten van
geluk.
18 Degenen die met droefheid
geslagen zĳnn om [hun] afwezigheid bĳ [uw] feesttĳd zal ik stellig vergaderen; o afwezig van u bleken zĳ te zĳn, omdat zĳ vanwege
haar smaad droegen.p 19 Zie! Ik
treed handelend op tegen allen
die u kwellen, in die tĳd; q en ik
wil haar redden die kreupel gaat,r
en haar die verdreven is, zal ik
bĳeenbrengen.s En ik wil hen stellen tot een lof en tot een naam in
heel het land van hun schaamte.
20 In die tĳd zal ik ulieden herwaarts brengen, ja in de tĳd dat
ik U bĳeenbreng. Want ik zal ulieden maken tot een naam en een lof
onder alle volken der aarde, wanneer ik UW gevangenen voor UW
ogen doe terugkeren”, heeft Jehovah gezegd.t
d Ezr 3:11; Jes 12:6; Za 2:10; e Mi 4:8; f Jes 40:2;
Za 8:13; g Mi 7:10; Za 2:9; Ro 8:33; h Jes 33:22;
Ez 48:35; Opb 7:15; i Am 9:15; Za 14:11; j Jer
46:28; Jo 12:15; k Jes 35:3; Heb 12:12; l Ps 24:8;
Jes 12:6; m De 30:9; Ps 147:11; Jes 62:3; Jes
65:19; Jer 32:41; n Ps 42:3; Klg 1:4; Klg 2:6; o Jer
23:3; Ho 1:11; p Klg 5:1; q Jes 26:11; Jes 60:14; Za
14:3; r Ez 34:16; Mi 4:6; s Jes 11:11; Jes 27:12; Ez
28:25; Am 9:14; Mi 4:7; t Jes 60:15; Jes 61:7; Jer
30:10; Jer 33:9; Ez 39:25.

¨
HAGGAI
In het tweede jaar van koning
Dar _ius, in de zesde maand,
1
op de eerste dag van de maand,
a

kwam het woord van Jehovah
door bemiddeling van de profeet
¨
c de zoon
Hagga
ı b tot Zerubbabel,
_
_
¨
van Sealthi
el,d de stadhouder van
_
e
f
Juda,
en tot Jozua,
de zoon van
_
_
g de hogepriester, hetJozadak,
_
welk luidde:
2 „Dit heeft Jehovah der legerscharenh gezegd: ’Wat dit volk
aangaat, zĳ hebben gezegd: „De
tĳd is niet gekomen, de tĳd van
het huis van Jehovah, om gebouwd te worden.” ’ ”i
3 En het woord van Jehovah
bleef komen door bemiddeling
¨
van de profeet Hagga
_ ´ ı, en luidde: 4 „Is het voor U de tĳd om
in UW betimmerde huizen te wonen,j terwĳl dit huis woest ligt? k
5 Nu dan, dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’Zet UW hart
op UW wegen.l 6 GIJ hebt veel gezaaid, maar er wordt weinig binnengehaald.m Er wordt gegeten,
maar niet tot verzadiging.n Er
wordt gedronken, maar niet tot
bedwelmd wordens toe. Er worden kleren aangetrokken, maar
zonder dat er iemand warm wordt;
en hĳ die zich verhuurt, verhuurt zich voor een buidel met
gaten.’ ”o
7 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Zet UW hart op
UW wegen.’p
8 ’Gaat op naar de berg, en GIJ
moet timmerhout aanvoeren.q En
bouwt het huis,r opdat ik er een
welgevallen in mag hebbens en
verheerlĳkt mag worden’,t heeft
Jehovah gezegd.”
9 „’Er werd veel verwacht,
maar ziet, er was slechts een
beetje; u en GIJ hebt [het] in huis
gebracht, en ik blies erop v — om
welke reden?’,w is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
’Om mĳn huis, dat woest ligt,
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terwĳl GIJ druk in de weer zĳt,
ieder ten behoeve van zĳn eigen
huis.a 10 Daarom heeft [de] hemel over U [zĳn] dauw ingehouden, en de aarde zelf heeft haar
opbrengst ingehouden.b 11 En
ik bleef om droogte roepen over
de aarde, en over de bergen, en
over het koren, en over de nieuwe wĳn,c en over de olie, en over
dat wat de aardbodem doorgaans
voortbrengt, en over de aardse
mens, en over het huisdier, en
over al de moeizame arbeid der
handen.’ ”d
e de zoon van
12 En Zerubbabel,
_
¨
Sealthi
el, en Jozua,
de zoon van
_
_
f
Jozadak,
de hogepriester, en alle
_
overgeblevenen van het volk gingen naar de stem van Jehovah,
hun God, en naar de woorden
¨
van de profeet Hagga
ı g luiste_
ren,h daar Jehovah, hun God, hem
gezonden had; en het volk werd
vanwege Jehovah met vrees vervuld.i
¨
13 Daarop zei Hagga
ı, de bood_
schapper j van Jehovah, overeenkomstig Jehovah’s opdracht aan
de boodschapper, het volgende
tot het volk: k „’Ik ben met ulieden’,l is de uitspraak van Jehovah.”
14 En Jehovah wekte nu de
geest op m van Zerubbabel,
de zoon
_
¨
van Sealthi
el, de stadhouder van
_
n de
Juda,
en de geest van Jozua,
_
_
zoon van Jozadak,
de hogepries_
ter, en de geest van alle overgeblevenen van het volk; en zĳ kwamen toen binnen en namen het
werk ter hand in het huis van Jehovah der legerscharen, hun God.o
15 Het was op de vierentwintigste dag van de zesde maand in
het tweede jaar van koning Dar _ius.p
j 2Kr 36:15; Jes 44:26; k Jer 1:17; 2Kor 5:20; l 2Kr
15:2; Ps 46:7; Jes 8:10; Ro 8:31; m Ezr 1:1; Ezr
1:5; Za 4:6; Fil 2:13; n Za 3:6; Za 6:13; o Ezr 5:2;
Za 6:15; Heb 13:21; p Hag 1:1.
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¨
Natien schudden; begeerlĳke dingen
a

In de zevende [maand], op
de eenentwintigste [dag] van
2
de maand, kwam het woord van
Jehovah door bemiddeling van de
¨
profeet Hagga
ı,b hetwelk luidde:
_
2 „Zeg alstublieft tot Zerubba_
¨
bel,c de zoon van Sealthi
el,d de
_
e
stadhouder van Juda,
en tot Jo_
_
g de hozua,f de zoon van Jozadak,
_
gepriester, en tot de overgeblevenen van het volk het volgende:
3 ’Wie is er onder U overgebleven die dit huis in zĳn vroegere heerlĳkheid gezien heeft? h En
hoe ziet gĳlieden het nu? Is het
niet, in vergelĳking daarmee, als
niets in UW ogen?’i
4 ’Maar nu, wees sterk, o Zerubbabel,’
is de uitspraak van Je_
hovah, ’en wees sterk,j o Jozua,
_
de zoon van Jozadak,
de hoge_
priester.’
’En weest sterk, GIJ allen, volk
van het land,’ is de uitspraak van
Jehovah, ’en werkt.’k
’Want ik ben met U’,l is de uitspraak van Jehovah der legerscharen. 5 ’[Gedenkt] hetgeen
ik met ulieden aangegaan ben
toen GIJ uit Egypte
zĳt wegge_
trokken,m en [toen] mĳn geestn
in UW midden stond. Weest niet
bevreesd.’ ”o
6 „Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’Nog eenmaal — een korte tĳd is hetp —
en ik schud de hemel en de aarde en de zee en de droge aardbodem.’q
¨
7 ’En ik wil alle natien schudden, en de begeerlĳke dingen van
¨
alle natien moeten binnenkomen; r
en ik wil dit huis met heerlĳkheid
vervullen’,s heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
8 ’Van mĳ is het zilver, en van
mĳ is het goud’,t is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen.
9 ’Groter zal de heerlĳkheid
van dit laatste huis worden dan
[die van] het vroegere’,u heeft
Jehovah der legerscharen gezegd.
’En op deze plaats zal ik vrede
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¨
HAGGAI 2:1-17

geven’,a is de uitspraak van Jehovah der legerscharen.”
10 Op de vierentwintigste [dag]
van de negende [maand], in het
tweede jaar van Dar _ius, kwam
het woord van Jehovah tot de
¨
profeet Hagga
ı,b hetwelk luid_
de: 11 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Vraag alstublieft de priesters aangaande [de]
wetc het volgende: 12 „Indien
een man heilig vlees in de slip van
zĳn kleed draagt, en hĳ met zĳn
slip werkelĳk brood of een gerecht
of wĳn of olie of wat voor voedsel ook aanraakt, zal het dan heilig worden?” ’ ”d
En de priesters antwoordden
vervolgens en zeiden: „Neen!”
¨
13 En Hagga
ı vervolgde: „In_
dien iemand die door een overleden ziel onrein is, een van deze
dingen aanraakt, zal het dan onrein worden?”e
De priesters op hun beurt antwoordden en zeiden: „Het zal onrein worden.”
14
_
¨ Bĳgevolg antwoordde Haggaı en zei: „’Zo is dit volk, en zo is
deze natie voor mĳn aangezicht’,f
is de uitspraak van Jehovah, ’en
zo is al het werk van hun handen, en wat zĳ daar ook aanbieden. Het is onrein.’g
15 ’Maar zet nu alstublieft UW
harth [hierop], van deze dag af
aan, voordat er een steen op een
steen in de tempel van Jehovah
werd gelegd,i 16 vanaf de tĳd
dat die dingen plaatsvonden —
men kwam bĳ een hoop van twintig [maten], en het bleken er tien
te zĳn; men kwam bĳ de perskuip
om vĳftig [maten] uit de wĳntrog te scheppen, en het bleken
er twintig te zĳn; j 17 ik sloeg
ulieden met [koren]brandk en met
meeldauwl en met hagel,m ja, al
het werk van UW handen,n en er
was niemand bĳ U [die zich] tot
mĳ [keerde]’,o is de uitspraak van
Jehovah —
k Ge 41:27; Am 4:9; l De 28:22; 1Kon 8:37; 2Kr
6:28; m Jes 28:2; n Ps 78:46; Jer 3:24; o 2Kr 28:22;
Jes 29:13; Jer 5:3; Am 4:6.

¨
HAGGAI 2:18—ZACHARIA 1:8
18 ’Zet alstublieft UW hart a
[hierop], van deze dag af aan,
vanaf de vierentwintigste [dag]
van de negende [maand], vanaf
de dag dat het fundament van
de tempel van Jehovah werd gelegd; b zet UW hart [hierop]: 19 Is
er nog zaad in de graankuil? c
En tot nu toe, de wĳnstok en
de vĳgenboom en de granaatappelboom en de olĳfboom — hĳ
heeft niet gedragen, of wel? Van
deze dag af zal ik zegen schenken.’ ”d
20 En het woord van Jehovah
kwam vervolgens een tweede
¨
maal tot Hagga
ı e op de vieren_
twintigste [dag] van de maand,f
en luidde: 21 „Zeg tot Zerubg
babel,
de stadhouder van Juda:
_
_
’Ik schud de hemel en de aarde.h

Koninkrĳken omvergeworpen
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22 En ik zal stellig de troon van
koninkrĳken ondersteboven keren en de sterkte
¨ van de koninkrĳken der natien verdelgen; a en
ik wil [de] wagen met wie daarop
rĳden ondersteboven keren, en
[de] paarden en hun berĳders zullen stellig neerstorten,b een ieder
door het zwaard van zĳn broeder.’ ”c
23 „’Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen, ’zal
d de zoon
ik u nemen, o
_
¨ Zerubbabel,
van Sealthi
el,e mĳn knecht,’ is de
_
uitspraak van Jehovah; ’en ik zal
u stellig als een zegelring f stellen, want u heb ik verkozen’,g is de
uitspraak van Jehovah der legerscharen.”h
e 1Kr 3:17; Mt 1:12; f Jer 22:24; Jo 6:27; 2Ti 2:19;
g Jes 42:1; Mt 12:18; 1Pe 2:4; h Ps 103:21.

dccc

ccc

ZACHARIA
In de achtste maand, in het
tweede jaar van Dar _ius,a
kwam het woord van Jehovah
tot Zachar _ia,b de zoon van Bec
rechja,
de zoon van Iddo,
de
_
_
profeet, hetwelk luidde: 2 „Jehovah werd verontwaardigd op
UW vaderen — en dat zeer hevig.d
3 En gĳ moet tot hen zeggen:
’Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „’Keert tot mĳ terug’,e is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, ’en ik zal
tot U terugkeren’,f heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.” ’
4 ’Wordt niet als UW vaderen,g
tot wie de vroegere profeten riepenh en zeiden: „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd:
’Keert alstublieft terug van UW
slechte wegen en van UW slechte
handelingen.’ ” ’i
’Maar zĳ luisterden niet, en
zĳ schonken geen aandacht aan
mĳ’,j is de uitspraak van Jehovah.
5 ’Wat UW vaderen betreft,

1
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waar zĳn zĳ? a En wat de profeten betreft,b zĳn zĳ soms tot onbepaalde tĳd blĳven leven? 6 Wat
evenwel mĳn woorden en mĳn
voorschriften aangaat die ik mĳn
knechten, de profeten, heb geboden,c hebben die UW vaderen niet
achterhaald?’d Zĳ dan keerden terug en zeiden: ’Overeenkomstig
datgene wat Jehovah der legerscharen in gedachten had ons te
doen,e overeenkomstig onze wegen en overeenkomstig onze handelingen, zo heeft hĳ met ons gedaan.’ ”f
7 Op de vierentwintigste dag
van de elfde maand, dat is de
maand Sjebat,
in het tweede jaar
_
van Dar _ius,g kwam het woord
van Jehovah tot Zachar _ia,h de
zoon van Berechja,
de zoon van
_
i de profeet, hetwelk luidIddo,
_
de: 8 „Ik zag [in] de nacht, en
zie! een manj rĳdend op een rood
paard,k en hĳ stond stil tussen de
f De 28:20; Jes 3:8; Ez 20:43; Ho 9:15; g Ezr 4:24;
h Ezr 5:1; i Ne 12:4; j Ps 45:3; k Sp 21:31; Opb
6:4.
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Inspectie door engelen. Jeruzalem meten

mirtebomena die in de diepte waren; en achter hem waren rode,
helrode en witte paarden.”b
9 Ik dan zei: „Wie zĳn dit, mĳn
heer?”c
Daarop zei de engel die met mĳ
sprak,d tot mĳ: „Ikzelf zal u tonen wie dit wel zĳn.”
10 Toen antwoordde de man die
stilstond tussen de mirtebomen
en zei: „Dit zĳn degenen die Jehovah heeft uitgezonden om de aarde te doorkruisen.”e 11 Daarop
antwoordden zĳ de engel van Jehovah die tussen de mirtebomen
stond, en zeiden: „Wĳ hebben de
aarde doorkruist,f en zie! de hele
aarde is in stilheid gezeten en geniet rust.”g
12 De engel van Jehovah dan
antwoordde en zei: „O Jehovah
der legerscharen, hoe lang zult
gĳzelf geen barmhartigheid betonen aan Jeruzalem
en aan de
_
h die gĳ deze zesteden van Juda,
_
ventig jaar openlĳk hebt veroordeeld?”i
13 En Jehovah antwoordde vervolgens de engel die met mĳ
sprak, met goede woorden, vertroostende woorden; j 14 en de
engel die met mĳ sprak, zei daarop tot mĳ: „Roep uit en zeg: ’Dit
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd: „Ik ben ten opzichte van
Jeruzalem
en ten opzichte van
_
S _ion jaloers geweest met grote
jaloezie.k 15 Met grote verontwaardiging ben¨ ik verontwaardigd op de natien die onbezorgd
zĳn; l want ik, van mĳn kant,
was slechts in geringe mate verontwaardigd,m maar zĳ, van hun
kant, hielpen mee aan de rampspoed.” ’n
16 Daarom, dit heeft Jehovah
gezegd: ’„Ik zal stellig met barmhartigheden tot Jeruzalem
te_
rugkeren.o Mĳn eigen huis zal
daarin gebouwd worden”,p is de
uitspraak van Jehovah der legerscharen, „en een meetsnoer zelf
zal over Jeruzalem
gespannen
_
worden.” ’q
17 Roep verder nog uit en zeg:
’Dit heeft Jehovah der legerscha-
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ZACHARIA 1:9–2:6

ren gezegd: „Mĳn steden zullen
nog overvloeien van goedheid; a
en Jehovah zal stellig nog spĳt
gevoelen over S _ionb en werkelĳk
nog Jeruzalem
uitkiezen.” ’ ”c
_
18 En vervolgens sloeg ik mĳn
ogen op en zag; en zie! er waren vier hoorns.d 19 Ik dan zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Wat zĳn dit?” Hierop zei hĳ tot
e
mĳ: „Dit
zĳn de hoorns die Juda,
_
¨
Isra
elf en Jeruzalem
hebben ver_
_
g
strooid.”
20 Bovendien toonde Jehovah mĳ vier handwerkslieden.
21 Toen zei ik: „Wat komen dezen doen?”
En hĳ vervolgde: „Dit zĳn de
zozeer hebben
hoorns h die Juda
_
verstrooid, dat volstrekt niemand
zĳn hoofd ophief; en deze anderen
zullen komen om hen te doen beven, om de hoorns
neer te werpen
¨
van de natien die een hoorn tegen
het land Juda
opheffen, ten einde
_
het te verstrooien.”i
En vervolgens sloeg ik mĳn
ogen op en zag; en zie! er was
2
een man, en in zĳn hand een meetkoord.j 2 Ik dan zei: „Waar gaat
gĳ heen?”
Hierop zei hĳ tot mĳ: „Jeruza_
lem meten, om te zien hoeveel
haar breedte bedraagt en hoeveel
haar lengte bedraagt.”k
3 En zie! de engel die met mĳ
sprak, trad naar voren, en een
andere engel trad naar voren,
hem tegemoet. 4 Toen zei hĳ tot
hem: „Loop snel, spreek tot de
jonge man daarginds en zeg: ’„Als
open plattelandsgebied zal Jeruza_
lem bewoond worden,l wegens het
grote aantal mensen en huisdieren in haar midden.m 5 En ikzelf ”, is de uitspraak van Jehovah,
„zal voor haar geheel rondom een
muur van vuur worden,n en een
heerlĳkheid zal ik in haar midden
worden.” ’ ”o
´
´
6 „He daar! He daar! VLUCHT
dan uit het land van het noorden”,p is de uitspraak van Jehovah.
p Jes 11:12; Jes 11:16; Jer 1:14.

ZACHARIA 2:7–4:2

¨
Natien komen tot Sion. Jozua’s kleren

„Want in de richting van de vier
winden des hemels heb ik ulieden
verspreid”,a is de uitspraak van Jehovah.
´
7 „He daar, S _ion! b Ontkom, gĳ
die bĳ de dochter van Babylon
_
woont.c 8 Want dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd:
’Achter [de] heerlĳkheidd¨ aan
heeft hĳ mĳ naar de natien gezonden die ulieden met geweld
plunderden; e want wie U aanraakt,f raakt mĳn oogappelg aan.
9 Want ziet, ik zwaai met mĳn
hand tegen hen,h en zĳ zullen
hun slaven tot buit moeten worden.’i En gĳlieden zult stellig weten dat Jehovah der legerscharen
zelf mĳ heeft gezonden.j
10 Roep luidkeels en verheug
u, o dochter van S _ion; k want zie,
ik kom,l en ik wil in uw midden
verblĳven”,m is de uitspraak van
¨
Jehovah. 11 „En vele natien zullen zich op die dag stellig bĳ Jehovah aansluiten,n en zĳ zullen werkelĳk mĳn volk worden; o en ik
wil in uw midden verblĳven.” En
gĳ zult moeten weten dat Jehovah der legerscharen zelf mĳ tot
u heeft gezonden.p 12 En Jehovah zal stellig Juda
als zĳn deel
_
op de heilige grond in bezit neq en hĳ moet alsnog Jeruzamen,
_
lem uitkiezen.r 13 Bewaar het
stilzwĳgen, alle vlees, voor het
aangezicht van Jehovah,s want
hĳ heeft zich opgemaaktt uit zĳn
heilige woning.u
En vervolgens toonde hĳ mĳ
de hogepriester, die
Jozua,
3
_
voor de engel van Jehovah stond,
v

w

stond aan zĳn rechen Satan
_
terhand om hem te weerstaan.x
2 Toen zei [de engely van] Jehovah tot Satan:
„Jehovah bestraf_
ja, Jehovah bestraffe z u, o Satan,
_
fe u, hĳ die Jeruzalem
verkiest! a
_
Is deze niet een houtblok dat uit
het vuur is gerukt?”b
3 Wat nu Jozua
betreft, hĳ was
_
toen gekleed in bevuilde klerenc
en stond voor de engel. 4 Toen
nam deze het woord en zei tot hen
die voor hem stonden: „Ontdoet
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hem van de bevuilde kleren.” En
voorts zei hĳ tot hem: „Zie, ik heb
uw dwaling van u doen heengaan,a
en gĳ wordt met lange staatsiegewaden bekleed.”b
5 Daarop zei ik: „Laat men een
reine tulband op zĳn hoofd zetten.”c Toen zetten zĳ de reine tulband op zĳn hoofd en bekleedden
hem met kleren; en de engel van
Jehovah stond erbĳ. 6 En de engel van Jehovah ging getuigenis
afleggen tot Jozua
en zei: 7 „Dit
_
heeft Jehovah der legerscharen
´´
gezegd: ’Indien gĳ mıjn wegen zult
´´
bewandelen, en indien gĳ mıjn
plicht in acht zult nemen,d dan
zult ook gĳ het zĳn die mĳn huis
zult richtene en tevens mĳn voorhoven zult bewaken; en ik zal u
stellig vrĳe toegang geven onder
dezen die erbĳ staan.’
8 ’Hoor alstublieft, o Jozua
de
_
hogepriester,
´ ´ gĳ en uw metgezellen die voor u zitten, want zĳ
zĳn mannen [die] als voortekenenf [dienen]; want zie, ik doe mĳn
knechtg Spruith komen! 9 Want
´ ´
zie! de steeni die ik voor Jozua
heb
_
neergelegd! Op die ene steen zĳn
j
zeven ogen. Zie, ik graveer zĳn
graveersel’,k is de uitspraak van
Jehovah der legerscharen, ’en´ ik
´
wil de dwaling van dat land op een
dag wegnemen.’l
10 ’Op die dag’, is de uitspraak
van Jehovah der legerscharen,
’zult GIJ elkeen de ander toeroepen, terwĳl [GIJ] onder [de] wĳnstok en terwĳl [GIJ] onder [de] vĳgenboom [zit].’ ”m
En de engel die met mĳ sprak,
4
kwam vervolgens terug en
wekte mĳ, gelĳk een man die
uit zĳn slaap wordt gewekt.n
2 Toen zei hĳ tot mĳ: „Wat ziet
gĳ?”o
Ik dan zei: „Ik heb gezien, en
zie! er is een lampenstandaard, geg Jes 42:1; Jes 52:13; Jes 53:11; h Jes 11:1; Jes 53:2;
Jer 23:5; Jer 33:15; Za 6:12; i Ps 118:22; Jes 28:16;
Mt 21:42; 1Pe 2:4; j 2Kr 16:9; Opb 5:6; k Ex
28:11; Jo 6:27; l Jer 50:20; m 1Kon 4:25; Jes 36:16;
Ho 2:18; Mi 4:4; HFDST. 4 n Da 8:18; o Jer
1:11; Za 5:2.
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„Door mĳn geest”. Vliegende boekrol

heel van goud,a met een schaal erbovenop. En zĳn zeven lampen
zĳn erop, ja zeven; b en de lampen
die erbovenop zĳn, hebben zeven
pĳpen. 3 En er zĳn
´ ´ twee olĳfbomen naast hem,c een aan de rech´ ´
terzĳde van de schaal en een aan
haar linkerzĳde.”
4 Toen nam ik het woord en zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Wat betekenen deze [dingen],
mĳn heer?”d 5 De engel dan die
met mĳ sprak, antwoordde en zei
tot mĳ: „Weet gĳ werkelĳk niet
wat deze dingen betekenen?”
Daarop zei ik: „Neen, mĳn
heer.”e
6 Bĳgevolg antwoordde hĳ en
zei tot mĳ: „Dit is het woord
van Jehovah tot Zerubbabel,
het_
welk luidt: ’„Niet door een krĳgsmacht,f noch door kracht,g maar
door mĳn geest”,h heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
7 Wie zĳt gĳ, o grote berg? i Voor
j
het aangezicht van Zerubbabel
_
[zult gĳ tot] een vlak land [worden]. En hĳ zal stellig de hoofdsteenk te voorschĳn brengen.
Juichkretenl zullen ervoor opgaan: „Hoe bekoorlĳk! Hoe bekoorlĳk!” ’ ”m
8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde: 9 „De handen van Zerubba_
bel zelf hebben het fundament
n en zĳn eigen
van dit huis gelegd,
handen zullen [het] voleindigen.o
En gĳ zult moeten weten dat
Jehovah der legerscharen zelf
mĳ tot ulieden heeft gezonden.p
10 Want wie heeft de dag der
kleine dingen veracht? q En zĳ
zullen zich stellig verheugenr en
het schietlood in de hand van Zerubbabel
zien. Deze zeven zĳn de
_
ogen van Jehovah.s Ze gaan de
gehele aarde rond.”t
11 En vervolgens nam ik het
woord en zei tot hem: „Wat betekenen deze twee olĳfbomen aan
de rechterzĳde van de lampenstandaard en aan zĳn linkerzĳde?”u 12 Toen nam ik voor de
tweede maal het woord en zei tot
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ZACHARIA 4:3–5:7

hem: „Wat zĳn de twee bosjes twĳgen van de olĳfbomen, die door
middel van de twee gouden buizen
de gouden [vloeistof] uit zich laten stromen?”
13 Hĳ dan zei tot mĳ: „Weet gĳ
werkelĳk niet wat deze [dingen]
betekenen?”
Daarop zei ik: „Neen, mĳn
heer.”a
14 Bĳgevolg zei hĳ: „Dit zĳn de
twee gezalfdenb die naast de Heer
van de gehele aarde c staan.”
Toen sloeg ik wederom mĳn
ogen op en zag; en zie! een
5
vliegende boekrol.
2 Hĳ dan zei
d

tot mĳ: „Wat ziet gĳ?”e
Daarop zei ik: „Ik zie een vliegende boekrol, waarvan de lengte twintig el is en de breedte tien
el.”
3 Toen zei hĳ tot mĳ: „Dit is de
vloek die uitgaat over de oppervlakte van heel de aarde,f want
iedereen die steelt,g overeenkomstig dat [wat] op de ene zĳde
[staat], is vrĳ van straf gebleven; en iedereen die een gezworen eed doet,h overeenkomstig dat
[wat] op de andere zĳde [staat],i
is vrĳ van straf gebleven. 4 ’Ik
heb hem doen uitgaan’, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, ’en hĳ moet het huis
van de dief binnengaan, en het
huis van degene die in mĳn naam
valselĳk een gezworen eed doet; j
en hĳ moet in het midden van
diens huis overnachten en het
vernietigen, met zĳn balken en
zĳn stenen.’ ”k
5 Toen trad de engel die met
mĳ sprak naar voren en zei tot
mĳ: „Sla alstublieft uw ogen op
en zie wat het is dat daar te voorschĳn komt.”
6 Ik dan zei: „Wat is het?”
Daarop zei hĳ: „Dit is de efamaat die te voorschĳn komt.” En
hĳ vervolgde: „Dit is hun aanblik op heel de aarde.” 7 En
zie! het ronde loden deksel werd
opgelicht; en ziedaar, een zekere vrouw zat midden in de efa.

ZACHARIA 5:8–6:15

Wagens, geesten. Spruit, tempelbouwer

8 Hĳ dan zei: „Dit is Goddeloosheid.” En vervolgens wierp hĳ
haar midden in de efa [terug],a
waarna hĳ het loden gewicht op
de opening ervan wierp.
9 Toen sloeg ik mĳn ogen op
en zag, en zie, daar kwamen twee
vrouwen te voorschĳn, en wind
was er in hun vleugels. En zĳ
hadden vleugels als de vleugels
van de ooievaar. En geleidelĳk
hieven zĳ de efa op tussen de aarde en de hemel. 10 Ik dan zei
tot de engel die met mĳ sprak:
„Waar brengen zĳ de efa heen?”
11 Daarop zei hĳ tot mĳ: „Om
haar een huis te bouwenb in het
land S _inear; c en het moet stevig
bevestigd worden, en ze moet daar
op haar juiste plaats worden neergezet.”
Toen sloeg ik wederom mĳn
ogen op en zag; en zie! er kwa6
men vier wagens van tussen twee
bergen vandaan, en de bergen waren koperbergen. 2 Voor de eerste wagen waren rode paardend
en voor de tweede wagen zwarte paarden.e 3 En voor de derde wagen waren witte paardenf
en voor de vierde wagen gevlekte, bontgekleurde paarden.g
4 En ik nam vervolgens het
woord en zei tot de engel die
met mĳ sprak: „Wat zĳn dit, mĳn
heer?”h
5 De engel dan antwoordde en
zei tot mĳ: „Dit zĳn de vier geesteni van de hemel, die uitgaanj
nadat ze hun positie voor de Heer
van de gehele aarde k hebben ingenomen.l 6 Wat de ene betreft
waar de zwarte paarden [voorgespannen] zĳn, deze trekken uit
naar het land van het noorden; m
en wat de witte betreft, deze moeten uittrekken naar [het land]
achter de zee; en wat de gevlekte
betreft, deze moeten uittrekken
naar het land van het zuiden.n
7 En wat de bontgekleurde o betreft, deze moeten uittrekken en
blĳven zoeken [waarheen ze] zullen gaan, ten einde de aarde te
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doorkruisen.”a Toen zei hĳ: „Gaat,
doorkruist de aarde.” En ze gingen de aarde doorkruisen.
8 En vervolgens riep hĳ mĳ luid
toe en sprak tot mĳ, en zei: „Zie,
die daar uittrekken naar het land
van het noorden, zĳn het die de
geestb van Jehovah in het land
van het noordenc hebben doen
rusten.”
9 En het woord van Jehovah
kwam verder tot mĳ, en luidde:
10 „Laat er iets genomen worden van de ballingen,d [ja,] van
Heldai
en van Tob _ia en van Je_
daja;
en gĳzelf moet op die dag
_
komen, en gĳ moet het huis binnengaan van Jos _ia, de zoon van
e
Zefanja,
[met dezen] die uit Ba_
_
bylon zĳn gekomen. 11 En gĳ
moet zilver en goud nemen en
een luisterrĳke kroonf maken en
g
de
[die] op het hoofd van Jozua,
_
zoon van Jozadak,
de hogepries_
ter, zetten. 12 En gĳ moet tot
hem zeggen:
’Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: „Hier is de manh
wiens naam Spruiti is. En vanuit zĳn eigen plaats zal hĳ ontspruiten, en hĳ zal stellig de tempel van Jehovah bouwen.j 13 En
hĳzelf zal de tempel van Jehovah
bouwen, en wat hem aangaat, hĳ
zal [de] waardigheid dragen; k en
hĳ moet neerzitten en heersen
op zĳn troon, en hĳ moet priester
worden op zĳn troon,l en de raad
´ ´
van vrede,m dıe zal tussen hen
beiden blĳken te zĳn. 14 En de
luisterrĳke kroon zelf zal gaan
toebehoren aan Helem
en aan To_
b _ia en aan Jedaja
_ n en aan Hen,
de zoon van Zefanja,
als een ge_
dachtenis o in de tempel van Jehovah. 15 En zĳ die ver weg
zĳn, zullen komen en werkelĳk
aan de tempel van Jehovah bouwen.”p En gĳlieden zult moeten
weten dat Jehovah der legerscharen zelf mĳ tot U gezonden heeft.q
En het moet geschieden — indien GIJ zonder mankeren naar
de stem van Jehovah, UW God,
zult luisteren.’ ”r
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70 jaar onoprecht vasten. Ware gerechtigheid

Bovendien geschiedde het dat
in het vierde jaar van koning
Dar _ius a het woord van Jehovah
tot Zachar _ia kwam, op de vierde
[dag] van de negende maand, [dat
is] in K _islev.b 2 En Bethel
zond
_
vervolgens Sarezer
en Regem_
_
Melech
en zĳn mannen om het
_
aangezicht van Jehovah te vermurwenc 3 en te zeggen tot de
priesters d die tot het huis van Jehovah der legerscharen behoorden, en tot de profeten, ja, te zeggen: „Zal ik in de vĳfde e maand
wenen [en] een onthouding in
acht nemen, zoals ik nu al, o,
[wie weet] hoeveel jaren heb gedaan?”f
4 En het woord van Jehovah
der legerscharen kwam verder
tot mĳ, en luidde: 5 „Zeg tot
heel het volk van het land en tot
de priesters: ’Hebt GIJ, toen GIJ
vastte g en er geweeklaag was in
de vĳfde [maand] en in de zevende h [maand], en dit zeventig
jaar i lang, werkelĳk voor mĳ gevast, ja voor mĳ? j 6 En toen GIJ
placht te eten en toen´ ´ GIJ placht
te drinken, waart GIJ dan niet
´ ´
aan het eten en waart GIJ dan
niet aan het drinken? 7 [Dient
GIJ] niet de woorden [te gehoorzamen] k die Jehovah uitriep door
bemiddeling van de vroegere profeten,l terwĳl Jeruzalem
nog be_
woond was, en onbezorgd, met
haar steden rondom haar, en [term en de Sjefelan bewĳl] de Negeb
_
_
woond waren?’ ”
8 En het woord van Jehovah
kwam verder tot Zachar _ia, en
luidde: 9 „Dit heeft Jehovah
der legerscharen gezegd: ’Oefent
met ware gerechtigheid UW rechtspraak uit; o en betracht liefderĳke goedheidp en barmhartighedenq jegens elkaar; 10 en doet
geen weduwe r of vaderloze jongen,s geen inwonende vreemdeling t of ellendige te kort,u en beraamt niets kwaads tegen elkaar
in UW hart.’v 11 Maar zĳ bleven weigeren aandacht te schenken,w en zĳ bleven een weerbar-
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ZACHARIA 7:1–8:4

stige schouder bieden,a en hun
oren maakten zĳ te ongevoelig
om te horen.b 12 En hun hartc
maakten zĳ als een amarilsteen,
om de wet en de woorden niet te
gehoorzamend die Jehovah der legerscharen door zĳn geest,e door
bemiddeling van de vroegere profeten, zond,f zodat er grote verontwaardiging van de zĳde van
Jehovah der legerscharen ontstond.”g
13 „’En zo geschiedde het dat,
net zoals hĳ riep en zĳ niet luisterden,h zo ook zĳ telkens riepen
en ik niet luisterde’,i heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
14 ’En vervolgens slingerde ik
hen als door een storm weg on¨
der alle natien,j die zĳ niet gekend hadden; k en het land zelf
is achter hen eenzaam en woest
gelaten, zonder dat er iemand
doorheen trekt en zonder dat er
iemand terugkeert; l en zĳ maakten het begeerlĳke landm voorts
tot een voorwerp van ontzetting.’ ”
En het woord van Jehovah
der legerscharen bleef komen,
8
en luidde: 2 „Dit heeft Jehovah
der legerscharenn gezegd: ’Ik wil
jaloers zĳn ten opzichte van S _ion
met grote jaloezie,o en met grote
woede p wil ik jaloers zĳn ten opzichte van haar.’ ”
3 „Dit heeft Jehovah gezegd:
’Ik wil naar S _ion terugkerenq en
in het midden van Jeruzalem
ver_
zal stellig
blĳven; r en Jeruzalem
_
de stad van waarachtigheid worden genoemd,s en de berg van Jehovaht der legerscharen, de heilige berg.’ ”u
4 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Er zullen
nog oude mannen en oude vrouwen op de openbare pleinen van
Jeruzalem
zitten,v een ieder
_
ook met zĳn staf w in zĳn hand
¨
HFDST. 8 n Ps 103:21; o Joe 2:18; p Jes 63:5;
¨
Na 1:2; q Za 1:16; Mal 3:7; r Jes 12:6; Joe 3:17;
Za 8:8; s Jes 1:26; Jer 33:16; t Jes 2:2; Jes 60:14;
u Ps 48:1; Jes 11:9; Jes 66:20; Jer 31:23; v Jes
65:20; Jer 30:10; w Nu 21:18; Heb 11:21.

ZACHARIA 8:5-21
wegens de overvloed van [zĳn]
dagen. 5 En de openbare pleinen van de stad zelf zullen gevuld zĳn met jongens en meisjes
die spelen op haar openbare pleinen.’ ”a
6 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Zou het, hoewel
het te moeilĳk zou schĳnen in de
ogen van de overgeblevenen van
dit volk in die dagen, ook te moeilĳk schĳnen in mĳn ogen?’,b is de
uitspraak van Jehovah der legerscharen.”
7 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Zie, ik red
mĳn volk uit het land van de
zonsopgang en uit het land van
de zonsondergang.c 8 En ik zal
hen stellig hierheen brengen, en
zĳ moeten in het midden van Jeruzalem
verblĳven; d en zĳ moe_
ten mĳn volk worden,e en ikzelf
zal hun God worden in waarachtigheid en in rechtvaardigheid.’ ”f
9 „Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Laten UW handen sterk zĳn,g GIJ die in deze dagen deze woorden uit de mond
van de profeten hoort,h op de dag
waarop het fundament van het
huis van Jehovah der legerscharen werd gelegd, opdat de tempel
gebouwd
zou worden.i 10 Want
´ ´
voor die dagen werd het niet mogelĳk gemaakt dat er loon voor
de mensen was; j en wat het loon
van de huisdieren betreft, iets
dergelĳks was er niet; en voor
wie uitging en voor wie binnenkwam was er geen vrede vanwege de tegenstander,k aangezien ik alle mensen tegen elkaar
bleef opzetten.’l
11 ’En nu zal ik voor de overgeblevenen van dit volk niet zĳn
als in de vroegere dagen’,m is de
uitspraak van Jehovah der legerscharen. 12 ’Want het zaad
van vrede zal er zĳn; n de wĳnstok zelf zal zĳn vrucht geven,o
en de aarde zelf zal haar opbrengst
geven,p en de hemel zelf zal zĳn
dauw geven; q en ik zal stellig
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de overgeblevenena van dit
¨ volk
al deze [dingen] doen beerven.b
13 En het moet geschieden dat
net zoals GIJ
¨ een vervloeking onder de natien zĳt geworden,c o
¨ huis
van Juda
en huis van Isra
el,d zo
_
_
zal ik U redden, en GIJ moet een
zegen worden.e Weest niet bevreesd.f Mogen UW handen sterk
zĳn.’g
14 Want dit heeft Jehovah der
legerscharen gezegd: ’„Net zoals
ik in gedachten had te doen wat
rampspoedig voor ulieden was,
omdat UW voorvaders mĳ verontwaardigd maakten”,h heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „en
ik geen spĳt gevoelde,i 15 zo wil
ik in deze dagen wederom in gedachten hebben Jeruzalem
en het
_
huis van Juda
goed te bejegenen.j
_
k
Weest niet bevreesd.” ’
16 ’Dit zĳn de dingen die GIJ
dient te doen: l Spreekt de waarheid met elkaar.m Oefent met
waarheid en het oordeel van vrede UW rechtspraak uit in UW poorten.n 17 En zint niet op rampspoed jegens elkaar in UW hart,o
en hebt geen enkele valse eed
lief; p want dit zĳn allemaal dingen die ik heb gehaat’,q is de uitspraak van Jehovah.”
18 En het woord van Jehovah
der legerscharen kwam verder
tot mĳ, en luidde: 19 „Dit heeft
Jehovah der legerscharen gezegd: ’De vasten van de vierde r
[maand], en de vasten van de vĳfde s [maand], en de vasten van
de zevende t [maand], en de vasten van de tiende u [maand] zullen voor het huis van Juda
tot
_
uitbundige vreugde en tot verheuging en tot goede feesttĳden
worden.v Hebt daarom waarheid
en vrede lief.’w
20 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Het zal nog [geschieden] dat de volken en de inwoners van vele steden zullen
komen; x 21 en de inwoners van
s Jer 52:12; Za 7:5; t 2Kon 25:25; u Jer 52:4; v Ps
30:11; Jes 35:10; Jer 31:12; w Ps 119:165; x Ps
22:27; Jes 2:2; Jes 11:10; Ho 1:10; Mt 8:11.
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Tien grĳpen slip van jood. Koning op ezel

de ene [stad] zullen stellig naar
[die van] een andere gaan en zeggen: „Laten wĳ in alle ernst gaana
om het aangezicht van Jehovah
te vermurwenb en Jehovah der legerscharen te zoeken. Ikzelf wil
ook gaan.”c 22 En vele volken
¨
en machtige natien zullen werkelĳk komen om Jehovah der legerscharen in Jeruzalem
te zoekend
_
en het aangezicht van Jehovah te
vermurwen.’
23 Dit heeft Jehovah der legerscharen gezegd: ’Het zal zĳn in
die dagen dat tien mannen uit
¨
alle talen der natiene zullen vastgrĳpen,f ja, zĳ zullen werkelĳk
de slip vastgrĳpen van een man
die een jood is,g en zeggen: „Wĳ
willen met ulieden gaan,h want
wĳ hebben gehoord [dat] God met
ulieden is.” ’ ”i
j

Een formele uitspraak:
„Het woord van Jehovah is
9
tegen het land Hadrach,
en in
_
k rust het; want JehoDamaskus
_
vah houdt het oog op de aardse
mens l en op alle stammen van Is_
¨
m zelf zal
rael. 2 En ook Hamath
_
n
en
S
aan haar grenzen; Tyrus
_i_
don,o want ze is zeer wĳs.p 3 En
Tyrus
ging ertoe over zich een
_
wal te bouwen en zilver op te hopen als stof en goud als het slĳk
der straten.q 4 Zie! Jehovah zelf
zal haar uit haar bezit stoten;
en in de zee zal hĳ stellig haar
krĳgsmacht neerslaan; r en in het
vuur zal zĳzelf worden verslonden.s 5 Askelon
zal [het] zien
_
en bevreesd worden; en wat Gaza
_
betreft, ook zĳ zal van zeer hevige pĳnen ineenkrimpen; ook
t omdat zĳ in haar hoopEkron,
_
volle verwachting u beschaamd zal
moeten worden. En een koning
zal stellig uit Gaza
vergaan, en
_
Askelon
zelf zal niet bewoond wor_
v
den.
6 En een onwettige w zoon
zal zich werkelĳk in Asdod
vesti_
gen,x en ik zal de trots van de Filistĳn stellig afsnĳden.y 7 En ik
wil zĳn met bloed bevlekte dingen uit zĳn mond verwĳderen en
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ZACHARIA 8:22–9:14

zĳn walgelĳkheden van tussen
zĳn tanden,a en ook hĳzelf zal
stellig overblĳven voor onze God;
en hĳ moet als een stamhoofdb
in Juda
als de
worden,c en Ekron
_
_
Jebusiet.d 8 En ik wil mĳ als
een voorpost voor mĳn huis legeren,e zodat er niemand zal zĳn die
doortrekt en niemand die terugkeert; en er zal geen taakoplegger meer door hen heen trekken,f
want nu heb ik [het] met mĳn
ogen gezien.g
9 Verblĳd u zeer, o dochter van
S _ion.h Juich in triomf,i o dochter
van Jeruzalem.
Zie! Uw koning j
_
zelf komt tot u.k Hĳ is rechtvaarl
dig, ja, gered; nederig m en rĳdend op een ezel, ja, op een volwassen dier, het jong van een
ezelin.n 10 En ik zal stellig [de]
¨
strĳdwagen afsnĳden uit Efra
ım
_
o En
en [het] paard uit Jeruzalem.
_
de strĳdboog p moet afgesneden
worden. En hĳ zal werkelĳk vre¨
de spreken tot de natien; q en zĳn
heerschappĳ zal zĳn van zee tot
zee en van de Rivier tot de einden
der aarde.r
11 Ook gĳ, [o vrouw,] door het
bloed van uw verbonds wil ik uw
gevangenent heenzenden uit de
put waarin geen water is.
12 Keert terug naar de vesting,u GIJ gevangenen van de
hoop.v
Ook deel [ik u] heden mee: ’Ik
zal u, [o vrouw,] een dubbel deel
vergelden.w 13 Want ik wil Juda
_
treden als mĳn [boog]. De boog
¨
wil ik vullen met Efra
ım, en ik
_
wil uw zonen,x o S _ion, opwekken tegen uw zonen, o Griekenland,y en ik wil u maken als het
zwaard van een sterke man.’z
14 En over hen zal Jehovah zelf
gezien worden,a en zĳn pĳl zal
stellig uitschieten net als de bliksem.b En de Soevereine Heer
q Jes 9:7; Ef 2:14; r Ex 23:31; Ps 2:8; Ps 72:8;
s Jer 31:31; Mt 26:28; Heb 12:24; Heb 13:20; 1Pe
1:19; t Jes 49:9; u 2Sa 5:7; Jer 31:6; v Jes 61:1;
Jer 31:17; w Job 42:10; Jes 61:7; x Mt 13:38; y Da
¨
8:21; Joe 3:6; z Ps 149:6; Jes 41:15; a Ex 14:24;
b Ps 18:14.

ZACHARIA 9:15–10:12
Jehovah zal zelf op de hoorn
blazen,a en hĳ zal stellig voorttrekken met de zuiderstormen.b
15 Jehovah der legerscharen zelf
zal hen verdedigen, en zĳ zullen
werkelĳk de slingerstenen verslindenc en bedwingen. En zĳ zullen stellig drinkend — onstuimig
zĳn — als was er wĳn; en zĳ zullen werkelĳk gevuld worden als
de schaal, als de hoeken van [het]
altaar.e
16 En Jehovah, hun God, zal
hen op die dag stellig reddenf als
de kudde van zĳn volk; g want zĳ
zullen zĳn als de stenen van een
diadeem die flonkeren over zĳn
bodem.h 17 Want o hoe [groot]
is zĳn goedheid,i en hoe [groot]
is zĳn schoonheid! j Koren zal de
jonge mannen doen gedĳen, en
nieuwe wĳn de maagden.”k
„Doet aan Jehovah
verzoeken om regen in de tĳd
10
van de lenteregen, ja, aan JeUW

l

m

hovah, die de onweerswolken
maakt,n en [die] hun een stortbui van regen geeft,o aan elkeen plantengroei op het veld.p
2 Want de terafimq zelf hebben
gesproken wat magisch is; en de
beoefenaars van waarzeggerĳ,
van hun kant, hebben leugen geschouwd,r en het zĳn dromen zonder enige waarde die zĳ blĳven
spreken, en tevergeefs trachten
zĳ te troosten.s Daarom zullen zĳ
stellig wegtrekken als een kudde; t
zĳ zullen ellendig worden, omdat
er geen herder is.u
3 Tegen de herders is mĳn toorn
ontbrand,v en aan de bokkige leiders w zal ik rekenschap vragen; x
want Jehovah der legerscharen
heeft zĳn aandacht op zĳn kudde gericht,y het huis van Juda,
_
en heeft hen gemaakt als zĳn
paardz van waardigheid in de
strĳd. 4 Uit hem is de hoofdpersoon,a uit hem is de ondersteunende regeerder,b uit hem is de
strĳdboog; c uit hem komt iedere
taaktoewĳzer d voort, allen te zamen. 5 En zĳ moeten als sterke
mannene worden, die in het slĳk
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der straten stampen in de strĳd.a
En zĳ moeten in de strĳd verwikkeld raken, want Jehovah is met
hen; b en die op paarden rĳden,
zullen beschaamd moeten staan.c
6 En ik wil het huis van Juda
su_
perieur maken, en het huis van Jo_
zef zal ik redden.d En ik wil hun
een woonplaats geven, want ik wil
hun barmhartigheid betonen; e en
zĳ moeten worden gelĳk degenen
die ik niet verstoten had; f want ik
ben Jehovah, hun God, en ik zal
hun antwoorden.g 7 En die van
¨
Efra
ım moeten net als een ster_
ke man worden,h en hun hart moet
zich verheugen als van wĳn.i En
hun eigen zonen zullen [het] zien
en zich stellig verheugen; j hun
hart zal blĳ zĳn in Jehovah.k
8 ’Ik wil naar hen fluitenl en
hen bĳeenbrengen; want ik zal
hen stellig loskopen,m en zĳ moeten tot velen worden, net als degenen die tot velen zĳn geworden.n 9 En ik zal hen als zaad
onder de volken verstrooien,o en
in de verre plaatsen zullen zĳ
mĳ gedenken; p en zĳ moeten opleven met hun zonen en terugkeren.q 10 En ik moet hen terugr en
brengen uit het land Egypte;
_
¨
uit Assyri
_ e zal ik hen bĳeenbrengen; s en naar het land G _ileadt en
[de] L _ibanon zal ik hen brengen,
en geen [ruimte] zal er voor hen
worden gevonden.u 11 En hĳ
moet door de zee trekken [met]
benauwdheid; v en in de zee moet
hĳ [de] golven neerslaan,w en al
de diepten van de Nĳl moeten
uitdrogen.x En de trots van As¨
y
syri
_ e moet neergehaald worden,
en zelfs de scepter z van Egyp_
te zal wĳken.a 12 En ik wil hen
superieur maken in Jehovah,b en
in zĳn naam zullen zĳ wandelen’,c is de uitspraak van Jehovah.”
l Ezr 1:1; m Jes 44:22; Jes 51:11; 1Ti 2:6; n 1Kon
4:20; Jer 33:22; o Jer 31:27; Ho 2:23; Mi 5:7; Han
8:4; p 1Kon 8:47; Jer 51:50; q Jes 65:23; Han 2:39;
r Jes 11:11; s Jer 50:19; Ro 11:25; t Mi 7:14; u Jes
49:20; Jes 54:2; v Ps 66:12; w Jes 11:15; x Jes 19:6;
y Jes 14:25; Mi 5:5; z Jes 19:1; a Ez 30:13; b Jes
41:10; Jes 45:24; c Sp 18:10; Mi 4:5.
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Herders gestraft. Staven gebroken

„Open uw deuren, o L _ibanon,a opdat een vuur onder
uw ceders verslindt.b 2 Jammer, o jeneverboom, want de ceder is gevallen; omdat de majestueuzen zelf met geweld zĳn
geplunderd! c Jammert, GIJ statige
bomen van Basan,
want het on_
doordringbare woud is tegen de
grond gegaan! d 3 Luister! Het
gejammer der herders,e want hun
majesteit is gewelddadig geplunderd.f Luister! Het gebrul van
jonge leeuwen met manen, want
het trotse [struikgewas] langs de
Jorda_ an
is gewelddadig geplun_
derd.g
4 Dit heeft Jehovah, mĳn God,
gezegd: ’Weid de kudde [bestemd]
ter doding,h 5 want de kopers
van [de schapen] gaan ertoe over
[ze] te doden,i ofschoon zĳ niet
schuldig worden gehouden.j En
zĳ die ze verkopen,k zeggen: „Jehovah zĳ gezegend, terwĳl ik rĳkdom zal verwerven.”l En hun eigen
herders tonen in het geheel geen
mededogen met hen.’m
6 ’Want ik zal geen mededogen meer tonen met de bewoners van het land’,n is de uitspraak van Jehovah. ’Daarom,
zie, ik laat de mensen een ieder
in de hand van zĳn metgezelo en
in de hand van zĳn koning p geraken; en zĳ zullen stellig het
land verbrĳzelen, en ik zal geen
bevrĳding uit hun hand bewerkstelligen.’ ”q
7 En ik weidde vervolgens de
kudde r [bestemd] ter doding,s ten
behoeve van U, o ellendigen van
de kudde.t Ik nam mĳ dus twee
staven.u De ene noemde ik Aangenaamheidv en de andere noemde ik Eendracht,w en ik ging de
kudde weiden. 8 En ten slotte verdelgde ik drie herders in
´ ´
een maanmaand,x daar mĳn ziel
geleidelĳk ongeduldig met hen
´
werd,y en ook hun ziel een walging jegens mĳ gevoelde. 9 Ten
slotte zei ik: „Ik zal U niet blĳven weiden.z Laat die stervende

11

HFDST. 11
a Jer 22:23
b Jer 22:7
c Jes 10:33
Ez 31:3
d Jes 2:13
Jes 32:19
e Ez 34:10
¨
Joe 1:13
f Jer 2:30
g Jer 49:19
Jer 50:44
h Ez 34:8
i Jer 23:1
Ez 22:25
Ez 34:2
Mi 3:2
j Jer 2:3
k 2Kon 4:1
Ne 5:8
l Ho 12:8
m Ez 34:4
n Ez 8:18
o Ez 38:21
Mi 7:2
Hag 2:22
Za 11:9
Za 14:13
p Mt 22:7
q Ps 50:22
Heb 10:27
r Ps 23:1
Ps 80:1
Ps 95:7
Jes 40:11
s Za 11:4
Za 13:8
t Ze 3:12
Za 11:11
u 1Sa 17:40
Ps 23:4
v Ps 133:1
Za 11:10
w Ez 37:19
Za 11:14
x Ho 5:7
y De 32:19
z Jer 23:33
Za 10:2

2e kolom
a Jer 15:2
b Jer 19:9
Ez 5:10
c Ps 90:17
Za 11:7
d Mt 23:38
e Jer 14:21
Ez 16:59
f Jes 14:32
Ze 3:12
g Jes 8:17
Lu 2:25
h 1Kon 21:2
i Mt 26:15
Mt 27:9
j Mt 27:5
k Ex 21:32
Mr 14:11
l Mt 27:6
Han 1:18
m Za 11:7
n Jes 11:13
Ez 37:16
o 1Kon 12:20
Jes 9:21
p Ez 34:2
Mt 15:14
q 1Pe 5:3
r Jer 23:2
Ez 34:6
Mt 9:36
s Ez 34:21
t Ge 31:38
Ez 34:3

ZACHARIA 11:1-17

is, sterven. En laat die verdelgd
wordt, verdelgd worden.a En wat
de overblĳvenden betreft, laat hen
verslinden, een ieder het vlees van
haar metgezellin.”b 10 Ik nam
dus mĳn staf Aangenaamheidc en
hieuw hem in stukken,d ten einde mĳn verbond te verbreken dat
ik met alle volken had gesloten.e
11 En het werd op die dag verbroken, en de ellendigen van de kudde,f die mĳ gadesloegen,g kwamen
op deze wĳze te weten dat het het
woord van Jehovah was.
12 Toen zei ik tot hen: „Indien
het goed is in UW ogen,h geeft [mĳ]
mĳn loon; maar zo niet, laat het
dan.” En zĳ betaalden mĳ vervolgens mĳn loon, dertig zilverstukken.i
13 Daarop zei Jehovah tot mĳ:
„Werp het in de schatkistj — de
majestueuze waarde waarop ik
van hun standpunt uit bezien geschat ben.”k Bĳgevolg nam ik de
dertig zilverstukken en wierp die
in de schatkist in het huis van
Jehovah.l
14 Toen hieuw ik mĳn tweede staf, de Eendracht,m in stukken, ten einde de broederschap n
¨
tussen Juda
en Isra
el te verbre_
_
ken.o
15 En Jehovah zei voorts tot
mĳ: „Neem u nog het gerei van
een onnutte herder.p 16 Want
zie, ik laat een herder opstaan
in het land.q Aan de [schapen]
die verdelgd worden, zal hĳ geen
aandacht schenken.r Het jonge
zal hĳ niet zoeken, en het gebroken [schaap] zal hĳ niet helen.s Het [nog] overeind staande
zal hĳ niet [van voedsel] voorzien, en het vlees van het vette
zal hĳ eten,t en de hoeven van
de [schapen] zal hĳ afrukken.u
17 Wee mĳn nietswaardige herder,v die de kudde verlaat! w Een
zwaard zal over zĳn arm en
over zĳn rechteroog komen. Zĳn
eigen arm zal zonder mankeren
u Ez 34:10; v Jer 23:1; Ez 13:2; Mt 23:13; w Jo
10:12.

ZACHARIA 12:1–13:2

Jeruzalem een zwaar te torsen steen

verdorren,a en zĳn eigen rechteroog zal zonder mankeren verduisterd worden.”
Een formele uitspraak:
„Het woord¨ van Jehovah
12
betreffende Isra
el”, is de uit_
spraak van Jehovah, die [de] hemel uitspantb en [de] aarde grondvestc en de geestd van de mens in
zĳn binnenste vormt. 2 „Zie, ik
e tot een schaal
maak Jeruzalem
_
die alle volken rondom [doet] waggelen; f en ook tegen Juda
zal hĳ
_
komen bĳ de belegering, [ja,] teg
gen Jeruzalem.
3 En het moet
_
geschieden op die dag h [dat] ik Jeruzalem
tot een zwaar te torsen
_
steeni voor alle volken zal maken. Allen die hem opheffen, zullen zonder mankeren zelf ernstige schrammen oplopen; en ¨tegen
haar zullen stellig alle natien der
aarde vergaderd worden.j 4 Op
die dag”,k is de uitspraak van Jehovah, „zal ik elk paardl met verbĳstering slaan en zĳn berĳder
met waanzin; m en over het huis
van Juda
zal ik mĳn ogen open_
doen,n en elk paard van de volken
zal ik met gezichtsverlies slaan.
5 En de stamhoofdeno van Juda
_
zullen in hun hart moeten zeggen: ’De inwoners van Jeruzalem
_
zĳn mĳ een sterkte door Jehovah der legerscharen, hun God.’p
6 Op die dag zal ik de stamhoofden van Juda
als een vuurpot
_
tussen bomen makenq en als een
vuurfakkel in een rĳ pasgemaaid
koren,r en zĳ moeten ter rechter- en ter linkerzĳde alle volken rondom verslinden; s en Jeru_
zalem moet nog bewoond worden
op haar [eigen] plaats, in Jeruza_
lem.t
7 En Jehovah zal stellig de tenten van Juda
het eerst redden, op_
dat de luister van het huis van Da_
vid en de luister van de inwoners
van Jeruzalem
niet te groot wordt
_
ten opzichte van Juda.
8 Op die
_
dag zal Jehovah een verdediging
zĳn rondom de inwoners van Jeu en degene onder hen
ruzalem;
_
die struikelt, moet op die dag als
v worden, en het huis van
David
_
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David
als God,a als Jehovah’s en_
gel voor hun aangezicht.b 9 En
het moet geschieden
op die dag
¨
[dat] ik alle natien die tegen Jeru_
zalem komen, zal zoeken te verdelgen.c
10 En ik wil over het huis van
David
en over de inwoners van
_
Jeruzalem
de geest van gunstd
_
en smekingene uitstorten, en zĳ
zullen stellig opzien naar Degene die zĳ hebben doorstoken,f en
zĳ zullen stellig over Hem weeklagen zoals bĳ het geweeklaag
over een enige [zoon]; en er zal
een bittere jammerklacht over
hem zĳn zoals wanneer er een
bittere jammerklacht is over de
eerstgeboren [zoon].g 11 Op die
dag zal het geweeklaag in Jeruza_
lem groot zĳn, als het geweeklaag
van Hadad-R
_
_immon in de valleivlakte van Meg _iddo.h 12 En het
land zal stellig weeklagen,i elke
familie afzonderlĳk; de familie
van het huis van David
afzonder_
lĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk; j
de familie van het huis van Na_
thank afzonderlĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk; 13 de familie
van het huis van Levi
_ l afzonderlĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk;
¨
de familie van de Simeıetenm afzonderlĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk; 14 alle families die zĳn
overgebleven, elke familie afzonderlĳk, en hun vrouwen afzonderlĳk.n
o

Op die dag zal er voor het
huis van D avid
en voor
13
_
de inwoners van Jeruzalem
een
_
bronp geopend blĳken te zĳn voor
zonde q en voor iets afschuwelĳks.r
2 En het moet geschieden op
die dag”, is de uitspraak van Jehovah der legerscharen, „[dat] ik
de namen van de afgoden uit het
land zal afsnĳden,s en ze zullen
niet meer gedacht worden; en ook
k 2Sa 5:14; Lu 3:31; l Ex 6:16; m Ex 6:17; 1Kon
1:8; 1Kr 23:10; n Mr 15:41; HFDST. 13 o Za 12:3;
p Ps 51:7; q Jes 1:6; Ez 36:25; Jo 1:29; Han 2:38;
Han 2:41; r 2Kr 29:5; Klg 1:8; Ez 36:17; Ez 36:29;
s Ex 23:13; De 12:3; Jes 2:18; Ez 36:25; Ze 1:4.
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Herder geslagen, kudde verstrooid

de profetena en de geest van onreinheid zal ik uit het land doen
verdwĳnen.b 3 En het moet geschieden [dat] ingeval er ooit nog
een man zou profeteren, zĳn vader en zĳn moeder, zĳ die zĳn geboorte hebben veroorzaakt, dan
tot hem moeten zeggen: ’Gĳ zult
niet leven, want leugen hebt gĳ
gesproken in de naam van Jehovah.’ En zĳn vader en zĳn moeder, zĳ die zĳn geboorte hebben veroorzaakt, moeten hem
wegens zĳn profeteren doorsteken.c
4 En het moet geschieden op
die dag [dat] de profeten beschaamd zullen worden,d een
ieder om zĳn visioen wanneer
hĳ profeteert; en zĳ zullen geen
harene ambtsgewaad dragen met
het doel te bedriegen. 5 En hĳ
zal stellig zeggen: ’Ik ben geen
profeet. Ik ben een man die [de]
grond bebouwt, want een aardse mens zelf heeft mĳ van mĳn
jeugd af verworven.’ 6 En men
moet tot hem zeggen: ’Wat zĳn
deze wonden [aan u] tussen uw
handen?’ En hĳ zal moeten zeggen: ’Die waarmee ik in het huis
van wie mĳ intens liefhadden, ben
geslagen.’ ”
7 „O zwaard, ontwaak tegen
mĳn herder,f ja, tegen de fysiek
sterke man die mĳn metgezel is”,g
is de uitspraak van Jehovah der
legerscharen. „Sla de herder,h en
laten de [schapen] van de kudde verstrooid worden; i en ik zal
stellig mĳn hand doen terugkeren
over hen die onbetekenend zĳn.”j
8 „En het moet geschieden in
het gehele land”, is de uitspraak
van Jehovah, „[dat] twee delen
daarin afgesneden zullen worden
[en] de laatste adem zullen uitblazen; k en wat het derde [deel]
betreft, het zal erin overgelaten
worden.l 9 En ik zal het derde
[deel] stellig door het vuur heen
brengen; m en ik zal hen werkelĳk louteren zoals men zilver loutert,n en hen toetsen zoals men
goud toetst.o Het zal van zĳn kant
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ZACHARIA 13:3–14:7

mĳn naam aanroepen, en ik, van
mĳn kant, zal het antwoorden.a Ik
wil zeggen: ’Het is mĳn volk’,b en
het zal op zĳn beurt zeggen: ’Jehovah is mĳn God.’ ”c
„Zie! Er komt een dag die
Jehovah toebehoort, en de
14
buit van u zal stellig in uw midd

den verdeeld worden. 2 En ik
¨
zal stellig alle natien tegen Jeru_
zalem ten oorlog vergaderen; e en
de stad zal werkelĳk ingenomen
wordenf en de huizen zullen geplunderd worden, en de vrouwen
zelf zullen verkracht worden.g En
de helft van de stad moet wegtrekken in ballingschap; h maar
wat de overgeblevenen van het
volki betreft, zĳ zullen niet afgesneden worden van de stad.j
3 En Jehovah zal stellig uittrekken ¨ en oorlog voeren tegen
die natienk als op de dag dat hĳ
oorlog voerde, op de dag van de
strĳd.l 4 En zĳn voeten zullen
op die dag werkelĳk staan op de
berg der olĳfbomen, die tegenover Jeruzalem
ligt, aan de oost_
kant; m en de berg der olĳfbomenn
moet middendoor splĳten,o vanaf
de zonsopgang en naar het westen. Er zal een zeer groot dal zĳn;
en de helft van de berg zal werkelĳk naar het noorden bewogen
worden, en de helft ervan naar
het zuiden. 5 En gĳlieden zult
stellig vluchten naar het dal van
mĳn bergen; p want het dal van
[de] bergen zal helemaal tot Azel
_
reiken. En GIJ zult moeten vluchten, net als GIJ gevlucht zĳt vanwege de [aard]beving in de dagen
q
van Uzz _ia, de koning van Juda.
_
En Jehovah, mĳn God, zal stellig komenr [en] alle heiligen met
hem.s
6 En het moet geschieden op
die dag [dat] er geen kostelĳk
licht zal blĳken te zĳnt — de dingen zullen´ ´gestold zĳn.u 7 En
het moet een dag worden waarvan bekend is dat hĳ Jehovah
r Ps 96:13; Ps 98:9; Ju 14; s De 33:2; Ps 149:9;
¨
Joe 3:11; t Jes 13:10; Am 5:18; u Ex 15:8; Job
38:22.

ZACHARIA 14:8-21

Heiligheid behoort Jehovah toe

toebehoort.a Het zal geen dag
zĳn, noch zal het nacht zĳn; b en
het moet geschieden [dat] het in
de avondtĳd licht zal worden.c
8 En het moet geschieden op die
dag [dat] levende waterend uit Jeruzalem
zullen uitgaan,e de helft
_
ervan naar de oostelĳke zee f en
de helft ervan naar de westelĳke
zee.g In de zomer en in de winter
zal het geschieden.h 9 En Jehovah moet koning worden over de
gehele aarde.i Op die dag zal Je´ ´
hovah eenj blĳken te zĳn, en zĳn
´ ´
naam een.k
10 Het gehele land zal veranl vanderd worden als de Araba,
_
af Geba
_ m tot R _immon,n ten zuiden
van Jeruzalem;
en ze moet oprĳ_
zen en bewoond worden op haar
plaats,o vanaf de Benjaminpoortp
helemaal tot aan de plaats van
de Eerste Poort, helemaal tot
aan de Hoekpoort, en [vanaf]
¨
de Hananeeltorenq helemaal tot
aan de perskuipen van de koning.
11 En men zal haar stellig bewonen; en er zal geen enkele verbanning [tot de vernietiging] meer
plaatsvinden,r en Jeruzalem
moet
_
in zekerheid bewoond worden.s
12 En dit zal de gesel blĳken te
zĳn waarmee Jehovah alle volken
zal geselen die werkelĳk krĳgsdienst tegen Jeruzalem
zullen
_
verrichten: t Iemands vlees zal
wegrotten terwĳl hĳ op zĳn voeten staat; u en zelfs iemands ogen
zullen in hun kassen wegrotten,
en zelfs iemands tong zal in zĳn
mond wegrotten.
13 En het moet geschieden op
die dag [dat] van Jehovah afkomstige verwarring onder hen wĳdverbreid zal worden; v en zĳ zullen werkelĳk een ieder de hand
van hun metgezel vastgrĳpen, en
ieders hand zal zich werkelĳk tegen de hand van zĳn metgezel verheffen. 14 En ook Juda
zelf zal
_
oorlog voeren te Jeruzalem;
en het
_
¨
vermogen van alle natien rondom
zal stellig verzameld worden, goud
en zilver en kleren in buitengewone overvloed.w
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15 En zo zal de gesel blĳken
te zĳn van het paard, het muildier, de kameel en de ezel, en elk
soort van huisdier dat zich in die
legerkampen bevindt: gelĳk deze
gesel.
16 En het moet geschieden
[dat], wat een ieder aangaat die
¨
overblĳft uit alle natien die tegen Jeruzalem
komen,a zĳ ook
_
van jaar tot jaar moeten opgaanb
om zich neer te buigen voor de
Koning,c Jehovah der legerscharen,d en om het loofhuttenfeeste
te vieren. 17 En het moet geschieden dat, wat een ieder aangaat uit de families f der aarde
die niet opgaatg naar Jeruzalem
_
om zich voor de Koning, Jehovah der legerscharen, neer te buigen, ja, over hen geen stortregen zal komen.h 18 En indien
zelfs de familie van Egypte
niet
_
opgaat en niet werkelĳk binnengaat, zal er ook over hen geen
zĳn. De gesel zal komen waar¨
mee Jehovah de natien geselt die
niet opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. 19 Ja, dit zal de
[straf voor de] zonde van Egyp_
te blĳken te zĳn en [voor] de zon¨
de van alle natien die niet opgaan om het loofhuttenfeest te
vieren.i
20 Op die dag zal er op de
bellen van het paard blĳken te
staan: j ’Heiligheid behoort Jehovah toe!’k En de kookpottenl met
wĳde opening in het huis van Jehovah ´ moeten
worden als de scha´
lenm voor het altaar.n 21 En elke
kookpot met wĳde opening in
Jeruzalem
en in Juda
moet iets
_
_
heiligs worden dat Jehovah der legerscharen toebehoort, en al degenen die slachtoffers brengen,
moeten binnenkomen en daarvan
nemen en moeten daarin koken.o
En ¨ op die dag zal er geen Kanaanietp meer in het huis van Jehovah der legerscharen blĳken te
zĳn.”q
o De 16:7; 1Sa 2:13; Ez 46:23; p Jes 35:8; Ez 44:9;
Opb 21:27; q 1Ti 3:15.

MALEACHI
Een formele uitspraak:
Het woord van Jehovaha be¨
treffende Isra
el door bemiddeling
_
van Maleachi:
_
2 „Ik heb ulieden liefgehad”,b
heeft Jehovah gezegd.
En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze hebt gĳ ons liefgehad?”c
„Was Esau
niet de broer van
_
d
is de uitspraak van JeJakob?”,
_
hovah. „Maar ik had Jakob
lief,e
_
f
3 en Esau
heb ik gehaat; en ten
_
slotte maakte ik zĳn bergen tot
een verlaten woestenĳg en zĳn
erfdeel voor de jakhalzen van [de]
wildernis.”h
4 „Omdat Edom
blĳft zeggen:
_
’Wĳ zĳn verpletterd, maar wĳ zullen terugkeren en [de] verwoeste plaatsen opbouwen’, heeft Jehovah der legerscharen dit gezegd:
’Zĳ, van hun kant, zullen bouwen;
maar ik, van mĳn kant, zal omverhalen.i En men zal hen stellig „het gebied der goddeloosheid”
noemen en „het volk dat door Jehovah tot onbepaalde tĳd openlĳk
veroordeeld is”.j 5 En UW eigen
ogen zullen [het] zien, en zelf zult
GIJ zeggen: „Moge Jehovah grootgemaakt worden over het gebied
¨
van Isra
el.” ’ ”k
_
6 „’Een zoon, van zĳn kant, eert
een vader; l en een knecht zĳn
voortreffelĳke meester.m Indien
ik dan een vader ben,n waar is de
eer jegens mĳ? o En indien ik een
voortreffelĳk meester ben, waar
is de vrees p voor mĳ?’, heeft Jehovah der legerscharen gezegd
tot U, o priesters die mĳn naam
veracht.q
’En GIJ hebt gezegd: „Op welke wĳze hebben wĳ uw naam veracht?” ’
7 ’[Door] op mĳn altaar verontreinigd brood aan te bieden.’r
’En GIJ hebt gezegd: „Op welke wĳze hebben wĳ u verontreinigd?” ’

1
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’Doordat GIJ zegt: „De tafela
van Jehovah is iets verachtelĳks.”b 8 En wanneer GIJ een
blind [dier] ten slachtoffer aanbiedt: „Het is niets kwaads.” En
wanneer GIJ een kreupel of een
ziek [dier] aanbiedt: „Het is niets
kwaads.” ’ ”c
„Breng het alstublieft eens
naar uw stadhouder toe. Zal hĳ
een welgevallen in u hebben, of
zal hĳ u vriendelĳk ontvangen?”,
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.
9 „Nu dan, vermurwt alstublieft het aangezichtd van God,
opdat hĳ ons gunst betoont.e
Door UW hand is dit geschied.
Zal hĳ ook maar iemand van U
vriendelĳk ontvangen?”, heeft
Jehovah der legerscharen gezegd.
10 „Wie is er ook onder U die
de deuren zal sluiten? f En gĳlieden zult mĳn altaar niet ontsteken — niet om niet.g Geen behagen heb ik in U”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd, „en in
de offergave uit UW hand heb ik
geen welgevallen.”h
11 „Want van de opgang der
zon, ja, tot aan haar ondergang
zal mĳn naam groot zĳn onder
¨
de natien,i en op elke plaats zal
offerrookj worden gebracht, zal
mĳn naam [een gave] worden aangeboden, ja, een reine gave; k want
mĳn naam zal groot zĳn onder de
¨
natien”,l heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
12 „Maar gĳlieden ontheiligtm
mĳ doordat GIJ zegt: ’De tafel van
Jehovah is iets verontreinigds,
en haar vrucht, haar voedsel, is
iets verachtelĳks.’n 13 En GIJ
hebt gezegd: ’Zie! Wat een afmatting!’,o en GIJ hebt gemaakt dat
men er de neus voor optrekt”,
heeft Jehovah der legerscharen gezegd. „En GIJ hebt iets

MALEACHI 1:14–2:15

Zonden van priesters. Trouweloosheid

verscheurds gebracht, en het
kreupele en het zieke; a ja, GIJ
hebt [het] als gave gebracht. Kan
ik dat met welgevallen uit UW
hand aannemen?”,b heeft Jehovah gezegd.
14 „En vervloekt is degene die
arglistig handelt wanneer er in
zĳn kudde een mannetjesdier
voorhanden is en hĳ een gelofte doet en Jehovah een ondeugdelĳk [dier] offert.c Want ik ben
een groot Koning”,d heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „en
mĳn naam zal vrees
¨ inboezemend
zĳn onder de natien.”e
„En dit gebod nu is voor
o priesters. 2 Indien
2
niet zult luisteren en indien
f

g

U,
GIJ
GIJ

[het] niet ter harte zult nemenh
mĳn naam heerlĳkheid te geven,”i heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „dan zal ik stellig de vloek over U zenden,j en ik
wil UW zegeningen vervloeken.k
Ja, zelfs de [zegen] heb ik vervloekt, omdat GIJ [het] niet ter
harte neemt.”
3 „Ziet, ik bestraf vanwege U
het [gezaaide] zaad,l en ik wil
drek op UW aangezicht strooien, de drek van UW feesten; en
iemand zal U werkelĳk daarheen
wegdragen. 4 En GIJ zult moeten weten dat ik dit gebod tot
U gezonden heb,m opdat mĳn verblĳft bestaan”,o
bondn met Levi
_
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.
5 „Wat mĳn verbond betreft,
het bleek met hem te zĳn, [een]
van leven en van vrede,p en ik
´
bleef ze hem geven, met vrees.
En hĳ ging voort mĳ te vrezen; q
ja, wegens mĳn naam werd hĳr
zelf met verschrikking geslagen.
´ ´
6 De wet der waarheid, dıe bleek
in zĳn mond te zĳn,s en er werd
geen onrechtvaardigheid op zĳn
lippen gevonden. In vrede en in
oprechtheid wandelde hĳ met mĳ,t
en velen waren het die hĳ van
dwaling terugbracht.u 7 Want
het zĳn de lippen van een priester die kennis dienen te bewa-
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ren, en [de] wet dient men uit zĳn
mond te zoeken; a want hĳ is de
boodschapper van Jehovah der
legerscharen.b
8 Maar gĳlieden — GIJ zĳt afgeweken van de weg.c GIJ hebt
velen doen struikelen in de wet.d
GIJ hebt het verbond van Levi
_
te gronde gericht”,e heeft Jehovah
der legerscharen gezegd. 9 „En
ook ik, van mĳn kant, zal U stellig voor heel het volk verachtelĳk en gering maken,f net zoals GIJ
mĳn wegen niet hebt onderhouden, doch partĳdigheid hebt betoond inzake de wet.”g
´ ´
10 „Hebben wĳ niet allen een
´ ´
vader? h Heeft niet een God ons
geschapen? i Waarom handelen
wĳ dan trouweloos jegens elkaar,j door het verbond van
onze voorvaders te ontheiligen? k
11 Juda
heeft trouweloos gehan_
deld, en iets verfoeilĳks is in Is_
¨
rael en in Jeruzalem
bedreven; l
_
want Juda
heeft de heiligheid
_
van Jehovah, welke Hĳ heeft liefgehad, ontheiligd,m en hĳ heeft
de dochter van een buitenlandse
god als bruid in bezit genomen.n
12 Jehovah zal een ieder die dit
doet, degene die waakt en degene die antwoord geeft, van de
tenten van Jakob
afsnĳden,o als_
ook degene die Jehovah der legerscharen een offergave aanbiedt.”p
13 „En dit is het tweede dat gĳlieden doet, [waardoor] het altaar
van Jehovah met tranen wordt
bedekt, met wenen en zuchten,
zodat er niet meer wordt omgezien naar de offergave, noch [ook
maar iets] uit UW hand met welgevallen wordt aangenomen.q
14 En GIJ hebt gezegd: ’Om welke reden?’r Om deze reden, dat
Jehovah zelf getuige is geweest
tussen u en de vrouw van uw
jeugd,s jegens wie gĳzelf trouweloos hebt gehandeld, hoewel
zĳ uw partner en de vrouw
´ ´ van
uw verbond is.t 15 En een was
er die [het] niet deed, aangezien
hĳ had wat er overbleef van [de]

1209

De ware Heer komt om tempel te reinigen

geest. En wat zocht deze? Het
zaad van God.a En gĳlieden moet
U hoeden met betrekking tot UW
geest,b en jegens de vrouw van uw
jeugd mag niemand trouweloos
handelen.c 16 Want hĳ heeft
echtscheiding gehaat”,d heeft Je¨
hovah, de God van Isra
el, gezegd;
_
„en degene die zĳn kleed met gewelddaad overdekt heeft”,e heeft
Jehovah der legerscharen gezegd.
„En GIJ moet U hoeden met betrekking tot UW geest, en GIJ moogt
niet trouweloos handelen.f
17 Gĳlieden hebt Jehovah vermoeid met UW woorden,g en GIJ
hebt gezegd: ’Op welke wĳze hebben wĳ [hem] vermoeid?’ Doordat GIJ zegt: ’Iedereen die kwaad
doet, is goed in de ogen van Jehovah, en in zulke mensen heeft
hĳzelf behagen geschept’; h of:
’Waar is de God van gerechtigheid?’ ”i
„Ziet! Ik zend mĳn bood3
schapper, en hĳ moet een
weg voor mĳn aangezicht baj

nen.k En plotseling zal tot Zĳn
tempel komenl de [ware] Heer,m
die gĳlieden zoekt, en de boodschapper n van het verbond,o in
wie GIJ behagen hebt.p Ziet! Hĳ
zal stellig komen”, heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.q
2 „Doch wie zal de dag van
zĳn komst verdragen,r en wie zal
standhouden wanneer hĳ verschĳnt? s Want hĳ zal zĳn als het
vuur van een louteraar t en als
het loog u van de wassers.v 3 En
hĳ moet zitten als een louteraar
en reiniger van zilver w en moet
de zonen van Levi
reinigen; x en
_
hĳ moet hen zuiveren als goudy
en als zilver, en zĳ zullen voor
Jehovah stellig mensen worden
die een offergave aanbiedenz in
rechtvaardigheid. 4 En de offergave van Juda
en van Jeruza_
_
lem zal Jehovah werkelĳk aangenaam zĳn,a als in de dagen van
weleer en als in de jaren der oudheid.b
5 En ik wil tot ulieden naderen
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MALEACHI 2:16–3:11

voor het oordeel,a en ik wil een
snelle getuige wordenb tegen de
tovenaars,c en tegen de overspelers,d en tegen degenen die vals
zweren,e en tegen degenen die bedrieglĳk handelen met het loon
van een loonarbeider,f met [de]
weduwe g en met [de] vaderloze
jongen,h en degenen die de inwonende vreemdeling afwĳzen,i terwĳl zĳ mĳ niet hebben gevreesd”,j
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd.
6 „Want ik ben Jehovah; ik ben
niet veranderd.k En GIJ zĳt zonen van Jakob;
GIJ zĳt niet aan
_
UW eind gekomen.l
7 Van de dagen van UW voorvaders af zĳt GIJ
afgeweken van mĳn voorschriften en hebt [ze] niet onderhouden.m Keert tot mĳ terug, en ik
wil tot U terugkeren”,n heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze zullen wĳ terugkeren?”
8 „Zal de aardse mens God beroven? Maar GIJ berooft mĳ.”
En GIJ hebt gezegd: „Op welke
wĳze hebben wĳ u beroofd?”
„In de tienden en in de bĳdragen. 9 Met de vloek vervloekto
GIJ [mĳ], en mĳ berooft GIJ — de
natie in haar geheel. 10 Brengt
al de tiendenp in de voorraadschuur, opdat er voedsel in mĳn
huis mag komen; q en stelt mĳ
alstublieft daarin op de proef ”,r
heeft Jehovah der legerscharen
gezegd, „of ik voor ulieden niet
de sluizen van de hemel zal openens en werkelĳk een zegen over
U zal uitgieten totdat er geen gebrek meer is.”t
11 „En ik wil voor U de verslinder bestraffen,u en die zal U
de vrucht van de bodem niet verderven, noch zal de wĳnstok op
het veld zonder vrucht voor U
k Jes 43:10; Jes 46:4; Jak 1:17; l Ps 105:8; Klg
3:22; Ro 11:29; m De 9:7; Ne 9:26; Han 7:51; n De
4:30; Jer 3:12; Za 1:3; Jak 4:8; o Le 24:15; Jes
8:21; p Le 27:30; De 14:28; q 2Kr 31:11; Ne 12:44;
Ne 13:10; r 2Kor 9:8; s De 28:12; 2Kon 7:19; t Le
¨
26:10; 2Kr 31:10; Sp 3:10; Sp 10:22; u Joe 1:4; Am
4:9; Am 7:1.

MALEACHI 3:12–4:6

Gedenkboek. Elia’s komst

blĳken te zĳn”,a heeft Jehovah
der legerscharen gezegd.
¨
12 „En alle natien zullen U gelukkig moeten prĳzen,b want GIJZELF zult een land van welbehagen worden”,c heeft Jehovah der
legerscharen gezegd.
13 „UW woorden tegen mĳ zĳn
wel kras geweest”,d heeft Jehovah gezegd.
En GIJ hebt gezegd: „Wat hebben wĳ met elkaar tegen u gesproken?”e
14 „GIJ hebt gezegd: ’Het heeft
geen waarde God te dienen.f En
welk voordeel is erin gelegen dat
wĳ de plicht jegens hem in acht
hebben genomen en dat wĳ wegens Jehovah der legerscharen
bedroefd hebben rondgelopen? g
15 En op dit ogenblik verklaren
wĳ de overmoedigen gelukkig.h
Ook zĳn de bedrĳvers van goddeloosheid opgebouwd.i Ook hebben zĳ God op de proef gesteld en
blĳven ontkomen.’ ”j
16 In die tĳd spraken degenen
die Jehovah vreesdenk met elkaar,
elkeen met zĳn metgezel, en Jehovah bleef aandacht schenken
en luisteren.l En er werd voorts
een gedenkboek voor zĳn aangezicht geschrevenm voor degenen
die Jehovah vrezen en voor degenen die aan zĳn naam denken.n
17 „En zĳ zullen stellig van mĳ
worden”,o heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „op de dag
dat ik een speciaal bezit voortbreng.p En ik wil hun mededogen betonen, net zoals een man
mededogen toont jegens zĳn zoon
die hem dient.q 18 En gĳlieden zult stellig weer [het onderscheid] zien tussen een recht-
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vaardige en een goddeloze,a tussen
iemand die God dient en iemand
die hem niet heeft gediend.”b
„Want ziet! de dag komt die
4
brandt als de oven, en alle
overmoedigen en al degenen die
c

goddeloosheid bedrĳven, moeten
als stoppels worden.d En de dag
die komt, zal hen stellig verslinden,” heeft Jehovah der legerscharen gezegd, „zodat die hun
wortel noch tak zal overlaten.e
2 En voor U die mĳn naam vreest,
zal stellig de zon der rechtvaardigheid gaan schĳnen,f met genezing in haar vleugelen; g en
GIJ zult werkelĳk uitgaan en de
grond omwoelen als mestkalveren.”h
3 „En gĳlieden zult stellig [de]
goddelozen vertreden, want zĳ
zullen als stof onder UW voetzolen worden op de dag waarop ik
handelend optreed”,i heeft Jehovah der legerscharen gezegd.
4 „Gedenkt de wet van mĳn
knecht Mozes,
waarmee ik hem
_
in Horeb
betreffende geheel Is_
¨ _
rael geboden heb gegeven, ja,
voorschriften en rechterlĳke beslissingen.j
5 Ziet! Ik zend ulieden de pro´ ´
feet El _iak voor de komst van de
grote en vrees inboezemende dag
van Jehovah.l 6 En hĳ moet het
hart van vaders tot zonen terugbrengen, en het hart van zonen
tot vaders; opdat ik niet kom en
de aarde werkelĳk sla door [haar]
aan de vernietiging prĳs te geven.”m
j De 4:5; Ps 119:4; Ps 147:19; k Jes 40:3; Mt 11:14;
¨
Mr 9:11; l Joe 2:31; Han 2:20; 2Pe 3:10; m De
29:20; Za 14:11; Lu 1:17.

(Einde van de vertaling der Hebreeuws-Aramese Geschriften,
gevolgd door die der christelĳke Griekse Geschriften.)

¨
MATTHEUS
VOLGENS

Het boek van de geschiedenis van Jezus Christus, de
1
zoon van David,
de zoon van
_
a

b

c
Abraham:
_
2 Abraham
_
¨ d werd de vader van
Isa
_ ¨ ak;
Isa
_ ak werd de vader van Ja_
kob; e
Jakob
werd de vader van Juda
_
_ f
en zĳn broers;
3 Juda
werd de vader van Pe_
_
rezg en Zera,
die uit Tamar
_
_
werden geboren;
Perez
werd de vader van Hez_
_
ron; h
Hezron
werd de vader van
_
Ram; i
4 Ram werd de vader van Amminadab;
_
Amminadab
werd de vader
_
j
van Nahesson;
_
Nahesson
werd
de vader van
_
k
Salmon;
_
5 Salmon
werd de vader van
_
l werd
Boaz,
die uit Rachab
_
_
geboren;
Boaz
werd de vader van Obed,
_
_
die uit Ruthm werd geboren;
¨
Obed
_ ¨ werd de vader van Isa
_ ı; n
6 Isa
_ ı werd de vader van Da_
vid,o de koning; p
David
werd de vader van Sa_
_
lomo,q die uit de vrouw van
Ur _ia werd geboren;
7 Salomo
werd de vader van Re_
r
habeam;
_
Rehabeam
werd de vader van
_
Ab _ia;
s
t
Ab _ia werd de vader van Asa;
_
8 Asa
werd de vader van Josa_
_
fat; u
Josafat
werd de vader van Jo_
_
ram; v
Joram
werd de vader van Uz_
z _ia;
9 Uzz _ia werd de vader van Jo_
tham;
w werd de vader van
Jotham
_
x
Achaz;
_
Achaz
werd de vader van Hiz_
k _ia; y
10 Hizk _ia werd de vader van Maz
nasse;
_
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a
Manasse
werd de vader van
_
b
Amon;
_
c
Amon
werd de vader van Jo_
s _ia;
11 Jos _iad werd de vader van Jee
en zĳn broers ten
chonja
_
tĳde van de wegvoering naar
f
Babylon.
_
12 Na de wegvoering naar Ba_
bylon werd Jech¨ onja
de va_
g
der van
Se
althi
el;
_
¨
Sealthi
el werd de vader van
_
h
Zerubbabel;
_
13 Zerubbabel
werd de vader van
_
Ab _iud;
Ab _iud werd de vader van Elja_
kim;
Eljakim
werd de vader van
_
Azor;
_
14 Azor
werd
de vader van Za_
_
dok;
Zadok
werd de vader van
_
Achim;
_
Achim
werd de vader van
_
El _iud;
15 El _iud werd de vader van Elea_
zar;
Eleazar
werd de vader van
_
Matthan;
_
Matthan
werd de vader van
_
Jakob;
_
16 Jakob
werd de vader van Jo_
_
zef, de man van Mar _ia, uit
i die
wie Jezus werd geboren,
Christus j wordt genoemd.
17 Alle geslachten dan van
Abraham
tot David
waren veer_
_
tien geslachten, en van David
tot
_
de wegvoering naar Babylon
veer_
tien geslachten, en van de wegvoering naar Babylon
tot de Christus
_
veertien geslachten.
18 De geboorte van Jezus Christus nu geschiedde aldus. Terwĳl
zĳn moeder Mar _ia aan Jozef
ten
_
huwelĳk beloofd was,k bleek zĳ
voordat zĳ verenigd waren, zwanger te zĳn door heilige geest.l
19 Daar Jozef,
haar man, echter
_
rechtvaardig was en haar niet in
het openbaar tentoon wilde stellen,m was hĳ van plan in het

¨
MATTHEUS 1:20–2:16

Jezus geboren. Astrologen. Naar Egypte

geheim van haar te scheiden.a
20 Doch nadat hĳ deze dingen
had overdacht, zie! daar verscheen hem Jehovah’s engel in
een droom en zei: „Jozef,
zoon van
_
David,
wees niet bevreesd Mar _ia,
_
uw vrouw, mee naar huis te nemen, want dat wat in haar verwekt is, is door heilige geest.b
21 Zĳ zal een zoon baren, en gĳ
moet hem de naam Jezus c geven, want hĳ zal zĳn volkd van
hun zondene redden.”f 22 Dit alles is in werkelĳkheid geschied
opdat vervuld zou worden hetgeen Jehovahg door bemiddeling
van zĳn profeet had gesproken,h
toen hĳ zei: 23 „Ziet! De maagdi
zal zwanger worden en een zoon
baren, en¨ zĳ zullen hem de naam
Immanu
elj geven”, hetgeen ver_
taald betekent: „Met ons is God.”k
24 Toen ontwaakte Jozef
uit
_
zĳn slaap en deed zoals de engel van Jehovah hem had voorgeschreven, en hĳ nam zĳn vrouw
mee naar huis. 25 Hĳ had echter geen gemeenschap l met haar
totdat zĳ een zoon had gebaard; m
en hĳ gaf hem de naam Jezus.n
Nadat Jezus in de dagen van
koning Herodes
te Bethle2
_
_
hem in Judea
_ geboren was, zie!
o

p

astrologenq uit oostelĳke streken
kwamen naar Jeruzalem
2 en
_
zeiden: „Waar is degene die als
koning r der joden geboren is?
Want wĳ hebben zĳn ster geziens
[toen wĳ] in het oosten [waren],
en wĳ zĳn gekomen om hem hulde te brengen.” 3 Toen koning
Herodes
dit hoorde, raakte hĳ in
_
beroering en heel Jeruzalem
met
_
hem; 4 en na alle overpriesters
en schriftgeleerden van het volk
bĳeengeroepen te hebben, ging hĳ
bĳ hen informeren waar de Christus geboren zou worden. 5 Zĳ
t
zeiden tot hem: „Te Bethlehem
_
in Judea;
want zo is het door be_
middeling van de profeet geschreu
van
ven: 6 ’En gĳ, o Bethlehem
_
het land van Juda,
zĳt geenszins
_
de onbeduidendste [stad] onder
de bestuurders van Juda,
want
_
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uit u zal een bestuurder a voort¨
komen, die mĳn volk, Isra
el, zal
_
weiden.’ ”b
7 Toen ontbood Herodes
in het
_
geheim de astrologen en kwam
van hen nauwkeurig de tĳd te
weten waarop de ster was verschenen; 8 en hĳ zond hen naar
Bethlehem
en zei: „Gaat, stelt een
_
nauwkeurig onderzoek in naar
het jonge kind, en wanneer GIJ
het gevonden hebt, bericht het mĳ
dan, opdat ook ik het hulde kan
gaan brengen.”c 9 Na de koning
te hebben aangehoord, gingen zĳ
heen; en zie! de ster die zĳ gezien hadden [toen zĳ] in het oosten [waren],d ging voor hen uit,
totdat ze stilhield boven de plaats
waar het jonge kind was. 10 Bĳ
het zien van de ster verheugden
zĳ zich dan ook zeer. 11 En toen
zĳ het huis waren binnengegaan,
zagen zĳ het jonge kind met zĳn
moeder Mar _ia, en neervallende,
brachten zĳ het hulde. Ook openden zĳ hun schatten en boden het
geschenken aan: goud en geurige
hars en mirre. 12 Omdat hun in
een droom echter een goddelĳke
waarschuwing e was gegeven niet
naar Herodes
terug te keren, trok_
ken zĳ langs een andere weg naar
hun land terug.
13 Nadat zĳ weggetrokken waren, zie! daar verscheen Jehovah’s
engelf in een droom aan Jozef
en
_
zei: „Sta op, neem het jonge kind
en zĳn moeder en vlucht naar
Egypte,
en blĳf daar totdat ik het
_
u zeg, want Herodes
staat op het
_
punt het jonge kind te zoeken ten
einde het om te brengen.” 14 Hĳ
stond derhalve op en nam het jonge kind en zĳn moeder ’s nachts
mee en trok weg naar Egypte,
_
15 en hĳ bleef daar tot het overlĳden van Herodes,
opdat ver_
vuldg zou worden hetgeen Jehovah door bemiddeling van zĳn
profeet had gesproken, toen hĳ
h heb ik mĳn zoon
zei: „Uit Egypte
_
geroepen.”
16 Toen Herodes
nu zag dat hĳ
_
door de astrologen om de tuin was
geleid, ontstak hĳ in grote woede,

1213

Herodes. Johannes predikt. Jezus’ doop

en hĳ zond [mannen] uit en liet in
Bethlehem
en in het gehele gebied
_
daarvan alle jongetjes van twee
jaar oud en daaronder — overeenkomstig de tĳd die hĳ nauwkeurig van de astrologen te weten was gekomena — om het leven
brengen. 17 Toen werd vervuld
hetgeen door bemiddeling van de
profeet Jerem _ia was gesproken,
die zei: 18 „Een stem werd geb geween en veel
hoord in Rama,
_
c
die
geweeklaag; het was Rachel,
_
weende om haar kinderen, en zĳ
wilde zich niet laten troosten, omdat zĳ er niet meer zĳn.”
19 Toen Herodes
was overleden,
_
zie! daar verscheen Jehovah’s engel in een droomd aan Jozef
in
_
Egypte
20 en zei: „Sta op, neem
_
het jonge kind en zĳn moeder en
begeef
u op weg naar het land Is_
¨
rael, want zĳ die de ziel van het
jonge kind zochten, zĳn dood.”
21 Hĳ stond derhalve op en nam
het jonge kind en zĳn
¨ moeder
en trok het land Isra
el binnen.
_
22 Toen hĳ echter hoorde dat Ar¨
chela_ us in de plaats van zĳn vader Herodes
als koning over Judea
_
_
regeerde, werd hĳ bevreesd daarheen te gaan. Daar hem bovendien in een droom een goddelĳke waarschuwing was gegeven,e
trok hĳ zich terug naar het gebied
van Galilea,
_ f 23 en [daar] aangekomen, woonde hĳ in een stad geg
opdat vervuld
naamd Nazareth,
_
zou worden hetgeen door bemiddeling van de profeten was gesproken: „Hĳ zal een Nazarener h worden genoemd.”
In die dagen kwam Johannes
_
de Doper en predikte in de
3
wildernis van Judea
2 en zei:
_
i

j

„Hebt berouw,k want het koninkrĳk der hemelen is nabĳ gekomen.”l 3 Deze is het in feite over
wie door bemiddeling van de profeet Jesaja
_ m met de volgende woorden werd gesproken: „Luistert! In
de wildernis roept iemand: ’Bereidtn de weg van Jehovah! Maakt
zĳn paden recht.’ ” 4 Deze Johannes
nu droeg kleding van ka_
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¨
MATTHEUS 2:17–3:16

meelhaar a en een leren gordelb om
zĳn lendenen; voorts bestond zĳn
voedsel uit sprinkhanenc en wilde honing.d 5 Toen trokken Jeruzalem
en heel Judea
_
_ en de gehele Jordaanstreek naar hem uit,
6 en er werden mensen door hem
gedoopt in de rivier de Jorda_ an,
_ e
terwĳl zĳ openlĳk hun zonden beleden.
7 Toen hĳ velen van de Fari¨
¨
zeeen en Sadduceeenf naar de
doop zag komen, zei hĳ tot hen:
„Addergebroed,g wie heeft U te
kennen gegeven dat [GIJ] de komende gramschap kunt ontvlieden? h 8 Brengt dan vruchten
voort die bĳ berouw passen,i
9 en verstout U niet tot UZELF
te zeggen: ’Wĳ hebben Abraham
_
tot vader.’j Want ik zeg U dat
God uit deze stenen kinderen
k kan verwekken.
voor Abraham
_
10 De bĳll ligt reeds aan de wortel der bomen; elke boom dan
die geen voortreffelĳke vruchten
voortbrengt, moet omgehaktm en
in het vuur geworpen worden.n
11 Ik doop U wel met water o wegens UW berouw,p maar hĳ die na
mĳ komt,q is sterker dan ik, [en]
ik ben niet waardig hem van zĳn
sandalen te ontdoen.r Die zal U
dopen met heilige geests en met
vuur.t 12 Zĳn wanschop is in
zĳn hand, en hĳ zal zĳn dorsvloer
grondig reinigen en zĳn tarwe
in de voorraadschuur bĳeenbrengen,u maar het kaf zal hĳ verbrandenv met vuur dat niet uitgedoofd kan worden.”
13 Toen kwam Jezus uit Galilea
_ w naar de Jorda_ an
_ tot Johan_
nes om door hem gedooptx te worden. 14 Maar deze trachtte hem
dit te beletten door te zeggen: „Ik
moet door u gedoopt worden, en
gĳ komt tot mĳ?” 15 Jezus gaf
hem ten antwoord: „Laat het deze
keer zo zĳn, want aldus past het
ons alles wat rechtvaardig is te
volbrengen.”y Toen belette hĳ het
hem niet langer. 16 Nadat Jezus was gedoopt, kwam hĳ onmiddellĳk omhoog uit het water; en

¨
MATTHEUS 3:17–4:24

Drie beproevingen. Johannes gearresteerd

zie! de hemelen werden geopend,a
en hĳ zag Gods geest gelĳk een
duif b neerdalen en op hem komen.c 17 Zie! Ook kwam er een
stemd uit de hemelen, die zei: „Dit
is mĳn Zoon,e de geliefde,f die ik
heb goedgekeurd.”g
Daarna werd Jezus door de
4
geest naar de wildernis geleid om door de Duivel verzocht
h

i

te worden. 2 Nadat hĳ veertig
dagen en veertig nachten had gevast,j kreeg hĳ honger. 3 Ook
kwam de Verzoeker k en zei tot
hem: „Indien gĳ een zoon van
God zĳt,l zeg dan tot deze stenen
dat ze broden worden.” 4 Maar
hĳ gaf ten antwoord: „Er staat
geschreven: ’De mens moet niet
van brood alleen leven, doch van
elke uitspraak die uit Jehovah’s
mond voortkomt.’ ”m
5 Vervolgens nam de Duivel
hem mee naar de heilige stad,n en
hĳ plaatste hem op de kantelen
van de tempel 6 en zei tot hem:
„Indien gĳ een zoon van God zĳt,
werp u dan naar beneden,o want er
staat geschreven: ’Hĳ zal zĳn engelen aangaande u opdracht geven, en zĳ zullen u op hun handen
dragen, opdat gĳ uw voet nimmer
aan een steen stoot.’ ”p 7 Jezus
zei tot hem: „Wederom staat er geschreven: ’Gĳ moogt Jehovah, uw
God, niet op de proef stellen.’ ”q
8 Wederom nam de Duivel hem
mee naar een ongewoon hoge
berg, en hĳ toonde hem alle koninkrĳken der wereldr en hun
heerlĳkheid, 9 en hĳ zei tot
hem: „Al deze dingen zal ik u gevens indien gĳ neervalt en een
daad van aanbidding jegens mĳ
verricht.”t 10 Toen zei Jezus tot
hem: „Ga weg, Satan!
Want er
_
staat geschreven: ’Jehovah, uw
u
God, moet gĳ aanbidden en voor
hem alleenv heilige dienst verrichten.’ ”w 11 Toen verliet de
Duivel hemx en zie! engelen kwamen en gingen hem dienen.y
12 Toen hĳ nu hoorde dat Johannes
was gevangengenomen,z
_
trok hĳ zich terug naar Galilea.
_ a
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13 En nadat hĳ Nazareth
had
_
verlaten, ging
hĳ zich vestigen
¨
a
in Kaperna
um, aan de zee, in
_
het gebied van Zebulon
en Naf_
_
b
14 opdat vervuld zou wortali,
den hetgeen door bemiddeling van
de profeet Jesaja
was gesproken,
_
die zei: 15 „O land van Zebulon
_
en land van Naftali,
aan de zee_
weg, aan de overkant ¨van de Jorda_ an,
_ Galilea
_ c der natien! 16 het
volk dat in duisternis zat,d heeft
een groot licht gezien,e en over
hen die in een landstreek van de
schaduw des doods zaten, is lichtf
opgegaan.”g 17 Van die tĳd af
begon Jezus te prediken en te zeggen: „Hebt berouw,h want het koninkrĳki der hemelen is nabĳ gekomen.”
18 Toen hĳ langs de zee van
Galilea
_ liep, zag hĳ twee broers
k wordt ge— S _imon,j die Petrus
_
noemd, en Andreas,
zĳn broer —
_
een visnet in de zee uitwerpen,
want zĳ waren vissers. 19 En
hĳ zei tot hen: „Komt achter mĳ
en ik zal U vissers van mensen
maken.”l 20 Terstond lieten zĳ
de netten in de steekm en volgden hem. 21 En vandaar verder gaande, zag hĳ twee anderenn
[die] broers [waren], Jakobus,
[de
_
¨
zoon] van Zebede_ us,o en diens
broer Johannes,
in de boot met
_
¨
hun vader Zebede_ us, terwĳl zĳ
bezig waren hun netten te herstellen, en hĳ riep hen. 22 Terstond verlieten zĳ de boot en hun
vader en volgden hem.
23 Toen trok hĳ rondp door geheel Galilea,
_ q terwĳl hĳ in hun synagogen onderwees r en het goede
nieuws van het koninkrĳk predikte en elke soort van kwaal en elk
soort van gebrek onder het volk
genas.s 24 En het bericht over
hem drong door tot in geheel Sy_
¨
rie; t en men bracht allen tot hem
u
die er slecht aan toe waren, die
door velerlei kwalen en pĳnen
h Mr 1:15; i Mt 10:7; j Mr 1:16; k Jo 1:42; l Lu 5:10;
m Mr 10:28; Lu 18:28; n Mr 1:19; Jo 21:2; o Mt
10:2; Mt 27:56; Mr 3:17; Mr 10:35; p Mt 9:35; Mr
6:6; q Mr 1:14; Mr 1:39; r Lu 4:16; Han 13:14; s Lu
9:11; Han 10:38; t Han 15:41; u Mr 6:55.
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Negen gelukkigprĳzingen. Bergrede

gekweld werden, door demonen
bezetenen en lĳders aan vallende
ziekte a en verlamden, en hĳ genas
hen. 25 Derhalve volgden grote
scharen hem, uit Galilea
_ b en de
c
Dekapolis
en Jeruzalem
en Judea
_
_
_
en van de overkant van de Jorda_ an.
_
Toen hĳ de scharen zag, ging
hĳ de berg op; en nadat hĳ
5
was gaan zitten, kwamen zĳn discipelen bĳ hem; 2 en hĳ opende
zĳn mond en ging ertoe over hen
te onderwĳzen en zei:
3 „Gelukkig zĳn zĳ die zich
bewust zĳn van hun geestelĳke
nood,d want hun behoort het koninkrĳk der hemelen toe.e
4 Gelukkig zĳn de treurenden,
want zĳ zullen vertroost worden.f
5 Gelukkig zĳn de zachtaardigen,g want zĳ zullen de aarde beerven.h
6 Gelukkig zĳn zĳ die hongeren en dorsteni naar rechtvaardigheid, want zĳ zullen verzadigd
worden.j
7 Gelukkig zĳn de barmhartigen,k want hun zal barmhartigheid worden betoond.
8 Gelukkig zĳn de zuiveren
van hart,l want zĳ zullen God
zien.m
9 Gelukkig zĳn de vredelievenden,n want zĳ zullen ’zoneno van
God’ worden genoemd.
10 Gelukkig zĳn zĳ die ter wille van de rechtvaardigheid zĳn
vervolgd,p want hun behoort het
koninkrĳk der hemelen toe.
11 Gelukkig zĳt GIJ wanneer
men U smaadtq en vervolgtr en
liegende allerlei kwaad tegen
U spreekt ter wille van mĳ.
12 Verheugt U en springt op van
vreugde,s want UW beloning t is
groot in de hemelen; zo´ ´ immers
hebben zĳ de profeten voor U vervolgd.u
13 GIJ zĳt het zoutv der aarde;
maar indien het zout zĳn kracht
verliest, hoe zal het dan zĳn zoutheid terugkrĳgen? Het is nergens
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¨
MATTHEUS 4:25–5:22

meer bruikbaar voor dan om naar
buiten geworpen te wordena ten
einde door de mensen te worden
vertrapt.
14 GIJ zĳt het licht der wereld.b
Een stad die op een berg ligt, kan
niet verborgen worden. 15 Wanneer men een lamp aansteekt, zet
men die ook niet onder de korenmaat,c maar op de lampenstandaard, en ze schĳnt op allen in het
huis. 16 Laat evenzo UW lichtd
voor de mensen schĳnen, opdat zĳ
UW voortreffelĳke werkene mogen
zien en UW Vader, die in de hemelen is, heerlĳkheid geven.f
17 Denkt niet dat ik gekomen
ben om de Wet of de Profeten
teniet te doen.g Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar
om te vervullen; h 18 want voorwaar, ik zeg U dat hemel en aarde eerder zouden voorbĳgaani dan
´ ´
dat ´ ook
maar een kleinste letter
´
of een deeltje van een letter uit
de Wet voorbĳgaat en niet alles
geschiedt.j 19 Wie daarom een
van deze geringste geboden overtreedtk en de mensen in die zin
leert, zal de ’geringste’ worden
genoemd met betrekking tot het
koninkrĳk der hemelen.l Maar wie
ze doet en leert,m die zal ’groot’n
worden genoemd met betrekking
tot het koninkrĳk der hemelen.
20 Want ik zeg U, dat indien UW
rechtvaardigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleer¨
den en Farizeeen,o GIJ het koninkrĳk der hemelen geenszins zult
binnengaan.p
21 GIJ hebt gehoord dat tot hen
die in de oudheid leefden, werd
gezegd: ’Gĳ moogt niet moorden; q maar wie een moord begaat,r zal rekenschap moeten afleggen voor het gerecht.’s 22 Ik
zeg U echter dat een ieder die
toornig blĳftt op zĳn broeder, rekenschap zal moeten afleggenu
voor het gerecht; maar wie zĳn
n Mt 11:11; o Mt 15:9; Mt 23:23; Lu 11:42; p Mt
18:3; Jo 3:5; q Ge 9:6; Ex 20:13; De 5:17; r Le
24:17; s De 17:9; t Ef 4:26; Kol 3:8; Jak 1:19; Jak
5:6; u 1Jo 3:15.

¨
MATTHEUS 5:23-45

Overspel, echtscheiding. Vĳanden liefhebben

broeder met een verfoeilĳk minachtend woord aanspreekt, zal rekenschap moeten afleggen voor de
Hoge Raad; terwĳl een ieder die
zegt: ’Gĳ verachtelĳke dwaas!’, in
aanmerking zal komen voor de vua
rige Gehenna.
_
23 Wanneer gĳ daarom uw gave
naar het altaar brengtb en u daar
herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,´ c´ 24 laat uw gave
dan daar voor het altaar en ga
heen; sluit eerst vrede met uw
broeder d en offer daarna, wanneer
gĳ zĳt teruggekomen, uw gave.e
25 Haast u een zaak bĳ te leggen met degene die u bĳ het gerecht aanklaagt, terwĳl gĳ nog
met hem onderweg zĳt daarheen,
opdat de aanklager f u niet op
de een of andere wĳze aan de
rechter overlevert, en de rechter
aan de gerechtsdienaar, en gĳ in
de gevangenis wordt geworpen.
26 Ik zeg u met zekerheid: Gĳ
zult daar stellig niet uitkomen
totdat gĳ het laatste geldstuk
van zeer weinig waarde hebt betaald.g
27 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Gĳ moogt geen overspel
plegen.’h 28 Ik zeg U echter dat
een ieder die naar een vrouw
blĳft kĳkeni ten einde hartstocht
voor haar te hebben, in zĳn hartj
reeds overspel met haar heeft gepleegd.k 29 Indien nu uw rechteroog u doet struikelen, ruk het
uit en werp het van u weg.l Want
het is nuttiger voor u dat gĳ een
van uw ledematen verliest, dan
dat uw gehele lichaam in Gehenna
_
wordt geworpen.m 30 Zo ook indien uw rechterhand u doet struikelen, hak ze af en werp ze van u
weg.n Want het is nuttiger voor u
dat gĳ een van uw ledematen verliest, dan dat uw gehele lichaam in
Gehenna
terechtkomt.
_
31 Bovendien werd er gezegd:
’Al wie zich van zĳn vrouw laat
scheiden,o geve haar een echtscheidingscertificaat.’p 32 Ik
zeg U echter dat een ieder die zich
van zĳn vrouw laat scheiden, be-
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halve wegens hoererĳ,a haar aan
overspel blootstelt,b en al wie een
gescheiden vrouw trouwt, pleegt
overspel.c
33 Eveneens hebt GIJ gehoord
dat er tot hen die in de oudheid
leefden, werd gezegd: ’Gĳ moogt
niet zwerend zonder [uw eed] gestand te doen, maar gĳ moet uw
geloften aan Jehovah betalen.’e
34 Ik zeg U echter: Zweert in het
geheel niet,f noch bĳ de hemel,
want [de hemel] is Gods troon; g
35 noch bĳ de aarde, want ze is de
voetbankh van zĳn voeten; noch
bĳ Jeruzalem,
want dat is de stadi
_
van de grote Koning. 36 Ook
moogt gĳ niet bĳ uw hoofd
´ ´ zweren, want gĳ kunt niet een haar
wit of zwart maken. 37 Laat UW
woord Ja gewoon Ja betekenen,
[en] UW Neen, Neen; j want wat
daar nog bĳ komt, is uit de goddeloze.k
38 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Oog om oog en tand om
tand.’l 39 Ik zeg U echter: Biedt
geen weerstand aan degene die
goddeloos is; maar slaat iemand
u op uw rechterwang,m keer hem
dan ook de andere toe. 40 En
indien iemand u voor het gerecht
wil dagen en uw onderkleed in bezit wil nemen, laat hem dan uw
bovenkleed erbĳ hebben; n 41 en
indien iemand die
´ ´ onder autoriteit
staat, u prest een mĳl [met hem
te gaan], ga dan twee mĳlen met
hem.o 42 Geef aan wie u vraagt,
en wend u niet af van iemand die
[zonder rente] van u wil lenen.p
43 GIJ hebt gehoord dat er werd
gezegd: ’Gĳ moet uw naaste liefhebbenq en uw vĳand haten.’r
44 Ik zeg U echter: Blĳft UW vĳanden liefhebbens en blĳft bidden
voor hen die U vervolgen,t 45 opdat GIJ er blĳk van moogt geven zonen te zĳn van UW Vader,
die in de hemelen is,u want hĳ
laat zĳn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en
t Lu 6:28; Lu 23:34; Han 7:60; Ro 12:14; u Mt 5:9;
Ef 5:1.
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Modelgebed. Ware schatten

onrechtvaardigen.a 46 Want als
GIJ liefhebt die U liefhebben, wat
voor beloning hebt GIJ dan? b Doen
ook de belastinginners niet hetzelfde? 47 En als GIJ alleen UW
broeders groet, wat voor buitengewoons doet GIJ dan?
¨ Doen ook
de mensen der natien niet hetzelfde? 48 GIJ moet daarom volmaakt zĳn, evenals UW hemelse
Vader volmaakt is.c
Ziet er goed op toe dat
rechtvaardigheid niet voor
6
het oog van de mensen beoefent

GIJ UW

d

om door hen opgemerkt te worden; anders zult GIJ geen beloning hebben bĳ UW Vader, die in
de hemelen is. 2 Wanneer gĳ
dus gaven van barmhartigheid
gaat schenken,e trompet het dan
niet voor u uit,f zoals de huichelaars doen in de synagogen en
op de straten, opdat zĳ door de
mensen verheerlĳkt mogen worden. Voorwaar, ik zeg U: Zĳ hebben hun beloning reeds ten volle.
3 Maar gĳ, wanneer gĳ gaven van
barmhartigheid schenkt, laat dan
uw linkerhand niet weten wat uw
rechter doet, 4 opdat uw gaven
van barmhartigheid in het verborgene mogen zĳn; dan zal uw Vader, die in het verborgene toeziet,
het u vergelden.g
5 En wanneer GIJ bidt, moogt
GIJ niet zĳn als de huichelaars,
want zĳ staan graag in de synagogen en op de hoeken van
de brede straten te biddenh om
door de mensen gezien te worden.i Voorwaar, ik zeg U: Zĳ hebben hun beloning reeds ten volle.
6 Gĳ echter, wanneer gĳ bidt, ga
dan in uw binnenkamer j en bid
na het sluiten van uw deur tot
uw Vader, die in het verborgene is; k dan zal uw Vader, die in
het verborgene toeziet, het u vergelden. 7 Als GIJ echter bidt,
zegt dan niet steeds weer del zoals de mensen
zelfde dingen,
¨
der natien doen, want zĳ menen
dat zĳ door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden.
8 Wordt daarom niet als zĳ, want
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¨
MATTHEUS 5:46–6:23
God, UW Vader, weet welke dingen GIJ nodig hebta voordat GIJ
hem er ook maar om vraagt.
9 GIJ dan moet aldus bidden: b
’Onze Vader in de hemelen, uw
naamc worde geheiligd.d 10 Uw
koninkrĳke kome. Uw wilf geschiede, gelĳk in de hemel, zo ook
op aarde.g 11 Geef ons heden
ons brood voor vandaag; h 12 en
vergeef ons onze schulden, zoals
ook wĳ onze schuldenaars hebben
vergeven.i 13 En breng ons niet
in verzoeking,j maar bevrĳd ons
van de goddeloze.’k
14 Want indien GIJ de mensen
hun overtredingen vergeeft, zal
UW hemelse Vader ook U vergeven; l 15 maar als GIJ de mensen
hun overtredingen niet vergeeft,
zal UW Vader ook UW overtredingen niet vergeven.m
16 Wanneer GIJ vast,n zet dan
niet langer een bedrukt gezicht
zoals de huichelaars, want zĳ vertrekken hun gezicht opdat het de
mensen mag toeschĳnen dat zĳ
vasten.o Voorwaar, ik zeg U: Zĳ
hebben hun beloning reeds ten
volle. 17 Maar gĳ, wanneer gĳ
vast, wrĳf dan uw hoofd [met olie]
in en was uw gezicht,p 18 opdat
het niet de mensen mag toeschĳnen dat gĳ vast, maar uw Vader,
die in het verborgene is; q dan zal
uw Vader, die in het verborgene
toeziet, het u vergelden.
19 Vergaart U niet langer schattenr op de aarde, waar mot en
roest [ze] verteren en waar dieven
inbreken en stelen. 20 Vergaart
U veeleer schatten in de hemel,s
waar noch mot noch roest [ze] verterent en waar dieven niet inbreken en stelen. 21 Want waar uw
schat is, daar zal ook uw hart zĳn.
22 De lamp van het lichaam is
het oog.u Wanneer dan uw oog
zuiver is, zal uw hele lichaam licht
zĳn; 23 maar wanneer uw oog
boos is,v zal uw hele lichaam duister zĳn. Indien het licht dat in
u is, in werkelĳkheid duisternis
is, hoe groot is dan die duisternis! w

¨
MATTHEUS 6:24–7:16

Twee meesters. Eerst koninkrĳk zoeken

24 Niemand kan twee meesters
´
als slaaf dienen, want hĳ zal of
de een´ haten en de ander liefhebben,a of zich aan de een hechten
en de ander verachten. GIJ kunt
niet God en de Rĳkdom als slaaf
dienen.b
25 Daarom zeg ik U: Weest niet
langer bezorgdc voor UW ziel, met
betrekking tot wat GIJ zult eten of
wat GIJ zult drinken, of voor UW
lichaam, met betrekking tot wat
GIJ zult aantrekken.d Betekent de
ziel niet meer dan voedsel en het
lichaam niet meer dan kleding? e
26 Slaat oplettend de vogels f des
hemels gade, want ze zaaien niet,
noch oogsten ze, noch vergaren
ze in voorraadschuren; toch voedt
UW hemelse Vader ze. Zĳt GIJ niet
meer waard dan deze? g 27 Wie
´ ´
van U kan door bezorgd te zĳn een
el aan zĳn levensduur toevoegen? h
28 Ook wat kleding betreft, waarom zĳt GIJ bezorgd?
Leert een les
¨
van de lelieni des velds, hoe ze
groeien; ze zwoegen niet en spinnen niet; 29 maar ik zeg U dat
j in al zĳn heerlĳkheid
zelfs Salomo
_
niet als een van deze getooid was.
30 Indien God nu de plantengroei
van het veld, die er vandaag is
en morgen in de oven wordt geworpen, aldus bekleedt, zal hĳ U
dan niet veeleer bekleden, kleingelovigen? k 31 Weest dus nooit
bezorgdl en zegt niet: ’Wat zullen
wĳ eten?’, of: ’Wat zullen wĳ drinken?’, of: ’Wat zullen wĳ aantrekken?’ 32 Want
¨ al deze dingen
streven de natien vurig na. Want
UW hemelse Vader weet dat GIJ al
deze dingen nodig hebt.m
33 Blĳft dan eerst het koninkrĳk en Zĳn rechtvaardigheidn
zoeken, en al deze [andere] dingen zullen U worden toegevoegd.o
34 Weest dus nooit bezorgd voor
de volgende dag,p want de volgende dag zal zĳn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan
zĳn eigen kwaad.
q

Houdt op met oordelen, opdat
niet wordt geoordeeld;
7
2 want met het oordeel waarmee
GIJ

GIJ

oordeelt, zult

GIJ

geoordeeld
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worden; a en met de maat waarmee GIJ meet, zal men U meten.b
3 Waarom kĳkt gĳ dan naar het
strootje in het oog van uw broeder, maar beschouwt niet de balk
in uw eigen oog? c 4 Of hoe kunt
gĳ tot uw broeder zeggen: ’Laat
mĳ het strootje uit uw oog halen’, wanneer er, zie! een balk in
uw eigen oog is? d 5 Huichelaar!
Haal eerst de balk uit uw eigen
oog, en dan zult gĳ duidelĳk zien
hoe gĳ het strootje uit het oog van
uw broeder moet halen.
6 Geeft wat heilig is niet aan
de hondene en werpt UW paarlen
niet voor de zwĳnen, opdat die
ze nimmer onder hun poten vertrappenf en zich omkeren en U
openrĳten.
7 Blĳft vragen,g en het zal U
gegeven worden; blĳft zoeken,
en GIJ zult vinden; blĳft kloppen,h en er zal U opengedaan worden. 8 Want al wie vraagt, ontvangt,i en al wie zoekt, vindt, en
al wie klopt, hem zal opengedaan
worden. 9 Of is er soms iemand
onder U die wanneer zĳn zoonj
om brood vraagt, hem een steen
zal geven? 10 Of misschien zal
hĳ om een vis vragen — hĳ zal
hem dan toch geen slang geven?
11 Als GIJ dus, ofschoon GIJ slecht
zĳt,k goede gaven aan UW kinderen weet te geven, hoeveel te
meer zal dan UW Vader, die in de
hemelen is, goede dingen gevenl
aan wie hem erom vragen!
12 Alle dingen dan die GIJ wilt
dat de mensen voor U doen,m moet
ook GIJ insgelĳks voor hen doen;
dit is trouwens de betekenis van
de Wet en de Profeten.n
13 Gaat in door de nauwe poort; o
want breed en wĳd is de weg die
naar de vernietiging voert, en velen zĳn er die daardoor ingaan;
14 maar nauw is de poort en smal
de weg die naar het leven voert, en
weinigen zĳn er die hem vinden.p
15 Wacht U voor de valse profeten,q die in schaapsklederen tot
U komen,r maar van binnen roofzuchtige wolven zĳn.s 16 Aan
hun vruchten zult GIJ hen her-

1219

„Heer, Heer” zeggen. Op rots bouwen

kennen.a Plukt men soms ooit
druiven van doorns of vĳgen
van distels? b 17 Evenzo brengt
elke goede boom voortreffelĳke
vruchten voort, maar elke rotte
boom brengt waardeloze vruchten voort; c 18 een goede boom
kan geen waardeloze vruchten
dragen, noch kan een rotte boom
voortreffelĳke vruchten voortbrengen. 19 Elke boom die geen
voortreffelĳke vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in
het vuur geworpen.d 20 Aan
hun vruchten zult GIJ die [mensen] dus waarlĳk herkennen.e
21 Niet een ieder die tot mĳ
zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrĳk der hemelen binnengaan,
maar hĳ die de wil doetf van
mĳn Vader, die in de hemelen is.g
22 Velen zullen op die dag tot mĳ
zeggen: ’Heer, Heer,h hebben wĳ
niet in uw naam geprofeteerd, en
in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’i 23 En
toch zal ik hun dan openlĳk verklaren: Ik heb U nooit gekend! j
Gaat weg van mĳ, GIJ werkers der
wetteloosheid.k
24 Een ieder daarom die deze
woorden van mĳ hoort en ze doet,
zal vergeleken worden met een beleidvol man, die zĳn huis op de
rots bouwde.l 25 En de regen
stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis,
maar het stortte niet in, want
het was op de rots gegrondvest.
26 Voorts zal een ieder die deze
woorden van mĳ hoort en ze niet
doet,m vergeleken worden met een
dwaas man,n die zĳn huis op het
zand bouwde. 27 En de regen
stroomde neer en de stortvloeden kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis o en
het stortte in, en zĳn ineenstorting was groot.”p
28 Toen Jezus
nu deze woor¨
den had geeindigd, was de uitwerking dat de scharen versteld
stondenq van zĳn manier van on-
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¨
MATTHEUS 7:17–8:12

derwĳzen; 29 want hĳ onderwees hen als iemand die autoriteit heeft,a en niet zoals hun
schriftgeleerden.
Nadat hĳ van de berg was
afgedaald, volgden hem grote
8
scharen. 2 En zie! er kwam een
melaatse b naar hem toe, die hem
hulde ging brengen en zei: „Heer,
als u het alleen maar wilt, kunt
u mĳ rein maken.” 3 Daarop
strekte hĳ [zĳn] hand uit, raakte
hem aan en zei: „Ik wil het. Word
rein.”c En onmiddellĳk werd hĳ
van zĳn melaatsheid gereinigd.d
4 Toen zei Jezus tot hem: „Zie
toe dat gĳ het aan niemand vertelt,e maar ga u aan de priester
laten zienf en offer de gave g die
Mozes
heeft voorgeschreven, tot
_
een getuigenis voor hen.”
¨
5 Toen hĳ Kaperna
um binnen_
ging,h kwam er een legeroverste
naar hem toe, die hem een dringend verzoek deed 6 en zei:
„Heer, mĳn knecht is verlamd en
ligt thuis te bed, en hĳ lĳdt vreselĳke pĳn.” 7 Hĳ zei tot hem:
„Wanneer ik daar kom, zal ik
hem genezen.” 8 De legeroverste gaf ten antwoord: „Heer, ik
ben het niet waard dat gĳ onder mĳn dak komt, maar spreek
slechts een woord en mĳn knecht
zal gezond worden. 9 Want ook
ik ben een mens die onder autoriteit is gesteld, en ik heb soldaten onder mĳ, en zeg ik tot de
een: ’Ga!’,i dan gaat hĳ, en tot een
ander: ’Kom!’, dan komt hĳ, en
tot mĳn slaaf: ’Doe dit!’, dan doet
hĳ het.” 10 Toen Jezus dit hoorde, stond hĳ verbaasd en zei tot
hen die hem volgden: „Ik zeg U
de ¨ waarheid: Bĳ niemand in Is_
rael heb ik zo’n groot geloof gevonden.j 11 Ik zeg U echter dat
velen uit oostelĳke en westelĳke k streken zullen
¨ komen en met
Abraham
en Isa
aan
_
_ ak en Jakob
_
tafel zullen aanliggen in het koninkrĳkl der hemelen,m 12 terwĳl de zonen van het koninkrĳkn
in de duisternis daarbuiten geworpen zullen worden. Daar zullen

¨
MATTHEUS 8:13–9:6

Petrus’ schoonmoeder. Zee bedaard

[zĳ] wenen en knarsetanden.”a
13 Toen zei Jezus tot de legeroverste: „Ga. U geschiede naar
uw geloof.”b En de knecht werd
in dat uur gezond.
14 En toen Jezus in het huis
van Petrus
kwam, zag hĳ diens
_
schoonmoeder c met koorts ziek te
bed liggen.d 15 Hĳ raakte daarom haar hand aane en de koorts
verliet haar, en zĳ stond op en
ging hem dienen.f 16 Nadat
het echter avond was geworden,
bracht men vele door demonen
bezetenen bĳ hem; en met een
woord wierp hĳ de geesten uit,
en hĳ genas allen die er slecht
aan toe waren, 17 opdat vervuld
zou worden hetgeen door bemiddeling van de profeet Jesaja
was
_
gesproken, toen hĳ zei: „Hĳzelf
heeft onze ziekten op zich genomen en onze kwalen gedragen.”g
18 Toen Jezus een schare om
zich heen zag, gaf hĳ bevel om
naar de andere kant weg te varen.h 19 En er kwam een zekere schriftgeleerde naar hem toe,
die zei: „Leraar, ik zal u volgen,
waarheen gĳ ook gaat.”i 20 Jezus zei echter tot hem: „De vossen hebben holen en de vogels
des hemels roestplaatsen, maar
de Zoon des mensen heeft geen
plaats om zĳn hoofd neer te leggen.”j 21 Toen zei een ander van
de discipelen tot hem: „Heer, sta
mĳ toe eerst heen te gaan en mĳn
vader te begraven.” 22 Jezus zei
tot hem: „Blĳf mĳ volgen, en laat
de doden hun doden begraven.”k
23 En toen hĳ in een boot stapte,l volgden zĳn discipelen hem.
24 Doch zie! de zee kwam hevig
in beroering, zodat de boot door
de golven bedekt werd; hĳ lag
echter te slapen.m 25 Zĳ dan
gingen naar hem toe en maakten
hem wakker n en zeiden: „Heer,
red ons, wĳ vergaan haast!”
26 Maar hĳ zei tot hen: „Waarom
zĳt GIJ wankelmoedig, kleingelovigen?”o Vervolgens stond hĳ op
en bestrafte de winden en de zee,
en er ontstond een grote kalm-
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te.a 27 De mensen dan stonden
verbaasd en zeiden: „Wat voor
iemand is dat toch,b dat zelfs de
winden en de zee hem gehoorzamen?”
28 Toen hĳ aan de overkant was
gekomen, in het land der Gadarenen,c kwamen hem twee door demonen bezetenen tegemoet,d die
uit het midden der herinneringsgraven te voorschĳn kwamen en
ongewoon heftig tekeergingen,
zodat niemand de moed had langs
die weg te gaan. 29 En zie! zĳ
krĳsten en zeiden: „Wat hebben
wĳ met u te maken, Zoon van
gĳ hier gekomen om
God? e´ Zĳt
´
ons voor de bestemde tĳdf te pĳnigen?”g 30 Nu werd er ver van
hen vandaan een grote kudde
zwĳnen gehoed. 31 De demonen dan verzochten hem nu dringend en zeiden: „Indien gĳ ons
uitwerpt, stuur ons dan in de kudde zwĳnen.”h 32 Daarom zei hĳ
tot hen: „Gaat!” Zĳ gingen uit en
voeren in de zwĳnen; en zie! de
hele kudde stortte zich van de
steile helling in de zee en kwam
om in het water.i 33 De hoeders
vluchtten echter, en in de stad
gekomen, berichtten zĳ alles, ook
de aangelegenheid van de door demonen bezetenen. 34 En zie! de
hele stad liep uit, Jezus tegemoet;
en nadat zĳ hem hadden gezien,
drongen zĳ er ernstig bĳ hem op
aan, uit hun gebied weg te gaan.j
Hĳ stapte dan in de boot, stak
over en kwam in zĳn eigen
9
2 En zie! men bracht
stad.
k

hem een verlamde, die op een
bed lag.l Toen Jezus hun geloof zag, zei hĳ tot de verlamde:
„Schep moed, kind, uw zonden
zĳn vergeven.”m 3 En zie! sommigen van de schriftgeleerden
zeiden bĳ zichzelf: „Deze man
lastert.”n 4 Daar Jezus hun gedachten kende,o zei hĳ: „Waarom denkt GIJ boze dingen in UW
hart? p 5 Wat is bĳvoorbeeld gemakkelĳker, te zeggen: Uw zonden zĳn vergeven, of te zeggen:
Sta op en loop? q 6 Opdat GIJ
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¨
Mattheus geroepen. Vrouw genezen

echter zult weten dat de Zoon des
mensen de macht heeft op aarde
zonden te vergevena —” toen zei
hĳ tot de verlamde: „Sta op, neem
uw bed op en ga naar uw huis.”b
7 En hĳ stond op en ging weg
naar zĳn huis. 8 Toen de scharen dit zagen, werden zĳ door
vrees bevangen, en zĳ verheerlĳkten God,c die zulk een autoriteit aan mensen had gegeven.d
9 Toen Jezus vervolgens vandaar verder ging, viel zĳn blik op
¨
een mens genaamd Matthe_ us, die
bĳ het belastingkantoor zat, en
hĳ zei tot hem: „Wees mĳn volgeling.”e En hĳ stond op en volgde
hem.f 10 Terwĳl hĳ later in het
huis aan tafel aanlag,g zie! daar
kwamen vele belastinginners en
zondaars met Jezus en zĳn discipelen ¨ aanliggen. 11 Toen de
Farizeeen dit echter zagen, zeiden zĳ voorts tot zĳn discipelen: „Waarom eet UW leraar met
belastinginners en zondaars?”h
12 Toen hĳ [hen] hoorde, zei hĳ:
„De gezonden hebben geen geneesheer nodig,i maar zĳ die iets
mankeren wel. 13 Gaat dan
heen en leert wat het zeggen wil:
’Ik wil barmhartigheid en geen
slachtoffer.’j Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”
14 Toen kwamen Joh annes’
_
discipelen tot hem en vroegen:
„Waarom onderhouden wĳ en de
¨
Farizeeen de vasten, maar vasten
uw discipelen niet?”k 15 Hierop
zei Jezus tot hen: „De vrienden
van de bruidegom hebben toch
geen reden tot treuren zolang de
bruidegoml bĳ hen is? Er zullen
echter dagen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal
worden,m en dan zullen zĳ vasten.n
16 Niemand naait een lap ongekrompen stof op een oud bovenkleed; want door zĳn volle sterkte
zou hĳ aan het bovenkleed trekken, zodat de scheur nog groter
zou worden.o 17 Ook doet men
geen nieuwe wĳn in oude wĳnzakken; doet men dit echter wel, dan

HFDST. 9
a Mr 2:10
Lu 5:24
b Mr 2:11
Jo 5:8
c Mr 2:12
Lu 5:26
Han 4:21
d Jo 17:2
e Mr 2:14
f Lu 5:27
Lu 5:28
g Lu 5:29
h Mr 2:15
Mr 2:16
Lu 5:30
Lu 7:39
Lu 15:2
Lu 19:7
i Lu 4:23
Lu 5:31
j Sp 21:3
Ho 6:6
Mt 12:7
k Mr 2:18
Lu 5:33
Lu 18:12
l Mt 22:2
Mr 2:19
Lu 5:34
Jo 3:29
Opb 21:2
m Mt 26:2
Lu 17:22
n Mr 2:20
Lu 5:35
o Mr 2:21
Lu 5:36

2e kolom
a Mr 2:22
Lu 5:37
Lu 5:38
b Job 32:19
c Mr 5:22
d Lu 8:41
e Lu 8:42
f Lu 4:40
Jo 11:25
g Le 15:25
Mr 5:25
h Mt 14:36
Mr 6:56
i Le 6:27
Lu 8:44
j Mr 10:52
Lu 7:50
Lu 17:19
Lu 18:42
Han 14:9
k Jo 4:53
l Mr 5:38
Lu 8:51
m Lu 8:52
n Mr 5:39
Jo 11:11
o Mr 5:40
p Mr 9:27
q Lu 8:55
r Mt 20:30
s Mt 15:22
Mt 20:33
Heb 2:17
t Han 14:9
u Mt 20:34

¨
MATTHEUS 9:7-30

barsten de wĳnzakken en loopt de
wĳn eruit en gaan de wĳnzakken
verloren.a Maar nieuwe wĳn doet
men in nieuwe wĳnzakken, dan
blĳven beide behouden.”b
18 Terwĳl hĳ deze dingen tot
hen sprak, zie! daar ging een zekere regeerder,c die naderbĳ was gekomen, hem hulde brengend en zei:
„Mĳn dochter moet nu al wel gestorven zĳn; e maar kom uw hand
op haar leggen en zĳ zal weer levend worden.”f
19 Toen stond Jezus op en ging
hem volgen, vergezeld van zĳn
discipelen. 20 En zie! een vrouw
die al twaalf jaar aan een bloedvloeiing leed,g naderde van achteren en raakte de franje van
zĳn bovenkleed aan; h 21 want
zĳ bleef bĳ zichzelf zeggen: „Als
ik alleen maar zĳn bovenkleed
aanraak, zal ik beter worden.”i
22 Jezus keerde zich om, en toen
hĳ haar opmerkte, zei hĳ: „Schep
moed, dochter; uw geloof heeft
u beter gemaakt.”j En vanaf dat
uur werd de vrouw beter.k
23 Toen Jezus nu in het huis
van de regeerder kwaml en de
fluitspelers en de misbaar makende schare gewaar werd,m 24 zei
hĳ voorts: „Gaat hier vandaan,
want het meisje is niet gestorven, maar slaapt.”n Hierop lachten zĳ hem uit.o 25 Zodra de
schare naar buiten was gestuurd,
ging hĳ naar binnen en pakte haar
hand vast,p en het meisje stond
op.q 26 Natuurlĳk deed het verhaal hiervan de ronde door heel
die streek.
27 Terwĳl Jezus vandaar verder
ging, volgden hem twee blinden,r
die riepen en zeiden: „Wees ons
barmhartig,s Zoon van David.”
_
28 Nadat hĳ het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot
hem, en Jezus vroeg hun: „Hebt
GIJ gelooft dat ik dit kan doen?”
Zĳ antwoordden hem: „Ja, Heer.”
29 Toen raakte hĳ hun ogen aanu
en zei: „U geschiede naar UW geloof.” 30 En hun ogen werden

¨
MATTHEUS 9:31–10:18

Apostelen; predikingsinstructies

geopend. Bovendien gelastte Jezus hun nadrukkelĳk en zei:
„Ziet toe dat niemand het te weten komt.”a 31 Maar eenmaal
buitengekomen, maakten zĳ dit
[voorval] omtrent hem in heel die
streek bekend.b
32 Toen zĳ nu weggingen, zie!
daar werd een stomme tot hem gebracht die door een demon bezeten was; c 33 en nadat de demon
was uitgeworpen, sprak de stomme.d De scharen dan stonden verbaasde en zeiden: „Nog nooit heeft
¨
men iets dergelĳks in ¨ Isra
el ge_
zien.” 34 De Farizeeen zeiden
echter: „Door de heerser der demonen werpt hĳ de demonen uit.”f
35 En Jezus begon een rondreis
door alle steden en dorpen, terwĳl hĳ in hun synagogen onderwees en het goede nieuws van het
koninkrĳk predikte en elke soort
van kwaal en elk soort van gebrek
genas.g 36 Bĳ het zien van de
scharen had hĳ medelĳdenh met
hen, omdat zĳ gestroopt en heen
en weer gedreven waren als schapen zonder herder.i 37 Toen zei
hĳ tot zĳn discipelen: „Ja, de
oogst is groot, maar er zĳn weinig
werkers.j 38 Smeekt daarom de
Meester van de oogst dat hĳ werkers in zĳn oogst uitzendt.”k
Hĳ dan riep zĳn twaalf discipelen bĳ zich en gaf hun
10
macht over onreine geesten, opl

dat zĳ die konden uitwerpen en
elke soort van kwaal en elk soort
van gebrek konden genezen.
2 Dit zĳn de namen van de
twaalf apostelen: m Als eerste, S _imon, die Petrus
wordt genoemd,n
_
o en Jakoen zĳn broer Andreas;
_
_
¨
bus, de [zoon] van Zebede_ us,p en
zĳn broer Johannes;
3 Fil _ippus
_ ¨
r en
en Bartholom
e_ us; q Thomas
_
¨
JaMatthe_ us s de belastinginner;
¨ t
en
kobus,
de
_
¨ [zoon] van Alfe_ us,
Thadd
¨ e_ us; 4 S _imon de KanaIsk
ariot,
die
hem
neeer u en Judas
_
_
later verraden heeft.v
5 Deze twaalf zond Jezus uit,
terwĳl hĳ hun de volgende opdracht gaf: w „Slaat niet de weg
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¨
naar de natien in en gaat geen Samaritaanse stad binnen; a 6 maar
gaat in plaats daarvan steeds weer
naar de verloren schapen van het
¨
huis van Isra
el.b 7 Predikt op
_
UW tocht en zegt: ’Het koninkrĳk der hemelen is nabĳ gekomen.’c 8 Geneest zieken,d wekt
doden op, maakt melaatsen rein,
werpt demonen uit. GIJ hebt om
niet ontvangen, geeft om niet.e
9 Verschaft U geen goud of zilver
of koper voor UW gordelbeurzen,f
10 ook geen voedselzak voor de
reis, noch twee onderklederen,
of sandalen of een staf; want de
werker is zĳn voedsel waard.g
11 Welke stad of welk dorp GIJ
ook binnengaat, onderzoekt wie
daarin het waard is, en blĳft daar
totdat GIJ vertrekt.h 12 Wanneer GIJ het huis binnengaat, groet
dan het huisgezin; 13 en indien
het huis het waard is, zo kome de
vrede die GIJ het toewenst daarover,i maar indien het huis het
niet waard is, dan kere UW vrede
tot U terug. 14 Als iemand U ergens niet ontvangt of niet naar UW
woorden luistert, verlaat dan dat
huis of die stad en schudt het stof
van UW voeten.j 15 Voorwaar, ik
zeg U: Het zal voor het land van
k en Gomorra draaglĳker
Sodom
_
_
zĳn op de Oordeelsdag dan voor
l
die stad.
16 Ziet! Ik zend U uit als schapen te midden van wolven; m geeft
er daarom blĳk van zo omzichtig
als slangenn en toch zo onschuldig als duiven te zĳn.o 17 Weest
op UW hoede voor de mensen,p
want zĳ zullen U aan plaatselĳke rechtbanken overleverenq
en U in hun synagogenr geselen.s 18 GIJ zult zelfs ter wille van mĳ voor bestuurders en
koningen worden gesleept,t hun
¨
en de natien tot een getuigenis.u
j Mr 6:11; Lu 10:6; Lu 10:11; Han 13:51; Han 18:6;
k Ge 19:4; 2Pe 2:6; Ju 7; l Mt 11:22; Mt 12:41; Lu
11:32; m Ze 3:3; Han 20:29; n Ge 3:1; Ro 16:19;
o Fil 2:15; p Fil 3:2; q Mt 24:9; Mr 13:9; r Mt
23:34; s Han 5:40; 2Kor 11:24; t Han 4:8; Han
24:10; Han 25:23; Han 26:25; Han 27:24; u De
31:26; Mt 24:14; Han 4:20.
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Gehaat. Verdeelde gezinnen

19 Wanneer zĳ U echter overleveren, maakt U er dan niet bezorgd
over hoe of wat GIJ moet spreken, want wat GIJ moet spreken,
zal U op dat uur gegeven worden; a
20 want niet slechts GIJ spreekt,
maar de geest van UW Vader
spreekt door U.b 21 Voorts zal
de ene broer c de andere ter dood
overleveren, en een vader zĳn
kind, en kinderen zullen tegen de
ouders opstaan en zullen hen ter
dood laten brengen.d 22 En GIJ
zult ter wille van mĳn naam voorwerpen van haat zĳn voor alle
mensen; e wie echter heeft volhard
tot het einde, die zal gered worden.f 23 Wanneer men U in de
ene stad vervolgt, vlucht dan naar
een andere; g want voorwaar, ik
h
zeg U: GIJ zult
¨ de kring der steden van Isra
el geenszins rond zĳn
_
geweest voordat de Zoon des mensen gekomen zal zĳn.i
24 Een discipel staat niet boven
zĳn leraar, noch een slaaf boven
zĳn heer.j 25 Het is voldoende
wanneer de discipel als zĳn leraar
wordt, en de slaaf als zĳn heer.¨ k
Als men de heer des huizes Beel_
zebub l heeft genoemd, hoeveel te
meer [zal men] dan zĳn huisgenoten zo [noemen]? 26 Vreest hen
daarom niet, want er is niets bedekt dat niet ontdekt zal worden,
en verborgen dat niet bekend zal
worden.m 27 Wat ik U in de duisternis zeg, spreekt dat in het licht,
en wat GIJ in het oor hoort [fluisteren], predikt dat van de daken.n
28 En wordt niet bevreesdo voor
hen die het lichaam doden maar
de ziel niet kunnen doden;´ doch
vreest
veeleer hemp die en ziel
´
en lichaam kan vernietigen in
q
Gehenna.
29 Worden niet twee
_
mussen voor een geldstuk van
geringe waarde
verkocht? r Toch
´ ´
zal er niet een van op de grond
vallen zonder [medeweten van]
UW Vader.s
30 Maar zelfs de haren van UW hoofd zĳn alle geteld.t 31 Vreest daarom niet: GIJ
zĳt meer waard dan vele mussen.u
32 Belĳdt daarom iemand voor
de mensen dat hĳ in eendracht
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¨
MATTHEUS 10:19–11:1
met mĳ is, dan zal ook ik voor
mĳn Vader, die in de hemelen is,
belĳden in eendracht met hem
te zĳn; a 33 maar al wie mĳ verloochent voor de mensen, die
zal ook ik verloochenenb voor
mĳn Vader, die in de hemelen
is. 34 Denkt niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen; ik ben niet gekomen om vrede te brengen,c maar
een zwaard. 35 Want ik ben gekomen om verdeeldheid teweeg
te brengen tussen een mens en
zĳn vader, tussen een dochter en
haar moeder en tussen een jonge vrouw en haar schoonmoeder.d 36 Ja, ’s mensen vĳanden zullen zĳn eigen huisgenoten
zĳn. 37 Wie grotere genegenheid voor vader of moeder heeft
dan voor mĳ, is mĳ niet waardig; en wie grotere genegenheid
voor zoon of dochter heeft dan
voor mĳ, is mĳ niet waardig.e
38 En wie zĳn martelpaal niet
aanvaardt en mĳ niet navolgt, is
mĳ niet waardig.f 39 Wie zĳn
ziel vindt, zal ze verliezen, en wie
zĳn ziel verliest ter wille van mĳ,
zal ze vinden.g
40 Wie U ontvangt, ontvangt
[ook] mĳ, en wie mĳ ontvangt,
ontvangt [ook] hem die mĳ heeft
uitgezonden.h 41 Wie een profeet ontvangt omdat hĳ een profeet is, zal de beloning van een
profeet krĳgen,i en wie een rechtvaardige ontvangt omdat hĳ een
rechtvaardige is, zal de beloning
van een rechtvaardige krĳgen.j
42 En al wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft omdat hĳ
een discipel is, voorwaar, ik zeg
U, zĳn beloning zal hem geenszins ontgaan.”k
Toen Jezus nu gereed was
met het geven van instruc11
ties aan zĳn twaalf discipelen,
vertrok hĳ vandaar om in hun
steden te onderwĳzen en te prediken.l
k Mt 25:40; Mr 9:41; Heb 6:10;
4:23; Mt 19:1; Lu 9:6.
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¨
MATTHEUS 11:2-26
2 Johannes
echter, die in de
_
gevangenis over de werken van
de Christus had gehoord,a liet
door bemiddeling van zĳn eigen
discipelen 3 aan hem vragen:
„Zĳt gĳ de Komende, of hebben
wĳ een ander te verwachten?”b
4 Jezus gaf hun ten antwoord:
„Gaat heen en bericht aan Johan_
nes wat GIJ hoort en ziet: 5 De
c
blinden zien weer en de kreupelend lopen rond, de melaatsene
worden gereinigd en de dovenf
horen, en de dodeng worden opgewekt en aan de armen wordt het
goede nieuws h bekendgemaakt;
6 en gelukkig is hĳ die in mĳ
geen aanleiding tot struikelen
vindt.”i
7 Terwĳl dezen heengingen,
begon Jezus betreffende Johan_
nes tot de scharen te zeggen:
„Wat zĳt GIJ in de wildernis gaan
aanschouwen? j Een riet dat door
de wind heen en weer bewogen
´
wordt? k 8 Wat zĳt GIJ dan gaan
zien? Een mens gehuld in zachte
klederen? Zĳ nu die zachte klederen dragen, bevinden zich in de
huizen van koningen.l 9 Waarom zĳt GIJ dan eigenlĳk gegaan?
Om een profeet te zien? Ja, zeg ik
U, en veel meer dan een profeet.m
10 Deze is het over wie geschreven staat: ’Zie! Ikzelf zend mĳn
boodschapper voor uw aangezicht
´ ´
uit, die uw weg voor u zal bereiden!’n 11 Voorwaar, ik zeg U:
Onder hen die uit vrouwen geboren zĳn,o is er geen grotere
verwekt dan Johannes
de Doper;
_
maar wie een mindere is in het
p
koninkrĳk der hemelen, is groter dan hĳ. 12 Sedert de dagen
van Johannes
de Doper tot op he_
den is het koninkrĳk der hemelen echter het doel waarnaar mensen voorwaarts dringen, en zĳ die
voorwaarts dringen, grĳpen het.q
13 Want alle, de Profeten en de
Wet, hebben geprofeteerd tot op
r
Johannes;
14 en indien GIJ het
_
wilt aannemen: Hĳzelf is ’El _ia
die komen moet’.s 15 Wie oren
heeft, hĳ luistere.t

Johannes geprezen
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16 Met wie zal ik dit geslacht
vergelĳken? a Het gelĳkt op jonge kinderen die op de marktplaatsen zitten en hun speelmakkers toeroepenb 17 en zeggen:
’Wĳ hebben voor U op de fluit
gespeeld, maar GIJ hebt niet gedanst; wĳ hebben geweeklaagd,
maar GIJ hebt U niet in droefheid
geslagen.’c 18 Want Johannes
is
_
gekomen, niet etend en niet drind
kend, en toch zegt men: ’Hĳ heeft
een demon’; 19 de Zoon des
´
mensen is gekomen, wel etend en
´
wel drinkend,e en nog zegt men:
’Ziet! Een mens die een veelvraat
is en verslaafd aan het drinken
van wĳn, een vriend van belastinginners en zondaars.’f Niettemin wordt de wĳsheid gerechtvaardigd door haar werken.”g
20 Toen begon hĳ de steden
waarin de meeste van zĳn krachtige werken waren geschied, verwĳten te maken omdat ze geen
berouw hadden: h 21 „Wee u,
¨
Ch orazin!
Wee u, Beths a_ ıda!,i
_
want indien de krachtige werken
die in U zĳn geschied, in Tyrus
_
en S _idon waren geschied, zouden
ze reeds lang geleden in zak en as
berouw hebben gehad.j 22 Daaren
om zeg ik U: Het zal voor Tyrus
_
S _idon draaglĳker zĳn op de Oordeelsdag k dan voor U.l 23 En gĳ,
¨
Kaperna
um,m zult gĳ misschien
_
tot de hemel worden verhoogd?
n zult gĳ worden neerTot in Hades
_
geworpen; o want indien de krachtige werken die in u zĳn geschied,
in Sodom
waren geschied, zou het
_
tot op de dag van vandaag zĳn blĳven bestaan. 24 Daarom zeg ik
U: Het zal voor het land van So_
dom draaglĳker zĳn op de Oorp
deelsdag dan voor u.”
25 In die tĳd nam Jezus het
woord en zei: „Ik loof u in het
openbaar, Vader, Heer van hemel
en aarde, omdat gĳ deze dingen
voor de wĳzen en intellectuelen
hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard.q
26 Ja, o Vader, want het heeft
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Jezus’ juk weldadig. Heer van sabbat

u goedgedacht zo te handelen.
27 Alle dingen zĳn door mĳn Vader aan mĳ overgegeven,a en niemand kent de Zoon volledig dan
de Vader,b noch kent iemand de
Vader volledig dan de Zoon en een
ieder aan wie de Zoon hem wil
openbaren.c 28 Komt tot mĳ, allen die zwoegt en zwaar beladen zĳt,d en ik zal U verkwikken.
29 Neemt mĳn juke op U en leert
van mĳ,f want ik ben zachtaardig g
en ootmoedig van hart, en GIJ zult
verkwikking h vinden voor UW ziel.
30 Want mĳn juk is weldadig en
mĳn vracht is licht.”i
In die tĳd ging Jezus op
de sabbat door de koren12
velden. Zĳn discipelen kregen
j

honger en begonnen aren te
plukken¨ en te eten.k 2 Toen de
Farizeeen dit zagen, zeiden zĳ tot
hem: l „Zie! Uw discipelen doen
iets wat op de sabbat niet geoorloofd is te doen.”m 3 Hĳ zei tot
hen: „Hebt GIJ niet gelezen wat
David
deed toen hĳ en de man_
nen die bĳ hem waren, honger
kregen? n 4 Hoe hĳ het huis van
God binnenging en zĳ de broden
der voorzetting o aten, terwĳl het
hem en ook degenen die bĳ hem
waren, niet geoorloofd was p die te
eten, maar alleen de priesters dit
mochten? q 5 Of hebt GIJ niet in
de Wetr gelezen dat op de sabbatten de priesters in de tempel de
sabbat als niet-heilig behandelen
en onschuldig blĳven? s 6 Ik zeg
U echter dat iets groters dan de
tempelt hier is. 7 Maar indien
GIJ hadt begrepen wat het zeggen wil: ’Ik wil barmhartigheidu
en geen slachtoffer’,v zoudt GIJ de
onschuldigen niet hebben veroordeeld. 8 Want de Zoon des mensen is Heer van de sabbat.”w
9 Na vandaar vertrokken te
zĳn, ging hĳ hun synagoge binnen; 10 en zie! daar was een
mens met een verdorde hand! x
Daarom vroegen zĳ hem: „Is het
geoorloofd op de sabbat te genezen?”, opdat zĳ een beschuldiging tegen hem zouden kunnen
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¨
MATTHEUS 11:27–12:24

inbrengen.a 11 Hĳ zei tot hen:
„Welk
mens onder U die maar
´ ´
een schaap heeft, zal dit als het
op de sabbat in een kuil valt,b
niet vastgrĳpen en eruit tillen? c
12 Hoeveel meer is, alles wel beschouwd, een mens waard dan
een schaap! d Het is dus geoorloofd op de sabbat iets voortreffelĳks te doen.” 13 Daarop zei hĳ
tot de mens: „Strek uw hand uit.”
En hĳ strekte ze uit en ze werd
weer even gezond als de¨ andere hand.e 14 De Farizeeen echter gingen naar buiten en beraadslaagden tegen hem ten einde
hem om te brengen.f 15 Toen
Jezus [dit] te weten was gekomen,
trok hĳ vandaar weg. Velen volgden hem eveneens en hĳ genas
hen allen,g 16 maar hĳ gelastte
hun streng hem niet openbaar te
maken,h 17 opdat vervuld zou
worden hetgeen door bemiddeling
van de profeet Jesaja
_ was gesproken, die zei:
18 „Zie! Mĳn knecht,i die ik gekozen heb, mĳn geliefde,j die mĳn
ziel heeft goedgekeurd! Ik zal mĳn
geest op hem leggen,k en hĳ zal
¨
de natien duidelĳk maken wat gerechtigheid is. 19 Hĳ zal niet
twisten,l noch luid roepen, noch
zal iemand op de brede straten
zĳn stem horen. 20 Een beschadigd riet zal hĳ niet verbrĳzelen
en een smeulende vlaspit niet uitblussen,m totdat hĳ met succes gerechtigheidn uitzendt. 21 Voor¨
waar, op zĳn naam zullen natien
hopen.”o
22 Toen bracht men een door
demonen bezetene tot hem die
blind en stom was; en hĳ genas
hem, zodat de stomme sprak en
zag. 23 Al de scharen nu raakten eenvoudig in vervoering en
zeiden: p „Is dit niet misschien de
q
24 Toen de
Zoon van David?”
_
¨
Farizeeen dit hoorden, zeiden zĳ:
„Deze mens werpt de demonen
slechts uit door bemiddeling van
l Jes 42:2; 2Ti 2:24; m Mt 11:28; n Hab 1:4; o Jes
11:10; Jes 42:4, LXX; Han 4:12; Ro 15:12; p Lu
11:14; q Jo 7:31.

¨
MATTHEUS 12:25-46
¨
Beelzebub,
de heerser der demo_
nen.”a 25 Daar hĳ hun gedachb
ten kende, zei hĳ tot hen: „Ieder
koninkrĳk dat tegen zichzelf verdeeld is, komt tot verwoesting,c
en iedere stad of ieder huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen
stand houden. 26 Wanneer Sa_
tan dus Satan
uitwerpt, is hĳ te_
gen zichzelf verdeeld geworden;
hoe zal zĳn koninkrĳk dan standhouden? 27 Wanneer ik boven¨
dien door bemiddeling van Beel_
zebub d de demonen uitwerp, door
bemiddeling van wie werpen UW
zonen ze dan uit? Daarom zullen
zĳ rechters over U zĳn. 28 Maar
als ik door middel van Gods geest
de demonen uitwerp, dan is het
koninkrĳk Gods werkelĳk onverwachts tot U gekomen.e 29 Of
hoe kan iemand het huis van een
sterke man binnendringen en zĳn
huisraad roven als hĳ de sterke
niet eerst bindt? En dan zal hĳ
zĳn huis plunderen.f 30 Wie niet
aan mĳn zĳde staat, is tegen mĳ,
en wie niet met mĳ bĳeenbrengt,
verstrooit.g
31 Daarom zeg ik U : Iedere
soort van zonde en lastering zal
de mensen worden vergeven, maar
de lastering tegen de geest zal niet
worden vergeven.h 32 Spreekt
iemand bĳvoorbeeld een woord
tegen de Zoon des mensen, het
zal hem worden vergeven; i maar
spreekt iemand tegen de heilige geest, het zal hem niet worden vergeven, neen, niet in dit samenstel van dingen noch in het
j
toekomende.
´
33 Of maakt de boom voortreffelĳk´ en zĳn vrucht voortreffelĳk, of maakt de boom rot en zĳn
vrucht rot; want aan zĳn vrucht
wordt de boom gekend.k 34 Addergebroed,l hoe kunt GIJ goede dingen spreken wanneer GIJ
goddeloos zĳt? m Want uit de
overvloed des harten spreekt de
mond.n 35 De goede mens haalt
uit zĳn goede schat goede dingen te voorschĳn,o terwĳl daarentegen de goddeloze mens uit zĳn
goddeloze schat goddeloze dingen
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te voorschĳn haalt.a 36 Ik zeg U
dat de mensen van elk nutteloos
woord dat zĳ spreken, rekenschap
zullen gevenb op de Oordeelsdag,
37 want naar uw woorden zult gĳ
rechtvaardig worden verklaard
en naar uw woorden zult gĳ worden veroordeeld.”c
38 Als antwoord zeiden toen
enigen der
schriftgeleerden en
¨
Farizeeen tot hem: „Leraar, wĳ
willen een teken van u zien.”d
39 Hĳ gaf hun ten antwoord:
„Een goddeloos en overspelig e
geslacht blĳft een teken zoeken,
maar het zal geen teken worden
gegeven dan het teken van Jona,
_
de profeet.f 40 Want evenals
g
Jona
drie dagen en drie nachten
_
in de buik van de reusachtige vis
was, zo zal de Zoon des mensenh
drie dagen en drie nachteni in het
hart der aarde j ´ zĳn. 41 De mannen van N _ineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslachtk en
zullen het veroordelen,l want zĳ
hadden berouw op hetgeen
_ m
´ ´ Jona
predikte, maar ziet! meer dan
Jona
is hier. 42 De koningin
_
van het Zuidenn zal in het oordeel worden opgewekt met dit
geslacht en zal het veroordelen,
want zĳ kwam van de einden der
aarde om de wĳsheid van
_
´ ´ Salomo
te horen, maar ziet! meer dan Sa_
o
lomo is hier.
43 Wanneer een onreine geest
van een mens uitgaat, trekt hĳ
door dorre plaatsen op zoek naar
een rustplaats, en vindt er geen.p
44 Dan zegt hĳ: ’Ik zal terugkeren naar mĳn huis waar ik uit
getrokken ben’; en daar aangekomen, vindt hĳ het leegstaan,
maar schoongeveegd en versierd.
45 Dan gaat hĳ heen en neemt zeven andere geesten met zich mee,
die nog goddelozer zĳn dan hĳzelf,q en nadat zĳ er binnen zĳn gegaan, wonen zĳ daar; en de laatste omstandigheden van die mens
worden erger dan de eerste.r Zo
zal het ook gaan met dit goddeloze geslacht.”s
46 Terwĳl hĳ nog tot de scharen sprak, zie! daar stonden zĳn

1227

Jezus’ broers. Nut van illustraties

moeder en broers a buiten om te
trachten hem te spreken te krĳgen. 47 Daarom zei iemand tot
hem: „Zie! Uw moeder en uw
broers staan buiten en trachten
u te spreken te krĳgen.” 48 Als
antwoord zei hĳ tot degene die
het hem kwam zeggen: „Wie is
mĳn moeder, en wie zĳn mĳn
broers?”b 49 En zĳn hand naar
zĳn discipelen uitstrekkend, zei
hĳ: „Zie! Mĳn moeder en mĳn
broers! c 50 Want al wie de wil
doet van mĳn Vader, die in de hemel is, die is mĳn broer en zuster
en moeder.”
Nadat Jezus op die dag het
huis had verlaten, zat hĳ
13
aan de zee; 2 en grote scharen
verzamelden zich bĳ hem, zodat
hĳ in een boot stapte en [daar]
neerzat,d en de gehele schare
stond op het strand. 3 Toen vertelde hĳ hun vele dingen door
middel van illustraties en zei:
„Ziet! Een zaaier ging uit om te
zaaien; e 4 en terwĳl hĳ zaaide,
vielen sommige [zaadjes] langs
de weg, en de vogels kwamen en
aten ze op.f 5 Andere vielen op
de rotsachtige plekken, waar ze
niet veel aarde hadden, en ze schoten dadelĳk op omdat ze geen
diepe aarde hadden.g 6 Toen de
zon echter opging, werden ze verzengd, en omdat ze geen wortel
hadden, verdorden ze.h 7 Ook
vielen er andere tussen de doorns,
en de doorns kwamen op en verstikten ze.i 8 Weer andere vielen op de voortreffelĳke aarde en
gingen vrucht opleveren,j deze
honderd-, die zestig-, de andere
dertigvoud.k 9 Wie oren heeft,
hĳ luistere.”l
10 De discipelen dan kwamen
naar hem toe en zeiden tot hem:
„Waarom spreekt gĳ tot hen door
middel van illustraties?”m 11 Hĳ
gaf ten antwoord: „U is het gegeven de heilige geheimen van het
koninkrĳk der hemelen te begrĳpen,n maar hun is het niet gegeven.o 12 Want wie heeft, hem
zal meer worden gegeven en hĳ
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¨
MATTHEUS 12:47–13:22
zal overvloed verkrĳgen; a maar
wie niet heeft, hem zal zelfs wat
hĳ heeft, nog ontnomen worden.b
13 Daarom spreek ik tot hen door
middel van illustraties, omdat zĳ,
ofschoon zĳ kĳken, tevergeefs kĳken, en ofschoon zĳ horen, tevergeefs horen, noch de betekenis ervan begrĳpen; c 14 en ten
aanzien van hen gaat de profetie
van Jesaja
in vervulling, welke
_
luidt: ’Door te horen, zult GIJ horen, maar geenszins de betekenis
ervan begrĳpen, en door te kĳken, zult GIJ kĳken, maar geenszins zien.d 15 Want het hart van
dit volk is onontvankelĳk geworden, en met hun oren hebben zĳ
gehoord zonder te reageren, en
hun ogen hebben zĳ gesloten, opdat zĳ nimmer met hun ogen zouden zien en met hun oren horen
en met hun hart de betekenis ervan begrĳpen en terugkeren, en
ik hen gezond zou maken.’e
16 Gelukkig zĳn UW ogenf echter omdat ze zien, en UW oren
omdat ze horen. 17 Want voorwaar, ik zeg U: Vele profeteng en
rechtvaardigen hebben begeerd
de dingen te zien die GIJ aanschouwt en hebben ze niet gezien,h en de dingen te horen die
GIJ hoort en hebben ze niet gehoord.i
18 Luistert GIJ dan naar de illustratie van de man die zaaide.j
19 Wanneer iemand het woord
van het koninkrĳk hoort maar
de betekenis ervan niet begrĳpt,
komt de goddeloze k en rukt weg
wat in zĳn hart is gezaaid; dit
is degene die langs de weg is gezaaid. 20 Die op de rotsachtige
plekken is gezaaid, dat is hĳ die
het woord hoort en het terstond
met vreugde aanvaardt.l 21 Hĳ
heeft echter geen wortel in zich,
maar blĳft een tĳdlang, en nadat
er wegens het woord verdrukking of vervolging is ontstaan,
wordt hĳ terstond tot struikelen gebracht.m 22 Die tussen de
doorns is gezaaid, dat is hĳ die
het woord hoort, maar de zorg van
dit samenstel van dingenn en de

¨
MATTHEUS 13:23-45

Zaaier, onkruid, mosterdzaadje, zuurdeeg

bedrieglĳke kracht van de rĳkdom verstikken het woord, en hĳ
wordt onvruchtbaar.a 23 Die op
de voortreffelĳke aarde is gezaaid,
dat is hĳ die het woord hoort en
de betekenis ervan begrĳpt, die
werkelĳk vrucht draagt en voortbrengt, deze honderd-, die zestig-,
de ander dertigvoud.”b
24 Hĳ hield hun nog een illustratie voor en zei: „Het koninkrĳk
der hemelen is gelĳk geworden
aan een mens die voortreffelĳk
zaad op zĳn veld zaaide.c 25 Terwĳl de mensen sliepen, kwam zĳn
vĳand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen de tarwe,
en ging weg. 26 Toen de halmen
opschoten en vrucht voortbrachten, kwam vervolgens ook het onkruid te voorschĳn. 27 Daarom
gingen de slaven van de heer des
huizes naar hem toe en zeiden:
’Meester, hebt gĳ niet voortreffelĳk zaad op uw veld gezaaid? d Hoe
komt het dan dat er onkruid op
staat?’e 28 Hĳ zei tot hen: ’Een
vĳand, een mens, heeft dit gedaan.’f Zĳ zeiden tot hem: ’Wilt
gĳ dan dat wĳ heengaan en het
verzamelen?’ 29 Hĳ zei: ’Neen,
opdat GIJ niet soms bĳ het verzamelen van het onkruid tegelĳk daarmee de tarwe uittrekt.
30 Laat beide te zamen opgroeien
tot de oogst, en in de oogsttĳd zal
ik de oogsters zeggen: Verzamelt
eerst het onkruid en bindt het in
bundels om het te verbranden,g en
gaat daarna de tarwe in mĳn voorraadschuur bĳeenbrengen.’ ”h
31 Hĳ hield hun nog een illustratie voor i en zei: „Het koninkrĳk
der hemelen is gelĳk een mosterdzaadje,j dat een mens nam en in
zĳn veld plantte; 32 het is weliswaar het kleinste van alle zaden,
maar wanneer het is opgegroeid,
is het het grootste van de tuingewassen en wordt een boom, zodat
de vogels des hemels k in zĳn takken komen neerstrĳken.”l
33 Hĳ sprak nog een illustratie tot hen: „Het koninkrĳk der
hemelen is gelĳk zuurdeeg,m dat
een vrouw nam en in drie grote
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maten meel verborg, totdat de gehele massa gegist was.”
34 Al deze dingen sprak Jezus
tot de scharen door middel van
illustraties. Ja, zonder illustratie
sprak hĳ niet tot hen,a 35 opdat vervuld zou worden hetgeen
door bemiddeling van de profeet
was gesproken, die zei: „Ik wil
mĳn mond opendoen met illustraties, ik wil dingen verkondigen die
sinds de grondlegging verborgen
zĳn geweest.”b
36 Nadat hĳ de scharen uit elkaar had laten gaan, ging hĳ vervolgens het huis binnen. En zĳn
discipelen kwamen tot hem en
zeiden: „Verklaar ons de illustratie van het onkruid op het veld.”
37 Hĳ gaf ten antwoord: „De
zaaier van het voortreffelĳke zaad
is de Zoon des mensen; 38 het
veld is de wereld; c het voortreffelĳke zaad, dat zĳn de zonen van
het koninkrĳk; maar het onkruid
zĳn de zonen van de goddeloze,d
39 en de vĳand die het zaaide, is
de Duivel.e De oogstf is een besluit van een samenstel van dingen,g en de oogsters zĳn engelen.
40 Zoals daarom het onkruid
wordt verzameld en met vuur
wordt verbrand, zo zal het ook
gaan in het besluit van het samenstel van dingen.h 41 De Zoon
des mensen zal zĳn engelen uitzenden en zĳ zullen alle dingen
die aanleiding tot struikelen geveni en degenen die wetteloosheid
bedrĳven, uit zĳn koninkrĳk verzamelen, 42 en zĳ zullen hen in
de vuuroven werpen.j Daar zullen [zĳ] wenen en knarsetanden.k
43 In die tĳd zullen de rechtvaardigen zo helder schĳnenl als de
zonm in het koninkrĳk van hun
Vader. Wie oren heeft, hĳ luistere.n
44 Het koninkrĳk der hemelen
is gelĳk een in het veld verborgen
schat, die een mens vond en verborg; en in zĳn vreugde gaat hĳ
heen en verkoopto al wat hĳ heeft
en koopt dat veld.p
45 Wederom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk een reizende
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Parel, sleepnet. Johannes onthoofd

koopman die op zoek was naar
zeer
mooie parels. 46 Toen hĳ
´ ´
een parel van grote waarde a had
gevonden, ging hĳ heen en verkocht dadelĳk al wat hĳ had en
kocht ze.b
47 Wederom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk een sleepnet
dat in de zee werd neergelaten en
[vissen] van allerlei soort bĳeenbracht.c 48 Toen het vol werd,
trok men het op het strand, waarna men erbĳ ging zitten en de
voortreffelĳke d [vissen] in vaten
verzamelde, maar die welke ongeschikt waren,e wegwierp. 49 Zo
zal het gaan in het besluit van het
samenstel van dingen: de engelen
zullen uitgaan en de goddelozenf
uit het midden der rechtvaardigen afscheideng 50 en hen in de
vuuroven werpen. Daar zullen [zĳ]
wenen en knarsetanden.h
51 Hebt GIJ dit alles begrepen?”
Zĳ zeiden tot hem: „Ja.” 52 Toen
zei hĳ tot hen: „Daarom is iedere openbare onderwĳzer, wanneer
hĳ met betrekking tot het koninkrĳk der hemelen is onderwezen,i
gelĳk aan een mens, een heer des
huizes, die uit zĳn voorraadschat
nieuwe en oude dingen te voorschĳn haalt.”j
53 Toen Jezus nu deze illustra¨
ties had geeindigd, ging hĳ vandaar weg over land. 54 En nadat hĳ in zĳn eigen gebiedk was
gekomen, ging hĳ hen in hun synagoge onderwĳzen,l zodat zĳ versteld stonden en zeiden: „Waar
heeft deze man die wĳsheid en
deze krachtige werken vandaan?
55 Is dit niet de zoon van de timmerman? m Heet zĳn moeder niet
Mar _ia, en zĳn broers Jakobus
en
_
Jozef
en S _imon en Judas?
56 En
_
_
zĳn zĳn zusters niet allen bĳ ons? n
Waar heeft deze man dan dit alles vandaan?”o 57 Zĳ dan namen aanstoot aan hem.p Maar
Jezus zei tot hen:
¨ „Een profeet
wordt overal geeerd behalve in
zĳn eigen gebied en in zĳn eigen
huis.”q 58 En hĳ deed daar niet
veel krachtige werken wegens
hun ongeloof.r
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¨
MATTHEUS 13:46–14:15
In diezelfde tĳd hoorde Herodes,
de districtsregeer14
_
der, het bericht omtrent Jezus,
a

2 en hĳ zei tot zĳn dienaren: „Dit
is Johannes
de Doper. Hĳ is uit
_
de doden opgewekt, en daarom
zĳn de krachtige werken in hem
werkzaam.”b 3 Herodes
had na_
melĳk Johannes
gevangengeno_
men en hem geboeid en in de
gevangenis gezet vanwege Hero_
dias, de vrouw van zĳn broer Fic
had
l _ippus. 4 Want Johannes
_
hem herhaaldelĳk gezegd: „Het
is u niet geoorloofd haar te hebben.”d 5 Doch ofschoon hĳ hem
wilde doden, vreesde hĳ de schare, want zĳ hielden hem voor een
profeet.e 6 Maar toen Herodes’
_
verjaardag f werd gevierd, danste
de dochter van Herodias
bĳ
die
ge_
legenheid, en zĳ behaagde Hero_
des zozeer 7 dat hĳ met een eed
beloofde haar alles te zullen geven wat zĳ zou vragen.g 8 Op influistering van haar moeder zei ze
toen: „Geef mĳ hier op een platte schotel het hoofd van Johannes
_
de Doper.”h 9 Ofschoon het de
koning bedroefde, gebood hĳ met
het oog op zĳn eden en op degenen die met hem aanlagen, het te
geven; i 10 en hĳ zond [iemand]
weg en liet Johannes
in de ge_
vangenis onthoofden. 11 En zĳn
hoofd werd op een platte schotel
gebracht en aan het meisje gegeven, en zĳ bracht het aan haar
moeder.j 12 Ten slotte kwamen
zĳn discipelen en haalden het lĳk
weg en begroeven hem,k waarna
zĳ het aan Jezus gingen berichten.
13 Toen Jezus dit hoorde, trok hĳ
vandaar in een boot weg naar een
eenzame plaats om alleen te zĳn; l
maar toen het de scharen ter ore
kwam, volgden zĳ hem te voet uit
de steden.
14 Toen hĳ nu te voorschĳn
trad, zag hĳ een grote schare,
en hĳ had medelĳdenm met hen
en genas hun zieken.n 15 Maar
toen het avond werd, kwamen zĳn
discipelen naar hem toe en zeiden: „De plaats is eenzaam en het
uur is al ver gevorderd; stuur de

¨
MATTHEUS 14:16–15:9

5000. Loopt op de zee. Overleveringen

scharen weg, opdat zĳ naar de dorpen kunnen gaan en zich iets te
eten kunnen kopen.”a 16 Maar
Jezus zei tot hen: „Zĳ behoeven
niet weg te gaan; geeft GIJ hun iets
te eten.”b 17 Zĳ zeiden tot hem:
„Wĳ hebben hier niets dan vĳf broden en twee vissen.”c 18 Hĳ zei:
„Brengt ze hier bĳ mĳ.” 19 Vervolgens gebood hĳ de scharen op
het gras te gaan aanliggen, waarop hĳ de vĳf broden en de twee
vissen nam en, opziende naar de
hemel, de zegen uitsprak; d en nadat hĳ de broden had gebroken,
deelde hĳ ze uit aan de discipelen en de discipelen deelden ze
weer uit aan de scharen.e 20 Allen aten derhalve en werden verzadigd, en aan overgebleven brokken haalden zĳ twaalf manden vol
op.f 21 Toch hadden ongeveer
vĳfduizend mannen, de vrouwen
en jonge kinderen niet meegerekend, gegeten.g 22 Onmiddellĳk
hierop dwong hĳ zĳn discipelen in
de boot te stappen en hem vooruit
te gaan naar de overkant, terwĳl
hĳ de scharen wegzond.h
23 Ten slotte ging hĳ, na de
scharen te hebben weggezonden,
alleen de berg op om te bidden.i Ofschoon het laat werd, was hĳ daar
alleen. 24 De boot was nu reeds
vele honderden meters van het
land verwĳderd en had het door de
golven zwaar te verduren,j want
zĳ hadden tegenwind. 25 In de
vierde nachtwake kwam hĳ echter over de zee lopend naar hen
toe.k 26 Toen de discipelen hem
op de zee zagen lopen, werden zĳ
verontrust en zeiden: „Het is een
verschĳning!”l En zĳ schreeuwden het uit van angst. 27 Maar
terstond sprak Jezus hen toe met
de woorden: „Schept moed, ik
ben het; m vreest niet.” 28 Pe_
trus gaf hem ten antwoord: „Heer,
als gĳ het zĳt, gebied mĳ dan
over het water naar u toe te komen.” 29 Hĳ zei: „Kom!” Hierop stapte Petrus
uit de bootn en
_
ging over het water lopend naar
Jezus toe. 30 Toen hĳ echter
naar de storm keek, werd hĳ be-
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vreesd, en toen hĳ begon te zinken, riep hĳ uit: „Heer, red mĳ!”
31 Onmiddellĳk stak Jezus zĳn
hand uit en greep hem vast, terwĳl hĳ tot hem zei: „Kleingelovige, waarom zĳt gĳ gaan twĳfelen?”a 32 En nadat zĳ in de boot
waren geklommen, nam de storm
af. 33 Hierop brachten degenen
die in de boot waren hem hulde
en zeiden: „Gĳ zĳt werkelĳk Gods
Zoon.”b 34 En zĳ staken over
en kwamen in Gennesareth
aan
_
land.c
35 Toen de mannen van die
plaats hem herkenden, verspreidden zĳ het bericht in die gehele
omtrek, en men bracht alle zieken
naar hem toe.d 36 En zĳ verzochten hem voorts dringend of
zĳ alleen maar de franje van zĳn
bovenkleed mochten aanraken; e
en allen die ze aanraakten, werden volkomen gezond.
¨
Toen kwamen er Farizeeen
en schriftgeleerden uit Jef naar Jezus, die zeiden:
ruzalem
_
2 „Waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de mannen uit vroeger tĳden? Zĳ wassen bĳvoorbeeld hun handen niet
vlak voordat zĳ een maaltĳd nuttigen.”g
3 Hĳ gaf hun ten antwoord:
„Waarom overtreedt ook GIJ het
gebod van God ter wille van UW
overlevering? h 4 God heeft bĳvoorbeeld gezegd: ’Eer uw vader
en uw moeder’,i en: ’Wie vader of
moeder beschimpt, moet het met
de dood bekopen.’j 5 Maar GIJ
zegt: ’Wie tot zĳn vader of moeder zegt: „Al wat ik heb waarmee
ik u van dienst zou kunnen zĳn,
is een aan God opgedragen gave”,
6 behoeft zĳn vader in het geheel niet te eren.’k Zo hebt GIJ dan
het woord van God krachteloos
gemaakt ter wille van UW overlevering.l 7 Huichelaars,m treffend heeft Jesaja
_ n over U geprofeteerd, toen hĳ zei: 8 ’Dit volk
eert mĳ met [hun] lippen, maar
hun hart is ver van mĳ verwĳderd.o 9 Tevergeefs blĳven zĳ
mĳ aanbidden, omdat zĳ mensen-

15
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geboden als leerstellingen onderwĳzen.’ ”a 10 Daarop riep hĳ de
schare bĳ zich en zei tot hen:
„Luistert en begrĳpt de betekenis
ervan: b 11 Niet wat de mond ingaat, verontreinigt de mens, maar
wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens.”c
12 Toen kwamen de discipelen
naar hem toe en zeiden:
„Weet
¨
gĳ dat de Farizeeen bĳ het horen van uw woorden er aanstoot
aan hebben genomen?”d 13 Hĳ
gaf ten antwoord: „Elke plant die
mĳn hemelse Vader niet heeft
geplant, zal ontworteld worden.e
14 LAAT hen maar begaan. Zĳ
zĳn blinde gidsen. Indien nu een
blinde een blinde leidt, zullen beiden in een kuil vallen.”f 15 In
antwoord hierop zei Petrus
tot
_
hem: „Maak ons de illustratie
duidelĳk.”g 16 Waarop hĳ zei:
„Hebt gĳlieden ook nog geen begrip? h 17 Beseft GIJ niet dat alles wat de mond ingaat, via de
ingewanden in het riool terechtkomt? 18 Maar wat de mond
uitgaat, komt uit het hart voort
en dat verontreinigt de mens.i
19 Uit het hart komen bĳvoorbeeld goddeloze overleggingenj
voort, moord, overspel, hoererĳ,
diefstal, valse getuigenissen, lasteringen.k 20 Die dingen verontreinigen de mens; maar met
ongewassen handen een maaltĳd
gebruiken, verontreinigt de mens
niet.”l
21 Na vandaar te zĳn weggegaan, trok Jezus zich nu terug
naar de streken van Tyrus
en
_
S _idon.m 22 En zie! een Fenicische n vrouw uit dat gebied kwam
naar voren, die luid riep en zei:
„Wees mĳ barmhartig,o Heer,
Zoon van David.
Mĳn dochter
_
is vreselĳk door een demon bezeten.” 23 Doch hĳ antwoordde haar geen woord. Daarom gingen zĳn discipelen naar hem toe
met het verzoek: „Zend haar weg,
want zĳ blĳft ons achternaroepen.” 24 Hĳ gaf ten antwoord:
„Ik ben slechts tot de verloren
¨
schapen van het huis van Isra
el
_
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MATTHEUS 15:10-37

gezonden.”a 25 Toen de vrouw
kwam, ging zĳ hem hulde brengen en zei: „Heer, help mĳ!”b
26 Hĳ gaf ten antwoord: „Het is
niet juist het brood van de kinderen te nemen en het hondjes
voor te werpen.” 27 Zĳ zei: „Jawel, Heer, maar de hondjes eten
toch ook van de kruimels die van
de tafel van hun meesters vallen.”c 28 Daarop gaf Jezus haar
ten antwoord: „O vrouw, groot is
uw geloof; u geschiede gelĳk gĳ
wenst.” En haar dochter was van
dat uur af genezen.d
29 Vandaar vertrok Jezus over
land en kwam vervolgens in de
nabĳheid van de zee van Galilea,
_ e
en na de berg te zĳn opgegaan,f
zat hĳ daar neer. 30 Toen kwamen er grote scharen naar hem
toe, die kreupelen, verminkten,
blinden, stommen en vele anderen bĳ zich hadden, en zĳ wierpen hen gewoonweg aan zĳn voeten, en hĳ genas hen,g 31 zodat
de schare verbaasd stond toen zĳ
zagen dat de stommen spraken
en de kreupelen liepen en de blinden konden zien, en zĳ¨ verheerlĳkten de God van Isra
el.h
_
32 Maar Jezus riep zĳn discipelen bĳ zich en zei: i „Ik heb medelĳdenj met de schare, want zĳ zĳn
nu al drie dagen bĳ mĳ gebleven
en hebben niets te eten; en ik wil
hen niet wegzenden zonder dat zĳ
eerst gegeten hebben. Anders bezwĳken zĳ misschien onderweg.”
33 De discipelen zeiden echter
tot hem: „Waar halen wĳ in deze
eenzame plaats voldoende broden vandaan om zo’n grote schare te verzadigen?”k 34 Hierop
zei Jezus tot hen: „Hoeveel broden hebt GIJ?” Zĳ zeiden: „Zeven, en wat visjes.” 35 Nadat
hĳ de schare dan de opdracht
had gegeven op de grond te gaan
aanliggen, 36 nam hĳ de zeven
broden en de vissen, welke hĳ
na het uitspreken van een dankgebed brak en voorts aan de discipelen uitdeelde, terwĳl de discipelen ze weer aan de scharen
[uitdeelden].l 37 En allen aten

¨
MATTHEUS 15:38–16:23
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en werden verzadigd, en aan overgebleven brokken haalden zĳ
zeven proviandmanden vol op.a
38 Toch hadden er vierduizend
mannen, de vrouwen en jonge
kinderen niet meegerekend, gegeten. 39 Ten slotte stapte hĳ,
nadat hĳ de scharen had weggezonden, in de boot en kwam in
b
het gebied van Magadan.
_
¨
Hier kwamen de
Farizee
enc
¨
en Sadduceeen naar hem
toe, en om hem te verzoeken,
vroegen zĳ hem hun een teken
uit de hemel te tonen.d 2 Hĳ gaf
hun ten antwoord: „[[Wanneer het
avond wordt, zegt GIJ gewoonlĳk:
’Het wordt mooi weer, want de
lucht is vuurrood’; 3 en ’s morgens: ’Vandaag wordt het winters,
regenachtig weer, want de lucht is
vuurrood maar ziet er somber uit.’
Het aanzien van de lucht weet
GIJ uit te leggen, maar de tekenen der tĳden kunt GIJ niet uitleggen.e]] 4 Een goddeloos en
overspelig geslacht blĳft een teken zoeken, maar het zal geen
teken worden gegevenf dan het
g Daarop ging hĳ
teken van Jona.”
_
weg en liet hen achter.h
5 De discipelen voeren nu naar
de overkant en vergaten broden
mee te nemen.i 6 Jezus zei tot
hen: „Let op en wacht U voor
¨ het
zuurdeeg ¨ van de Farizeeen en
j
Sadduceeen.” 7 Zĳ dan gingen
onder elkaar overleggen en zeiden: „Wĳ hebben geen broden
meegenomen.” 8 Daar Jezus dit
wist, zei hĳ: „Waarom overlegt
GIJ aldus onder elkaar, omdat GIJ
geen broden hebt, GIJ kleingelovigen? k 9 Begrĳpt GIJ dan nog
niet waar het om gaat, of herinnert GIJ U niet de vĳf broden in het
geval van de vĳfduizend en hoeveel manden GIJ hebt opgehaald? l
10 Of de zeven broden in het geval van de vierduizend en hoeveel proviandmanden GIJ hebt opgehaald? m 11 Hoe komt het dat
GIJ niet onderscheidt dat ik niet
tot U sprak over broden? Maar
wacht U voor het zuurdeeg van
¨
¨
de Farizeeen en Sadduceeen.”n
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12 Toen begrepen zĳ dat hĳ hun
niet had gezegd zich te wachten
voor het zuurdeeg van de broden,
a
maar
¨ voor de leer ¨ van de Farizeeen en Sadduceeen.
13 Toen Jezus nu in de streken van Cesarea
_ Fil _ippi was gekomen, stelde hĳ zĳn discipelen
voorts de vraag: „Wie zeggen de
mensen dat de Zoon des mensen is?”b 14 Zĳ zeiden: „Sommigen zeggen Johannes
de Do_
per,c anderen El _ia,d weer anderen
Jerem _ia of een van de profeten.”
15 Hĳ zei tot hen: „Wie zegt GIJ
echter dat ik ben?”e 16 S _imon
Petrus
gaf ten antwoord: „Gĳ zĳt
_
de Christus,f de Zoon van de levende God.”g 17 Hierop antwoordde
Jezus hem: „Gelukkig zĳt gĳ, S _imon, zoon van Jona,
want vlees
_
en bloed hebben u [dit] niet geopenbaard, maar mĳn Vader, die
in de hemelen is.h 18 Ook zeg ik
i en op deze rots j
u: Gĳ zĳt Petrus,
_
zal ik mĳn gemeente bouwen, en
k zullen haar
de poorten van Hades
_
niet overweldigen.l 19 Ik zal u
de sleutels van het koninkrĳk der
hemelen geven, en wat gĳ ook op
aarde moogt binden, zal dat zĳn
wat in de hemelen gebonden is, en
wat gĳ ook op aarde moogt ontbinden, zal dat zĳn wat in de hemelen ontbonden is.”m 20 Daarop
gelastte hĳ de discipelen nadrukkelĳk aan niemand te zeggen dat
hĳ de Christus was.n
21 Van die tĳd af begon Jezus Christus zĳn discipelen duidelĳk te maken dat hĳ naar Jeruzalem
moest gaan en veel zou
_
moeten lĳden van de zĳde van
de oudere mannen en overpriesters en schriftgeleerden, en dat
hĳ gedood en op de derde dag opgewekt zou worden.o 22 Hierop
nam Petrus
hem terzĳde en begon
_
hem te bestraffen en zei: „Wees
goed voor uzelf, Heer; gĳ zult deze
[bestemming] geenszins hebben.”p
23 Maar zich omkerend, zei hĳ
q
tot Petrus:
„Ga achter mĳ, Satan!
_
_
Gĳ zĳt een struikelblok voor mĳ,
want gĳ denkt niet Gods gedachten,r maar die der mensen.”
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24 Toen zei Jezus tot zĳn discipelen: „Wil iemand achter mĳ
komen, dan moet hĳ zichzelf verloochenen en zĳn martelpaal opnemen en mĳ voortdurenda volgen. 25 Want wie zĳn ziel wil
redden, zal ze verliezen; maar
wie zĳn ziel verliest ter wille van
mĳ, zal ze vinden.b 26 Want wat
voor nut zal het voor een mens
hebben als hĳ de gehele wereld
wint, maar zĳn ziel verbeurt? c Of
wat zal een mens geven in ruild
voor zĳn ziel? 27 Want de Zoon
des mensen zal stellig komen in
de heerlĳkheid van zĳn Vader met
zĳn engelen, en dan zal hĳ een
ieder vergelden naar zĳn gedrag.e
28 Voorwaar, ik zeg U dat sommigen van hen die hier staan, geenszins de dood zullen smaken voordat zĳ eerst de Zoon des mensen
in zĳn koninkrĳk zien komen.”f
Zes dagen later nam Jezus
Petrus
en Jakobus
en diens
_
_
broer Johannes
mee en bracht
_
hen een hoge berg op, waar zĳ alleen waren.g 2 En hĳ onderging
voor hun ogen een transfiguratie
en zĳn aangezicht straalde als de
zonh en zĳn bovenklederen werden glanzend als het licht.i 3 En
zie! daar verschenen aan hen Mo_
zes en El _ia, die met hem in genam nu
sprek waren.j 4 Petrus
_
het woord en zei tot Jezus: „Heer,
het is heel goed dat wĳ hier zĳn.
Zo gĳ het wenst, zal ik hier drie
´ ´
´ ´
tenten opslaan, een voor u en een
´ ´
voor Mozes
en een voor El _ia.”k
_
5 Terwĳl hĳ nog sprak, zie! een
heldere wolk overschaduwde hen,
en zie! een stem uit de wolk zei:
„Dit is mĳn Zoon, de geliefde, die
ik heb goedgekeurd; l luistert naar
hem.”m 6 Toen de discipelen dit
hoorden, vielen zĳ op hun aangezicht en werden zeer bevreesd.n
7 Maar Jezus kwam naar hen toe,
raakte hen aan en zei: „Staat op
en vreest niet.”o 8 Toen zĳ hun
ogen opsloegen, zagen zĳ niemand
dan alleen Jezus.p 9 En onder
het afdalen van de berg gebood Jezus hun en zei: „Vertelt het visioen

17
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MATTHEUS 16:24–17:23
aan niemand voordat de Zoon
des mensen uit de doden is opgewekt.”a
10 De discipelen legden hem
echter de vraag voor: „Waarom
zeggen de schriftgeleerden toch
dat El _ia eerst moet komen?”b
11 Hĳ gaf ten antwoord: „El _ia
komt inderdaad en zal alle dingen herstellen.c 12 Ik zeg U echter dat El _ia reeds gekomen is,
en zĳ hebben hem niet herkend,
maar met hem gedaan al wat zĳ
wilden. Zo staat ook de Zoon des
mensen door hun toedoen lĳden
te wachten.”d 13 Toen bemerkten de discipelen dat hĳ tot hen
gesproken had over Johannes
de
_
Doper.e
14 En toen zĳ bĳ de schare kwamen,f trad er een mens op hem toe,
die voor hem neerknielde en zei:
15 „Heer, wees mĳn zoon barmhartig, want hĳ lĳdt aan vallende
ziekte en is er slecht aan toe; hĳ
valt namelĳk dikwĳls in het vuur
en dikwĳls in het water; g 16 en
ik heb hem bĳ uw discipelen gebracht, maar zĳ konden hem niet
genezen.”h 17 Jezus gaf ten antwoord: „O ongelovig en verdraaid
geslacht,i hoe lang moet ik nog
bĳ U blĳven? Hoe lang moet ik U
nog verdragen? Brengt hem hier
bĳ mĳ.” 18 Toen bestrafte Jezus
de demon, en deze ging van hem
uit; j en de jongen was van dat
uur af genezen.k 19 Hierna kwamen de discipelen tot Jezus, terwĳl er niemand anders bĳ was, en
zeiden: „Waarom hebben wĳ hem
niet kunnen uitwerpen?”l 20 Hĳ
zei tot hen: „Wegens UW kleingelovigheid. Want voorwaar, ik zeg
U: Indien GIJ geloof hebt ter grootte van een mosterdzaadje, zult GIJ
tot deze berg zeggen: ’Verplaats u
van hier naar daar’, en hĳ zal zich
verplaatsen, en niets zal U onmogelĳk zĳn.”m 21 ——
22 Terwĳl zĳ in Galilea
_ bĳeen
waren, zei Jezus tot hen: „De
Zoon des mensen zal stellig door
verraad in de handen der mensen overgeleverd worden,n 23 en

¨
MATTHEUS 17:24–18:18
zĳ zullen hem doden, en op de derde dag zal hĳ worden opgewekt.”a
Dientengevolge waren zĳ zeer bedroefd.b
¨
24 Nadat zĳ in Kaperna
um wa_
ren aangekomen, traden de mannen die de twee drachmen [belasting] inden, op Petrus
toe en
_
zeiden: „Betaalt UW leraar de
c
twee drachmen [belasting] niet?”
25 Hĳ zei: „Ja.” Maar toen hĳ het
huis
´ ´ binnenging, was Jezus hem
voor en zei: „Wat dunkt u, S _imon?
Van wie ontvangen de koningen
der aarde rechten of hoofdgeld?
Van hun zonen of van de vreemden?” 26 Toen hĳ zei: „Van de
vreemden”, zei Jezus tot hem:
„De zonen zĳn dus eigenlĳk belastingvrĳ. 27 Maar, om hun
geen aanleiding tot struikelen
te geven: d ga naar de zee, werp
een vishaak uit en grĳp de eerste vis die bovenkomt, en wanneer gĳ zĳn bek opendoet, zult
gĳ een statergeldstuk vinden.
Neem dat en geef het hun voor
mĳ en u.”e
In dat uur kwamen de discipelen bĳ Jezus en zeiden:
18
„Wie is eigenlĳk de grootste in het
koninkrĳk der hemelen?”f 2 Hĳ
dan riep een jong kind bĳ zich, zette het in hun middeng 3 en zei:
„Voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ U
niet omkeert en wordt als jonge
kinderen,h zult GIJ het koninkrĳk
der hemelen geenszins binnengaan.i 4 Al wie zich daarom zal
vernederenj gelĳk dit jonge kind,
die is de grootste in het koninkrĳk der hemelen; k 5 en al wie
zulk een jong kind ontvangt op basis van mĳn naam, ontvangt [ook]
mĳ.l 6 Maar al wie een van deze
kleinen die geloof in mĳ stellen,
tot struikelen brengt, het is nuttiger voor hem dat men hem een
molensteenm zoals door een ezel
wordt rondgedraaid, om de hals
hangt en hem in de wĳde, open zee
doet zinken.n
7 Wee de wereld vanwege de
struikelblokken! Nu is het wel zo
dat er noodzakelĳkerwĳs strui-
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kelblokken moeten komen,a maar
wee de mens door wiens toedoen
het struikelblokb komt! 8 Indien
dan uw hand of uw voet u doet
struikelen, hak hem af en werp
hem van u weg; c het is beter voor
u verminkt of kreupel het leven
binnen te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige
vuur d geworpen te worden. 9 Zo
ook indien uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van
u weg; het is beter voor u met
´ ´
een oog het leven binnen te gaan,
dan met twee ogen in de vurige Gehenna
geworpen te worden.e
_
10 Ziet erop toe dat GIJ niet een
van deze kleinen veracht, want ik
zeg U dat hun engelenf in de hemel
altĳd het aangezicht aanschouwen van mĳn Vader, die in de hemel is.g 11 ——
12 Wat dunkt U ? Wanneer
iemand in het bezit´ ´ komt van
honderd schapen en een daarvan
raakt verdwaald,h zal hĳ dan niet
de negenennegentig op de bergen
laten en op zoek gaan naar het ene
verdwaalde? i 13 En zo hĳ het
mocht vinden, voorwaar, ik zeg
U dat hĳ zich meer over dat ene
verheugt dan over de negenennegentig die niet zĳn verdwaald.j
14 Evenzo vindt mĳn Vader, die
in de hemel is, het niet wenselĳk
dat een van deze kleinen vergaat.k
15 Wanneer voorts uw broeder
een zonde begaat, ga zĳn fout dan
blootleggen tussen u en hem alleen.l Indien hĳ naar u luistert,
hebt gĳ uw broeder gewonnen.m
16 Luistert
´ ´ hĳ echter niet, neem
dan nog een of twee met u, opdat
uit de mond van twee of drie getuigen elke zaak bevestigd wordt.n
17 Indien hĳ naar hen niet luistert, spreek dan tot de gemeente.
Indien hĳ zelfs naar de gemeente
niet luistert, dan zĳ hĳ u net als
¨
een mens uit de natieno en als een
belastinginner.p
18 Voorwaar, ik zeg ulieden:
Welke dingen GIJ ook op aarde
moogt binden, zullen dingen zĳn
die in de hemel gebonden zĳn,
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en welke dingen GIJ ook op aarde moogt ontbinden, zullen dingen zĳn die in de hemel ontbonden zĳn.a 19 Voorwaar, ik zeg U
wederom: Indien twee van U op
aarde het eens zĳn omtrent iets
belangrĳks wat zĳ te verzoeken
zouden hebben, wat het ook zĳ,
het zal hun geschieden door toedoen van mĳn Vader in de hemel.b
20 Want waar twee of drie vergaderd zĳn in mĳn naam,c daar ben
ik in hun midden.”d
21 Toen kwam Petrus
naar hem
_
toe en zei: „Heer, hoeveel maal
kan mĳn broeder tegen mĳ zondigen en moet ik hem vergeven? e
Tot zevenmaal toe?”f 22 Jezus
zei tot hem: „Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zevenenzeventig maal toe.g
23 Daarom is het koninkrĳk
der hemelen gelĳk geworden aan
een mens, een koning,h die afrekening wilde houdeni met zĳn
slaven. 24 Toen hĳ met de afrekening begon, werd er een man
binnengebracht die hem tienduizend talenten [6 60.000.000 denarii] schuldig was. 25 Omdat hĳ
echter niet over de middelen beschikte om [ze] terug te betalen,
beval zĳn meester dat hĳ met zĳn
vrouw en zĳn kinderen en al wat
hĳ bezat, verkocht zou worden en
de betaling zou worden voldaan.j
26 Daarom viel de slaaf neer en
ging hem hulde brengen en zei:
’Heb geduld met mĳ en ik zal
u alles terugbetalen.’ 27 Daar
de meester van die slaaf hierdoor tot medelĳden werd bewogen, liet hĳ hem gaank en schold
hem zĳn schuld kwĳt.l 28 Maar
die slaaf ging naar buiten en trof
een van zĳn medeslaven, die hem
honderd denarii schuldig was; m
en hĳ pakte hem beet en ging
hem wurgen en zei: ’Betaal terug
wat gĳ schuldig zĳt.’ 29 Daarom viel zĳn medeslaaf neer en
verzocht hem voorts dringend en
zei: ’Heb geduldn met mĳ en ik
zal u terugbetalen.’ 30 Hĳ wilde echter niet, maar ging heen
en liet hem in de gevangenis

HFDST. 18
a Mt 16:19
Jo 20:23
b Mr 11:24
Jo 14:13
Jo 16:24
1Jo 3:22
1Jo 5:14
c 1Kor 5:4
d Mt 28:20
e Sp 19:11
f Mt 6:12
g Mr 11:25
Lu 17:4
Ef 4:32
Kol 3:13
h Mt 22:2
i Ro 14:12
j Ex 21:7
Le 25:39
2Kon 4:1
Ne 5:8
k Lu 7:42
l 1Jo 1:9
m Lu 7:41
n Mt 18:26

2e kolom
a Le 5:1
b Mt 6:12
Mt 7:12
Jak 2:13
c Jes 55:7
d Mt 22:7
e Job 34:11
Ps 62:12
Sp 24:12
Ro 2:6
f Sp 21:13
Mt 6:14
Mr 11:25
Lu 17:3
Ef 4:32

HFDST. 19
g Mr 10:1
Jo 10:40
h Mt 12:15
Mt 14:14
Mt 15:30
Lu 5:15
i De 24:1
Mt 16:1
Mr 10:2
j Ge 1:27
Ge 5:2
Mr 10:6
k Mr 10:7
Ef 5:31
l Ge 2:24
m Mr 10:9
1Kor 7:11
n De 24:1
Mt 5:31

¨
MATTHEUS 18:19–19:8
werpen totdat hĳ terugbetaald
zou hebben wat hĳ schuldig was.
31 Toen nu zĳn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zĳ
zeer bedroefd, en zĳ gingen hun
meester duidelĳk maken wat er
allemaal gebeurd was.a 32 Toen
ontbood zĳn meester hem en zei
tot hem: ’Slechte slaaf, ik heb
u al die schuld kwĳtgescholden
toen gĳ mĳ er dringend om verzocht. 33 Hadt gĳ dan op uw
beurt niet barmhartig met uw
medeslaaf moeten zĳn,b zoals
ook ik barmhartig met u ben geweest?’c 34 In gramschap ontstokend leverde zĳn meester hem
toen over aan de gevangenbewaarders, totdat hĳ alles terugbetaald zou hebben wat hĳ schuldig was. 35 Zo e zal ook mĳn
hemelse Vader met U handelen
indien niet een ieder van U zĳn
broeder van harte vergeeft.”f
Toen Jezus¨ nu deze woorden had geeindigd, vertrok
19
hĳ uit Galilea
_ en kwam aan de
grenzen van Judea
_ aan de overkant van de Jorda_ an.
_ g 2 Ook
volgden grote scharen hem, en
h
hĳ genas hen daar.
¨
3 En er kwamen Farizeeen naar
hem toe, met de bedoeling hem te
verzoeken, en zĳ zeiden: „Is het
een man geoorloofd zich op elke
willekeurige grond van zĳn vrouw
te laten scheiden?”i 4 Hĳ gaf
ten antwoord: „Hebt GIJ niet gelezen dat hĳ die hen heeft geschapen, hen van [het] begin af als
man en als vrouw heeft gemaaktj
5 en gezegd heeft: ’Daarom zal
een man zĳn vader en zĳn moeder verlatenk en zich hechten aan
´ ´
zĳn vrouw, en de twee zullen een
vlees zĳn’? l 6 Dus
zĳn
zĳ
niet
´ ´
langer twee, maar een
´ ´ vlees. Wat
God derhalve onder een juk heeft
samengebracht, brenge geen mens
vaneen.”m 7 Zĳ zeiden tot hem:
„Waarom heeft Mozes
dan voor_
geschreven haar een certificaat
van wegzending te geven en zich
van haar te laten scheiden?”n
8 Hĳ zei tot hen: „Mozes
heeft U
_
met het oog op de hardheid van

¨
MATTHEUS 19:9–20:1

Gave ongehuwde staat. Oog van naald

UW harta de concessie gedaan [dat
GIJ] U van UW vrouw [kunt] laten

scheiden, maar dit is van [het] begin af niet zo geweest.b 9 Ik zeg
U dat al wie zich van zĳn vrouw
laat scheiden, behalve op grond
van hoererĳ, en een ander trouwt,
overspel pleegt.”c
10 De discipelen zeiden tot hem:
„Indien het er
´ voor een man met
zĳn vrouw zo voorstaat, is het niet
raadzaam te trouwen.”d 11 Hĳ
zei tot hen: „Niet allen maken
plaats voor dit woord, maar alleen
zĳ die de gave hebben.e 12 Want
er zĳn eunuchen die zo uit hun
moeders schoot zĳn geboren,f en
er zĳn eunuchen die door de mensen tot eunuchen zĳn gemaakt,
en er zĳn eunuchen die zichzelf
tot eunuch hebben gemaakt ter
wille van het koninkrĳk der hemelen. Wie er plaats voor kan
maken, make er plaats voor.”g
13 Toen werden er jonge kinderen bĳ hem gebracht, opdat hĳ
zĳn handen op hen zou leggen en
een gebed zou opzenden; maar de
discipelen berispten hen.h 14 Jezus zei echter: „Laat de jonge kinderen toch begaan, en verhindert
hen niet langer bĳ mĳ te komen,
want aan hen die zĳn zoals zĳ,
behoort het koninkrĳk der hemelen toe.”i 15 En hĳ legde zĳn
handen op hen en ging vandaar
weg.j
16 En zie! er kwam iemand naar
hem toe, die zei: „Leraar, wat voor
goeds moet ik doen om eeuwig leven te verkrĳgen?”k 17 Hĳ zei
tot hem: „Waarom vraagt gĳ mĳ
´
naar wat goed is? Een is er goed.l
Wilt gĳ echter het leven binnengaan, onderhoud dan steeds de
geboden.”m 18 Hĳ zei tot hem:
„Welke?”n Jezus zei: „Deze: Gĳ
moogt niet moorden,o Gĳ moogt
geen overspel plegen,p Gĳ moogt
niet stelen,q Gĳ moogt geen vals
getuigenis afleggen,r 19 Eer
[uw] vader en [uw] moeder,s en:
Gĳ moet uw naaste liefhebben als
uzelf.”t 20 De jonge man zei tot
hem: „Die heb ik allemaal in acht
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genomen; waarin schiet ik nog te
kort?” 21 Jezus zei tot hem: „Indien gĳ volmaakt wilt zĳn, ga, verkoop uw bezittingen en geef aan
de armen en gĳ zult een schat in
de hemel hebben,a en kom, wees
mĳn volgeling.”b 22 Toen de jonge man dit woord hoorde, ging hĳ
bedroefd weg, want hĳ had vele
bezittingen.c 23 Jezus zei echter
tot zĳn discipelen: „Voorwaar, ik
zeg U dat het voor een rĳke moeilĳk zal zĳn het koninkrĳk der hemelen binnen te gaan.d 24 Wederom zeg ik U: Voor een kameel
is het gemakkelĳker door het oog
van een naald te gaan dan voor
een rĳke het koninkrĳk Gods binnen te gaan.”e
25 Toen de discipelen dit hoorden, gaven zĳ van zeer grote verwondering blĳk en zeiden: „Wie
kan er dan eigenlĳk worden gered?”f 26 Jezus keek hen aan en
zei tot hen: „Bĳ mensen is dit onmogelĳk, maar bĳ God zĳn alle
dingen mogelĳk.”g
27 Toen gaf Petrus
hem ten ant_
woord: „Zie! Wĳ hebben alles verlaten en zĳn u gevolgd; wat zal
ons eigenlĳk ten deel vallen?”h
28 Jezus zei tot hen: „Voorwaar,
ik zeg U: In de herschepping, wanneer de Zoon des mensen plaats
neemt op zĳn glorierĳke troon,
zult GIJ die mĳ zĳt gevolgd, ook
zelf op twaalf tronen zitten
¨ en de
twaalf stammen van Isra
el oorde_
len.i 29 En een ieder die ter wille van mĳn naam huizen of broers
of zusters of vader of moeder of
kinderen of landerĳen heeft verlaten, zal vele malen meer
¨ ontvangen en eeuwig leven beerven.j
30 Maar velen die de eersten
zĳn, zullen de laatsten zĳn, en de
laatsten de eersten.k
Want het koninkrĳk der
hemelen is gelĳk aan een
20
mens, een heer des huizes, die er
vroeg in de morgen op uitging
om werkers voor zĳn wĳngaardl
j Mr 10:30; Lu 18:29; Lu 18:30; Heb 10:34; k Mt
20:16; Mr 10:31; Lu 13:30; HFDST. 20 l Jes 5:1;
Mt 21:33.
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Laatsten de eersten. De losprĳs

te huren. 2 Toen hĳ met de werkers was overeengekomen [hun]
een denarius per dag [te betalen],a zond hĳ hen uit in zĳn wĳngaard. 3 Toen hĳ er rond het
derde uur b weer op uitging, zag hĳ
anderen werkeloos op de marktplaats staan,c 4 en tot dezen zei
hĳ: ’Gaat ook GIJ in de wĳngaard,
en ik zal U geven wat billĳk is.’
5 Zĳ gingen dus. Rond het zesde d en het negende uur e ging hĳ
er nog eens op uit en deed hetzelfde. 6 Ten slotte ging hĳ er rond
het elfde uur op uit en vond er
anderen staan, en hĳ zei tot hen:
’Waarom staat GIJ hier de hele
dag werkeloos?’ 7 Zĳ zeiden tot
hem: ’Omdat niemand ons heeft
gehuurd.’ Hĳ zei tot hen: ’Gaat GIJ
eveneens in de wĳngaard.’f
8 Toen het avondg werd, zei de
meester van de wĳngaard tot zĳn
opzichter: ’Roep de werkers en
betaal hun hun loon,h te beginnen
met de laatsten en zo tot de eersten.’ 9 Toen de mannen van het
elfde uur kwamen, ontvingen zĳ
ieder een denarius. 10 Toen nu
de eersten kwamen, maakten zĳ
de gevolgtrekking dat zĳ meer
zouden ontvangen, maar ook zĳ
kregen elk een denarius uitbetaald. 11 Toen zĳ die ontvingen,
gingen zĳ tegen de heer des huizes i murmureren 12 en zeiden:
´ ´
’Deze laatsten hebben een uur gewerkt; toch hebt gĳ hen gelĳkgesteld met ons, die de last van de
dag en de brandende hitte hebben
gedragen!’ 13 Maar hĳ gaf een
van hen ten antwoord: ’Vriend, ik
doe u geen onrecht. Zĳt gĳ niet
met mĳ overeengekomen voor een
denarius? j 14 Neem het uwe en
ga heen. Ik wil aan deze laatste
hetzelfde geven als aan u.k 15 Is
het mĳ niet geoorloofd om met
mĳn eigen dingen te doen wat ik
wil? Of is uw oog boos l omdat ik
goed ben?’m 16 Aldus zullen de
laatsten de eersten zĳn, en de eersten de laatsten.”n
17 Daar Jezus nu op het punt
stond naar Jeruzalem
op te gaan,
_
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¨
MATTHEUS 20:2-30

nam hĳ de twaalf discipelen a
apart en zei onderweg tot hen:
18 „Ziet! Wĳ gaan op naar Jeru_
zalem, en de Zoon des mensen zal
aan de overpriesters en schriftgeleerden worden overgeleverd,
en zĳ zullen hem ter dood veroordelenb ¨ 19 en aan [mensen uit]
de natien overleveren ten einde
de spot met hem te drĳven en
hem te geselen en aan een paal te
hangen,c en op de derde dag zal
hĳ worden opgewekt.”d
20 Toen kwam de moeder
van
¨
de zonen van Zebede_ us e met haar
zonen naar hem toe, bracht hem
hulde en vroeg iets van hem.f
21 Hĳ zei tot haar: „Wat wilt gĳ?”
Zĳ zei tot hem: „Zeg dat deze
twee zonen van mĳ in uw koninkrĳk de een aan uw rechter- en de
ander aan uw linkerhand mogen
zitten.”g 22 Jezus gaf ten antwoord: „Gĳlieden weet niet wat
GIJ vraagt. Kunt GIJ de beker drinkenh die ik op het punt sta te
drinken?” Zĳ zeiden tot hem: „Ja,
dat kunnen wĳ.” 23 Hĳ zei tot
hen: „Mĳn beker zult GIJ inderdaad drinken,i maar dit zitten aan
mĳn rechter- en aan mĳn linkerhand staat niet aan mĳ te geven,
doch behoort aan hen toe voor wie
mĳn Vader het heeft bereid.”j
24 Toen de tien anderen dit
hoorden, werden zĳ verontwaardigd op de twee broers.k 25 Jezus riep hen echter bĳ zich en
zei: „GIJ ¨ weet dat de regeerders
der natien over hen heersen en
de groten autoriteit over hen
oefenen.l 26 Zo is het onder U
niet; m maar wie onder U groot
wil worden, moet UW dienaar
zĳn,n 27 en wie onder U de eerste wil zĳn, moet UW slaaf zĳn.o
28 Evenals de Zoon des mensen
niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienenp en
zĳn ziel te geven als een losprĳs
in ruil voor velen.”q
r uitgin29 Toen zĳ nu Jericho
_
gen, volgde een grote schare hem.
30 En zie! er zaten twee blinden
langs de weg, die, toen zĳ hoorden
dat Jezus voorbĳging, riepen en

¨
MATTHEUS 20:31–21:21
zeiden: „Heer, wees ons barmhara
31 Maar
tig, Zoon van David!”
_
de schare legde hun bars het zwĳgen op; doch zĳ riepen nog harder
en zeiden: „Heer, wees ons barmb
hartig, Zoon van David!”
32 Je_
zus bleef daarom staan, riep hen
en zei: „Wat wilt GIJ dat ik voor
U doe?”
33 Zĳ zeiden tot hem:
„Heer, laat onze ogen geopend
worden.”c 34 Door medelĳden
bewogen, raakte Jezus hun ogen
aan,d en onmiddellĳk kregen zĳ
het gezichtsvermogen, en zĳ volgden hem.e
Toen zĳ nu dicht bĳ Jeru_
zalem kwamen en Bethfa_
21
´
ge op de Olĳfberg bereikten, zond
Jezus vervolgens twee discipelen uitf 2 en zei tot hen: „Gaat
´ ´
heen het dorp in dat GIJ voor U
ziet, en GIJ zult terstond een vastgebonden ezelin vinden en een
veulen bĳ haar; maakt ze los en
brengt ze bĳ mĳ.g 3 En als iemand iets tot U zegt, moet GIJ
zeggen: ’De Heer heeft ze nodig.’
Daarop zal hĳ ze onmiddellĳk zenden.”
4 Dit geschiedde in werkelĳkheid opdat vervuld zou worden
hetgeen door bemiddeling van de
profeet was gesproken, die zei:
5 „Zegt aan de dochter van S _ion:
’Zie! Uw Koning komt tot u,h
zachtaardig i en gezeten op een
ezel, ja, op een veulen, het jong
van een lastdier.’ ”j
6 De discipelen begaven zich
daarom op weg en deden precies zoals Jezus hun had bevolen.
7 En zĳ brachten de ezelin met
haar veulen en legden hun bovenklederen over ze heen, en hĳ ging
erop zitten.k 8 De meesten van
de schare spreidden hun bovenklederenl uit op de weg, terwĳl anderen takken van de bomen gingen
afkappen en die over de weg uitspreidden.m 9 Wat de scharen
betreft, zĳ die voor hem uit gingen
en zĳ die volgden, bleven uitroepen: „Red tochn de Zoon van Da_
vid! o Gezegend is hĳ die komt in
Jehovah’s naam! p Red hem toch in
de hoogste hoogten!”q
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10 Toen hĳ nu Jeruzalem
bin_
nenging,a kwam de hele stad in
beroering, en men zei: „Wie is
dit?” 11 De scharen bleven zeggen: „Dit is de profeetb Jezus, uit
Nazareth
in Galilea!”
_
_
12 En Jezus ging de tempel binnen en wierp allen die in de tempel
verkochten en kochten eruit en
keerde de tafels van de geldwisselaars en de banken van de duivenverkopers om.c 13 En hĳ zei tot
hen: „Er staat geschreven: ’Mĳn
huis zal een huis van gebed worden genoemd’,d maar GIJ maakt
het tot een rovershol.”e 14 Ook
kwamen er blinden en kreupelen
naar hem toe in de tempel, en hĳ
genas hen.
15 Toen de overpriesters en de
schriftgeleerden de wonderbaarlĳke dingen zagen die hĳ deedf
en de jongens die in de tempel
riepen en zeiden: „Red tochg de
h werden zĳ verZoon van David!”,
_
ontwaardigd 16 en zeiden tot
hem: „Hoort gĳ wat die daar zeggen?” Jezus zei tot hen: „Ja. Hebt
GIJ het volgende nooit gelezen: i
’Uit de mond van kleine kinderen
en zuigelingen hebt gĳ u lof bereid’?”j 17 En hĳ liet hen staan
¨
en ging de stad uit naar Bethani
_ e,
waar hĳ de nacht doorbracht.k
18 Toen hĳ ’s morgens vroeg
naar de stad terugkeerde, kreeg
hĳ honger.l 19 En zĳn blik viel
op een vĳgenboom langs de weg,
en hĳ ging ernaartoe, maar vond
daaraan niets m dan alleen bladeren, en hĳ zei ertegen: „Laat er
in eeuwigheid geen vrucht meer
van u komen.”n En de vĳgenboom verdorde ogenblikkelĳk.
20 Toen de discipelen dit echter zagen, verwonderden zĳ zich
en zeiden: „Hoe komt het dat de
vĳgenboom zo ogenblikkelĳk is
verdord?”o 21 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Voorwaar, ik zeg U:
Als GIJ maar geloof hebt en niet
twĳfelt,p zult GIJ niet alleen doen
wat ik met de vĳgenboom heb gedaan, maar ook als GIJ tot deze
berg zegt: ’Word opgeheven en
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Twee zonen. Wĳngaard. Hoofdhoeksteen

in de zee geworpen’, zal het geschieden.a 22 En alle dingen die
GIJ in gebed en met geloof vraagt,
zult GIJ ontvangen.”b
23 Nadat hĳ nu de tempel was
binnengegaan, kwamen de overpriesters en de oudere mannen
van het volk naar hem toe, terwĳl hĳ bezig was onderwĳs te
geven, en zĳ zeiden: c „Krachtens
welke autoriteit doet gĳ deze dingen? En wie heeft u die autoriteit
gegeven?”d 24 Jezus gaf hun ten
´ ´
antwoord: „Ik zal U ook een ding
vragen. Indien GIJ mĳ dat zegt,
zal ik U ook zeggen krachtens welke autoriteit ik deze dingen doe: e
25 De doop door Johannes,
wel_
ke oorsprong had die? Uit de hemel of uit de mensen?”f Maar zĳ
gingen onder elkaar overleggen en
zeiden: „Als wĳ zeggen: ’Uit de hemel’, dan zal hĳ tot ons zeggen:
’Waarom hebt GIJ hem dan niet
geloofd?’g 26 Zeggen wĳ echter:
’Uit de mensen’, dan hebben wĳ de
schare te vrezen,h want zĳ allen
houden Johannes
voor een pro_
feet.”i 27 Zĳ gaven Jezus daarom ten antwoord: „Wĳ weten het
niet.” Daarop zei hĳ tot hen: „Dan
zeg ik U evenmin krachtens welke
autoriteit ik deze dingen doe.j
28 Wat dunkt U? Een mens had
twee kinderen.k Hĳ ging naar
het eerste en zei: ’Kind, ga vandaag in de wĳngaard werken.’
29 Deze gaf ten antwoord: ’Ik ga,
heer’,l maar ging niet. 30 Toen
ging hĳ naar het tweede kind en
zei hetzelfde. Deze gaf ten antwoord: ’Neen, ik ga niet.’ Naderhand kreeg hĳ spĳtm en ging
toch. 31 Wie van de twee heeft
de wil van [zĳn] vader gedaan?”n
Zĳ zeiden: „De laatste.” Jezus zei
tot hen: „Voorwaar, ik zeg U dat
de belastinginners en de hoeren U
voorgaan in het koninkrĳk Gods.
32 Want Johannes
is tot U geko_
men in een weg der rechtvaardigheid,o maar GIJ hebt hem niet geloofd.p De belastinginners en de
hoeren hebben hem echter geloofd,q en GIJ, hoewel GIJ [dit] hebt
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MATTHEUS 21:22-44

gezien, hebt naderhand geen spĳt
gehad zodat GIJ in hem zĳt gaan
geloven.
33 Hoort een andere illustratie:
Er was een mens, een heer des
huizes,a die een wĳngaard plantte
en er een omheining omheen zette
en er een wĳnpers in groef en een
toren oprichtte,b en hĳ verhuurde
hem aan wĳngaardeniers en reisde naar het buitenland.c 34 Toen
nu de tĳd der vruchten naderde,
zond hĳ zĳn slaven naar de wĳngaardeniers om zĳn vruchten in
ontvangst te nemen. 35 Maar de
wĳngaardeniers grepen zĳn slaven, en zĳ ranselden de een af,
doodden de ander en stenigden
een derde.d 36 Wederom zond
hĳ andere slaven, meer dan de
eersten, maar met hen deden zĳ
hetzelfde.e 37 Ten slotte zond hĳ
zĳn zoon naar hen toe en zei:
’Voor mĳn zoon zullen zĳ achting hebben.’ 38 Toen de wĳngaardeniers de zoon zagen, zeiden
zĳ onder elkaar: ’Dit is de erfgenaam; f komt, laten wĳ hem doden
en ons zĳn erfenis toe-eigenen!’g
39 Derhalve grepen zĳ hem en
wierpen hem buiten de wĳngaard
en doodden hem.h 40 Wanneer
nu de eigenaar van de wĳngaard
komt, wat zal hĳ dan met die wĳngaardeniers doen?” 41 Zĳ zeiden
tot hem: „Omdat zĳ boosaardig
zĳn, zal hĳ een boosaardige vernietiging i over hen brengen en de
wĳngaard aan andere wĳngaardeniers verhuren, die hem de vruchten zullen afleveren wanneer de
tĳd ervoor is aangebroken.”j
42 Jezus zei tot hen: „Hebt GIJ
nooit in de Schriften gelezen:
’De steen die de bouwlieden hebben verworpen,k is juist de hoofdhoeksteen geworden.l Vanwege
Jehovah is dit geschied, en het
is wonderbaarlĳk in onze ogen’?
43 Daarom zeg ik U: Het koninkrĳk Gods zal van U worden weggenomen en aan een natie worden
gegeven die de vruchten daarvan
voortbrengt.m 44 Ook zal degene die op deze steen valt, verpletterd worden. Wat hem betreft op

¨
MATTHEUS 21:45–22:26

Bruiloftsfeest. Aan God wat van God is

wie [de steen] valt, hĳ zal erdoor
verpulverd worden.”a
45 Toen nu
de overpriesters en
¨
de Farizeeen zĳn illustraties hadden gehoord, bemerkten zĳ dat hĳ
over hen sprak.b 46 Maar hoewel zĳ een middel zochten om
hem te grĳpen, vreesden zĳ de
scharen, daar die hem voor een
profeet hielden.c
Opnieuw nam Jezus het
woord en sprak tot hen
door middel van illustraties en
zei: d 2 „Het koninkrĳk der hemelen is gelĳk geworden aan een
mens, een koning, die een bruiloftsfeeste gaf voor zĳn zoon.
3 En hĳ zond zĳn slaven uit om
de genodigden tot het bruiloftsfeest te roepen,f maar zĳ wilden
niet komen.g 4 Wederom zond
hĳ andere slaven uith en zei: ’Zegt
de genodigden: „Ziet! Ik heb mĳn
middagmaal bereid,i mĳn stieren
en gemeste beesten zĳn geslacht,
en alles is gereed. Komt naar het
bruiloftsfeest.” ’j 5 Maar onbekommerd gingen zĳ weg, de een
naar zĳn eigen veld, de ander
naar zĳn zakelĳke bezigheden; k
6 de overigen echter grepen zĳn
slaven, behandelden hen onbeschaamd en doodden hen.l
7 Maar de koning ontstak in
toorn, en hĳ zond zĳn legers en
bracht die moordenaars om en
stak hun stad in brand.m 8 Toen
zei hĳ tot zĳn slaven: ’Het bruiloftsfeest is wel gereed, maar
de genodigden waren het niet
waard.n 9 Gaat daarom naar de
wegen die uit de stad leiden en
nodigt wie GIJ ook maar vindt uit
tot het bruiloftsfeest.’o 10 En zo
gingen die slaven heen naar de
wegen en brachten allen die zĳ
vonden bĳeen, zowel slechten als
goeden; p en de¨ zaal voor de huwelĳksceremonien werd gevuld met
hen die aan tafel aanlagen.q
11 Toen nu de koning binnenkwam om de gasten te inspecteren, merkte hĳ daar een mens
op die geen bruiloftskleedr aan
had. 12 Derhalve zei hĳ tot
hem: ’Vriend, hoe zĳt gĳ hier bin-
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nengekomen zonder een bruiloftskleed aan te hebben?’a Hĳ wist
niets te zeggen. 13 Vervolgens
zei de koning tot zĳn dienaren:
’Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de duisternis buiten. Daar zal [hĳ] wenen en knarsetanden.’b
14 Want er zĳn velen uitgenodigd, maar weinigen uitverkoren.”c
¨
15 Toen gingen de Farizeeen
heen en beraadslaagden te zamen hoe zĳ hem op grond van
zĳn woorden in de val konden laten lopen.d 16 Daarom zonden
zĳ hun discipelen te zamen met
partĳgangers van Herodes
naar
_
hem toe,e die zeiden: „Leraar, wĳ
weten dat gĳ waarachtig zĳt en
de weg van God in waarheid onderwĳst, en gĳ stoort u aan niemand, want gĳ ziet de uiterlĳke verschĳning der mensen niet
aan.f 17 Zeg ons daarom: Wat
dunkt u? Is het geoorloofd caesar
hoofdgeld te betalen of niet?”g
18 Daar Jezus echter hun goddeloosheid kende, zei hĳ: „Waarom
stelt GIJ mĳ op de proef, huichelaars? h 19 Laat mĳ het geldstuk waarmee GIJ het hoofdgeld
betaalt, zien.” Zĳ brachten hem
een denarius. 20 En hĳ zei tot
hen: „Wiens beeld en opschrift
is dit?”i 21 Zĳ zeiden: „Van caesar.” Toen zei hĳ tot hen: „Betaalt
caesar daarom terug wat van caesar, maar God wat van God is.”j
22 Toen zĳ [dit] nu hoorden, stonden zĳ verwonderd, en zĳ verlieten hem en gingen heen.k
23 Op
¨ die dag kwamen er Sadduceeen naar hem toe, die zeggen
dat er geen opstanding is, en zĳ
vroegen hem: l 24 „Leraar, Mo_
zes heeft gezegd: ’Indien een man
sterft en geen kinderen heeft,
moet zĳn broer zĳn vrouw ten huwelĳk nemen en nageslacht voor
zĳn broer verwekken.’m 25 Nu
waren er bĳ ons zeven broers; en
de eerste trouwde en overleed,
en aangezien hĳ geen nageslacht
had, liet hĳ zĳn vrouw na aan zĳn
broer.n 26 Zo ging het ook met

1241

Opstanding. Twee geboden

de tweede en de derde, tot alle zeven toe.a 27 Het laatst van allen stierf de vrouw. 28 Wie van
de zeven zal haar dientengevolge
in de opstanding tot vrouw krĳgen? Want zĳ hebben haar allen
gehad.”b
29 Jezus gaf hun ten antwoord:
„GIJ vergist U, omdat GIJ noch de
Schriften noch de kracht Gods
kent; c 30 want in de opstanding
huwen de mannen niet noch worden de vrouwen ten huwelĳk gegeven,d maar zĳ zĳn als engelen in
de hemel. 31 Wat de opstanding
der doden betreft, hebt GIJ niet
gelezen wat door God tot U werd
gesproken, toen hĳ zei: e 32 ’Ik
ben de God ¨ van Abraham
en de
_
God van Isa
_ ak en de God van Ja_
kob’? f Hĳ is niet de God van de
doden, maar van de levenden.”g
33 Toen de scharen [dit] hoorden,
stonden zĳ versteld van zĳn leer.h
¨
34 Nadat de Farizeeen hadden
¨
gehoord dat hĳ de Sadduceeen tot
zwĳgen
had gebracht, kwamen zĳ
´ ´
in een groep bĳeen. 35 En een
van hen, die goed onderlegd was
in de Wet,i vroeg, om hem op de
proef te stellen: 36 „Leraar, wat
is het grootste gebod in de Wet?”j
37 Hĳ zei tot hem: „’Gĳ moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw
ziel en met geheel uw verstand.’k
38 Dit is het grootste en eerste
gebod. 39 Het tweede, hieraan
gelĳk, is dit: ’Gĳ moet uw naaste liefhebben als uzelf.’l 40 Aan
deze twee geboden hangt de gehele Wet en de Profeten.”m
¨
41 Terwĳl nu de Farizee en
bĳeen waren, vroeg Jezus hun: n
42 „Wat denkt GIJ omtrent de
Christus? Wiens zoon is hĳ?” Zĳ
o
zeiden tot hem: „Van D avid.”
_
43 Hĳ zei tot hen: „Hoe kan David
_
hem dan onder inspiratie p ’Heer’
noemen, door te zeggen: 44 ’Jehovah heeft tot mĳn Heer gezegd: „Zit aan mĳn rechterhand
totdat ik uw vĳanden onder uw
voeten stel” ’? q 45 Indien David
_
hem daarom ’Heer’ noemt, hoe is
r
hĳ dan zĳn zoon?” 46 En nie-
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¨
MATTHEUS 22:27–23:15
mand kon hem een woord ten antwoord geven, noch durfde iemand
hem van die dag af meer iets te
vragen.a
Toen sprak Jezus tot de
scharen en tot zĳn disci23
pelen, en zei: 2 „De schriftgeb

¨
leerdenc en de Farizeeen zĳn op
d gaan zitten.
de stoel van Mozes
_
3 Doet en onderhoudt daarom
alles wat zĳ U zeggen,e maar doet
niet naar hun daden,f want zĳ
zeggen het wel, maar volbrengen het niet. 4 Zĳ binden zware vrachten samen en leggen die
op de schouders der mensen,g
maar zelf willen zĳ ze met hun
vinger niet verroeren.h 5 Alle
werken die zĳ doen, doen zĳ om
door de mensen gezien te worden,i want zĳ verbreden de doosjes
[met schriftplaatsen] j die zĳ als
beschermmiddel dragen, en vergroten de franjes k [van hun klederen]. 6 Zĳ zĳn gesteld op de
voornaamste plaats l bĳ de avondmaaltĳden en de voorste zitplaatsen in de synagogenm 7 en de
begroetingenn op de marktplaatsen, en worden door de mensen
graag Rabbi genoemd.o 8 Maar
GIJ moet U geen Rabbi laten noe´ ´
men, want e en is UW leraar,p
terwĳl GIJ allen broeders zĳt.
9 Noemt bovendien niemand
op
´ ´
aarde UW vader, want een is UW
q
Vader, de Hemelse. 10 Laat U
r
ook
´ ´ geen ’leiders’ noemen, want
een is UW Leider, de Christus.
11 De grootste onder U moet echter UW dienaar zĳn.s 12 Al wie
zich verhoogt, zal vernederd worden,t en al wie zich vernedert, zal
verhoogd worden.u
13 Wee
¨ U, schriftgeleerden en
Farizeeen, huichelaars!, omdat GIJ
het koninkrĳk der hemelen toesluitv voor de mensen; want zelf
gaat GIJw er niet binnen, en degenen die op weg zĳn er binnen
te gaan, staat GIJ dit niet toe.
14 ——
15 Wee U, schriftgeleerden en
¨
Farizeeen, huichelaars!,x want GIJ
x Mt 6:2; Mt 7:5; Lu 12:56.

¨
MATTHEUS 23:16-39

¨
Wee de schriftgeleerden en Farizeeen

doorkruist
´ ´ de zee en het droge
land om een proseliet te maken, en
wanneer hĳ er een wordt, maakt
GIJ hem tot een voorwerp voor Gehenna,
tweemaal zo erg als GIJ_
ZELF.
16 Wee U, blinde gidsen,a die
zegt: ’Als iemand bĳ de tempel zweert, dat is niets; maar als
iemand bĳ het goud van de tempel zweert, heeft hĳ een verplichting op zich genomen.’b 17 Dwazen en blinden! Wat toch is groter,
het goud of de tempel, die het
goud geheiligd heeft? c 18 En:
’Als iemand bĳ het altaar zweert,
dat is niets; maar als iemand
zweert bĳ de gave die daarop ligt,
heeft hĳ een verplichting op zich
genomen.’ 19 Blinden! Wat toch
is groter, de gave of het altaar,d
waardoor de gave wordt geheiligd? 20 Wie daarom zweert bĳ
het altaar, zweert daarbĳ en bĳ
alles wat erop ligt; 21 en wie
zweert bĳ de tempel, zweert daarbĳ en bĳ hem die erin woont; e
22 en wie zweert bĳ de hemel,
zweert bĳ de troon van Godf en bĳ
hem die erop zit.
23 Wee U, schriftgeleerden en
¨
Farizeeen, huichelaars!, want GIJ
geeft tiendeng van de munt en
de dille en de komĳn, maar hebt
de gewichtiger zaken van de Wet,
namelĳk gerechtigheidh en barmhartigheidi en getrouwheid,j veronachtzaamd. Deze dingen moest
men doen, en toch de andere niet
veronachtzamen. 24 Blinde gidsen,k die de mug l uitzeeft maar de
kameelm doorzwelgt!
25 Wee U, schriftgeleerden en
¨
Farizeeen, huichelaars!, want GIJ
reinigt de buitenkant van de beker n en van de schotel, maar van
binnen zĳn ze vol roof o en onma¨
tigheid. 26 Blinde p Farizeeer,
reinig eerst de binnenkant van
de beker q en van de schotel, opdat ook de buitenkant ervan rein
wordt.
27 Wee U, schriftgeleerden en
¨
Farizeeen, huichelaars!,r want GIJ
gelĳkt op witgekalkte s graven, die
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van buiten weliswaar mooi schĳnen, maar van binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid
zĳn. 28 Zo schĳnt ook GIJ, van
buiten weliswaar, rechtvaardig
voor de mensen,a maar van binnen zĳt GIJ vol huichelarĳ en wetteloosheid.
29 Wee U, schriftgeleerden en
¨
Farizeeen, huichelaars!,b want GIJ
bouwt de graven der profeten
en versiert de herinneringsgraven der rechtvaardigen,c 30 en
GIJ zegt: ’Indien wĳ in de dagen van onze voorvaders leefden,
zouden wĳ met hen geen deel
hebben aan het bloed der profeten.’d 31 Daarom getuigt GIJ tegen UZELF dat GIJ zonen zĳt van
hen die de profeten hebben vermoord.e 32 Welnu dan, maakt
de maat van UW voorvaders vol.f
33 Slangen, addergebroed,g hoe
zult GIJ het oordeel van Gehen_
na ontvlieden? h 34 Ziet, daari ik profeten en wĳze
om zend
mannen en openbare onderwĳzers tot U.j Sommigen van hen
zult GIJ dodenk en aan een paal
hangen, en sommigen van hen
zult GIJ in UW synagogen geselenl en van stad tot stad vervolgen, 35 opdat over U komt
al het rechtvaardige bloed dat
op aarde is vergoten,m vanaf het
o
bloed van de rechtvaardige n Abel
_
tot het bloed van Zachar _ia, de
zoon van Berechja,
die GIJ ver_
moord hebt tussen het heiligdom
en het altaar.p 36 Voorwaar, ik
zeg U: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.q
37 Jeruzalem,
Jeruzalem,
dat de
_
_
profeten doodtr en de tot u uitges
t
zondenen stenigt — hoe dikwĳls
heb ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens
onder haar vleugels vergadert! u
Maar GIJ hebt het niet gewild.v
38 Ziet! UW huis w wordt U verlaten achtergelaten.x 39 Want ik
zeg U: Van nu af zult GIJ mĳ geenszins meer zien, totdat GIJ zegt: ’Gezegend is hĳ die komt in Jehovah’s
naam!’ ”y
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Teken van Christus’ tegenwoordigheid

Terwĳl Jezus nu wegging
en de tempel verliet, kwa24
men zĳn discipelen echter naar
hem toe om hem de gebouwen
van de tempel te tonen.a 2 Hĳ
gaf hun ten antwoord: „Ziet GIJ
al deze dingen niet? Voorwaar,
ik zeg U: Hier zal geenszins een
steen op de andere worden gelaten die niet afgebroken zal worden.”b
3 Toen hĳ op de Olĳfberg zat,
kwamen de discipelen naar hem
toe, terwĳl er verder niemand bĳ
was, en zeiden: „Zeg ons: Wanneer zullen deze dingen zĳn, en
wat zal het teken zĳn van uw tegenwoordigheidc en van het besluit van het samenstel van dingen?”d
4 En Jezus gaf hun ten antwoord: „Past op dat niemand U
misleidt; e 5 want velen zullen
komen op basis van mĳn naam en
zeggen: ’Ik ben de Christus’, en
zĳ zullen velen misleiden.f 6 GIJ
zult horen van oorlogen en berichten van oorlogen; ziet toe dat GIJ
niet wordt verschrikt. Want deze
dingen moeten geschieden, maar
het einde is er nog niet.g
7 Want natie zal tegen natie opstaanh en koninkrĳk tegen koninkrĳk,i en er zullen in de ene
plaats na de andere voedseltekortenj en aardbevingenk zĳn. 8 Al
deze dingen zĳn een begin van
¨
weeen der benauwdheid.
9 Dan zal men U overleveren
aan verdrukking l en U doden,m en
GIJ zult ter wille van mĳn naamn
voorwerpen van haato zĳn voor
¨
alle natien. 10 Dan zullen ook
velen tot struikelen worden gebrachtp en elkaar verraden en elkaar haten.q 11 En vele valse
profetenr zullen opstaan en velen
misleiden; s 12 en wegens het
toenemen der wetteloosheidt zal
de liefde van de meesten verkoelen.u 13 Maar wie tot het einde
heeft volhard,v die zal gered worden.w 14 En dit goede nieuws x
van het koninkrĳky zal op de gehele bewoonde aarde worden ge-
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¨
MATTHEUS 24:1-27

predikt tot
een getuigenis voor
¨
alle natien,a en dan zal het einde b
komen.
15 Wanneer GIJ daarom het
walgelĳke ding c dat verwoesting
veroorzaakt, waarover door be¨
middeling van de profeet Dani
_ el
gesproken is, in een heilige plaats
ziet staand (de lezer gebruike onderscheidingsvermogen), 16 laten dan zĳ die in Judea
_ zĳn, naar
de bergen vluchten.e 17 Laat de
man die zich op het dak bevindt,
niet naar beneden komen om de
goederen uit zĳn huis te halen;
18 en laat de man die op het
veld is, niet naar huis terugkeren
om zĳn bovenkleed op te halen.
19 Wee de zwangere vrouwen en
hen die een klein kind zogen in
die dagen! f 20 Blĳft bidden dat
UW vlucht niet in de wintertĳd
geschiedt, noch op de sabbatdag;
21 want er zal dan een grote verdrukking g zĳn zoals er sedert het
begin der wereld tot nu toe niet is
voorgekomen,h neen, en ook niet
meer zal voorkomen. 22 Indien
die dagen trouwens niet werden
verkort, zou geen vlees worden gered; maar ter wille van de uitverkoreneni zullen die dagen worden
verkort.j
23 Wanneer dan iemand tot
U zegt: ’Ziet! Hier is de Christus’,k of: ’Daar!’, gelooft het niet.l
24 Want er zullen valse christussenm en valse profetenn opstaan,
die grote tekeneno en wonderen zullen doen ten einde, indien mogelĳk, zelfs de uitverkorenen te misleiden.p 25 Ziet!
Ik heb U van tevoren gewaarschuwd.q 26 Als men daarom
tot U zegt: ’Ziet! Hĳ is in de wildernis’, gaat niet uit; ’Ziet! Hĳ
is in de binnenkamers’, gelooft
het niet.r 27 Want evenals de
bliksems komt uit oostelĳke streken en schĳnt tot westelĳke streken, zo zal de tegenwoordigheid
h Da 12:1; i Jes 65:8; 1Pe 2:9; j Mr 13:20; k Mt 24:5;
Lu 17:23; l 1Jo 4:1; m 1Jo 2:18; n De 13:1; Mt
7:15; Mr 13:22; 2Pe 2:1; o Mt 7:22; 2Th 2:9; Opb
13:13; p Mr 13:22; q Jo 13:19; r Lu 17:23; s Job
37:3.

¨
MATTHEUS 24:28–25:4

Zoals in Noachs dagen. Getrouwe slaaf

van de Zoon des mensen zĳn.a
28 Waar maar ook het dode lichaam is, daar zullen de arendenb vergaderd worden.c
29 Onmiddellĳk na de verdrukking van die dagen zal de zon
worden verduisterd,d en de maane
zal haar licht niet geven, en de
sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen
zullen worden geschokt.f 30 En
dan zal het teken van de Zoon
des menseng in de hemel verschĳnen, en dan zullen alle stammen
der aarde zich in weeklacht slaan,h
en zĳ zullen de Zoon des mensen
op de wolken des hemels zien komen met kracht en grote heerlĳkheid.i 31 En hĳ zal zĳn engelen
uitzenden met een luid trompetgeschal,j en zĳ zullen zĳn uitverkorenen bĳeenvergaderenk van de
vier windstreken,l van het ene uiteinde der hemelen tot het andere
uiteinde daarvan.
32 Leert nu van de vĳgenboom
als illustratie het volgende: Zodra zĳn jonge tak zacht wordt
en in het blad schiet, weet GIJ
dat de zomer nabĳ is.m 33 Zo
ook GIJ, wanneer GIJ al deze dingen ziet, weet dan dat hĳ nabĳ
is, voor de deur.n 34 Voorwaar,
ik zeg U dat dit geslachto geenszins zal voorbĳgaan voordat al
deze dingen geschieden. 35 Hemel en aarde zullen voorbĳgaan,p
maar mĳn woorden zullen geenszins voorbĳgaan.q
36 Van die dag en dat uur r weet
niemand iets af, noch de engelen
der hemelen noch de Zoon, dan de
Vader alleen.s 37 Want net zoals
t waren, zo zal
de dagen van Noach
_
de tegenwoordigheid van de Zoon
des mensen zĳn.u ´ ´ 38 Want zoals
zĳ in die dagen voor de vloed waren, zĳ aten en zĳ dronken, mannen huwden en vrouwen werden
ten huwelĳk gegeven, tot op de
v
de ark binnendag waarop Noach
_
ging,w 39 en zĳ sloegen er geen
acht op totdat de vloed kwam en
hen allen wegvaagde,x zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des
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mensen zĳn. 40 Dan zullen er
twee mannen op het veld zĳn: de
een zal meegenomen en de ander
achtergelaten worden; 41 twee
vrouwen zullen aan de handmolen
malen: a de een zal meegenomen
en de ander achtergelaten worden.b 42 Waakt daarom voortdurend, want GIJ weet niet op
welke dag UW Heer komt.c
´ ´
43 Maar weet een ding, dat indien de heer des huizes had geweten in welke nachtwake de dief
zou komen,d hĳ wakker zou zĳn
gebleven en niet in zĳn huis zou
hebben laten inbreken. 44 Toont
ook GIJ U daarom gereed,e want de
Zoon des mensen komt op een uur
waarvan GIJ het niet hebt gedacht.
45 Wie is werkelĳk de getrouwe
en beleidvolle slaaf,f die door zĳn
meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tĳd hun voedsel te geven? g
46 Gelukkig h is die slaaf wanneer zĳn meester hem bĳ zĳn
aankomst daarmee bezig vindt!
47 Voorwaar, ik zeg U: Hĳ zal
hem aanstellen over al zĳn bezittingen.i
48 Maar indien die boze slaaf
ooit in zĳn hartj zou zeggen: ’Mĳn
meester blĳft uit’,k 49 en zĳn
medeslaven zou beginnen te slaan
en met de verstokte dronkaards
zou eten en drinken, 50 dan zal
de meester van die slaaf komen
op een dag waarop hĳ het niet
verwacht en op een uur l dat hĳ
niet weet, 51 en hĳ zal hem met
de grootste strengheid straffenm
en hem zĳn deel met de huichelaars toewĳzen. Daar zal [hĳ] wenen en knarsetanden.n
Dan zal het koninkrĳk der
hemelen gelĳk worden aan
25
tien maagden die hun lampen
o

namen en de bruidegomp tegemoet gingen. 2 Vĳf van hen waren dwaas q en vĳf waren beleidvol.r 3 Want de dwaze namen
wel hun lampen mee, maar geen
olie, 4 terwĳl de beleidvolle met
hun lampen tevens olie in hun

1245

Tien maagden. Talenten

vaten meenamen. 5 Toen nu de
bruidegom uitbleef, dommelden
zĳ allen in en vielen in slaap.a
6 Maar midden in de nacht weerklonk een roep: b ’Daar is de bruidegom! Gaat uit hem tegemoet.’
7 Toen stonden al die maagden
op en maakten hun lampenc in
orde. 8 De dwaze zeiden tot de
beleidvolle: ’Geeft ons wat van
UW olie,d want onze lampen gaan
bĳna uit.’ 9 De beleidvolle e antwoordden en zeiden: ’Misschien
is er net niet genoeg voor ons en
U. Gaat in plaats daarvan naar
hen die ze verkopen en koopt voor
UZELF.’
10 Terwĳl zĳ nu heengingen om te kopen, kwam de
bruidegom, en de maagden die gereed waren, gingen met hem naar
binnen naar het bruiloftsfeest; f en
de deur werd gesloten. 11 Later
kwamen ook de overige maagden
en zeiden: ’Heer, heer, doe ons
open!’g 12 Hĳ gaf ten antwoord:
’Voorwaar, ik zeg U: Ik ken U niet.’h
13 Waakt daarom voortdurend,i
want GIJ weet noch de dag noch
het uur.j
14 Want het is zoals met een
mens k die toen hĳ op het punt
stond naar het buitenland te reizen,l zĳn slaven bĳ zich riep en
zĳn bezittingen aan hen toevertrouwde.m 15 En hĳ gaf aan de
een vĳf talenten, aan een ander
´ ´
twee, aan weer een ander een, een
ieder naar zĳn eigen bekwaamheid,n en hĳ ging naar het buitenland. 16 Degene die de vĳf
talenten had ontvangen, ging onmiddellĳk heen en deed er zaken
mee en verwierf er nog vĳf bĳ.o
17 Zo verwierf ook degene die
de twee had ontvangen, er nog
twee bĳ. 18 Maar degene die er
´ ´
slechts een had ontvangen, ging
heen en groef in de grond en verborg het zilvergeld van zĳn meester.
19 Na een lange tĳdp kwam de
meester van die slaven en hield
afrekening met hen.q 20 Die de
vĳf talenten had ontvangen, trad
derhalve naar voren en bracht
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¨
MATTHEUS 25:5-31
vĳf extra talenten, terwĳl hĳ zei:
’Meester, gĳ hebt mĳ vĳf talenten toevertrouwd; zie, ik heb er
nog vĳf talenten bĳ verworven.’a
21 Zĳn meester zei tot hem: ’Wel
gedaan, goede en getrouwe slaaf! b
Gĳ zĳt over weinig dingen getrouwc geweest. Ik zal u over
veel dingen aanstellen.d Ga de
vreugde e van uw meester binnen.’
22 Vervolgens trad degene die de
twee talenten had ontvangen naar
voren en zei: ’Meester, gĳ hebt mĳ
twee talenten toevertrouwd; zie,
ik heb er nog twee talenten bĳ
verworven.’f 23 Zĳn meester zei
tot hem: ’Wel gedaan, goede en getrouwe slaaf! Gĳ zĳt over weinig
dingen getrouw geweest. Ik zal u
over veel dingen aanstellen.g Ga
de vreugde h van uw meester binnen.’
24 Ten slotte trad degene die
het ene talent had ontvangen naar
voreni en zei: ’Meester, ik wist dat
gĳ een veeleisend mens zĳt, die
oogst waar gĳ niet hebt gezaaid
en inzamelt waar gĳ niet hebt
gewand. 25 Daarom werd ik bevreesdj en ben ik uw talent in
de grond gaan verbergen. Hier
hebt gĳ het uwe.’ 26 Zĳn meester gaf hem ten antwoord: ’Slechte en trage slaaf, gĳ wist immers dat ik oogstte waar ik niet
heb gezaaid en inzamelde waar ik
niet heb gewand? 27 Welnu, dan
hadt gĳ mĳn zilvergeld bĳ de bankiers moeten deponeren, zodat ik
bĳ mĳn aankomst het mĳne met
rente zou hebben ontvangen.k
28 Neemt hem daarom het talent af en geeft het aan hem die
de tien talenten heeft.l 29 Want
aan een ieder die heeft, zal meer
worden gegeven en hĳ zal overvloed hebben; maar wie niet
heeft, hem zal zelfs wat hĳ heeft,
nog ontnomen worden.m 30 En
werpt de onnutte slaaf in de duisternis buiten. Daar zal [hĳ] wenen en knarsetanden.’n
31 Wanneer de Zoon des mensen o gekomen zal zĳn in zĳn
heerlĳkheid, en alle engelen met

¨
MATTHEUS 25:32–26:11
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Schapen en bokken. Laatste Pascha

hem,a dan zal hĳ op zĳn glorierĳb
32 En
ke troon ¨ plaats nemen.
´ ´
alle natien zullen voor hem verc
gaderd worden, en hĳ zal de mensen van elkaar scheiden,d zoals
een herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En de schapen
zal hĳ aan zĳn rechterhande zetten, maar de bokken aan zĳn linkerhand.f
34 Dan zal de koning tot die aan
zĳn rechterhand zeggen: ’Komt,
GIJ op wie de zegen van mĳn Va¨
der rust,g beerfth het koninkrĳki
dat sedert de grondlegging der wereldj voor U is bereid. 35 Want
ik werd hongerig en GIJ hebt mĳ
iets te eten gegeven; k ik werd dorstig en GIJ hebt mĳ iets te drinken gegeven. Ik was een vreemde
en GIJ hebt mĳ gastvrĳ ontvangen; l 36 naakt,m en GIJ hebt mĳ
gekleed. Ik werd ziek en GIJ hebt
mĳ verzorgd. Ik was in de gevangenis n en GIJ zĳt tot mĳ gekomen.’
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen:
’Heer, wanneer hebben wĳ u hongerig gezien en u gevoed, of dorstig o en u iets te drinken gegeven? p 38 Wanneer hebben wĳ u
als vreemde gezien en u gastvrĳ
ontvangen, of naakt en u gekleed?
39 Wanneer hebben wĳ u ziek of
in de gevangenis gezien en zĳn
naar u toe gegaan?’ 40 En de
koning q zal hun ten antwoord geven: ’Voorwaar, ik zeg U: Voor zover GIJ het voor een van de geringstenr van deze broeders s van
mĳ hebt gedaan, hebt GIJ het voor
mĳ gedaan.’t
41 Maar tot die aan zĳn linkerhand zal hĳ dan zeggen: ’Gaat
weg van mĳ,u GIJ die zĳt vervloekt, in het eeuwige vuur v dat
voor de Duivel en zĳn engelenw
is bereid. 42 Want ik werd hongerig, maar GIJ hebt mĳ niets te
eten gegeven,x en ik werd dorstig,y maar GIJ hebt mĳ niets te
drinken gegeven. 43 Ik was een
vreemde, maar GIJ hebt mĳ niet
gastvrĳ ontvangen; naakt, maar
GIJ hebt mĳ niet gekleed; z ziek en
in de gevangenis,a maar GIJ hebt
mĳ niet verzorgd.’ 44 Dan zul-
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len ook zĳ antwoorden en zeggen:
’Heer, wanneer hebben wĳ u hongerig of dorstig of als vreemde of
naakt of ziek of in de gevangenis
gezien en hebben u niet gediend?’
45 Dan zal hĳ hun antwoorden
en zeggen: ’Voorwaar, ik zeg U:
Voor zover GIJ het niet voor een
van deze geringstena hebt gedaan,
hebt GIJ het niet voor mĳb gedaan.’c 46 En dezen zullen heengaan in de eeuwige afsnĳding,d
maar de rechtvaardigen in het
eeuwige leven.”e
Toen Jezus nu
¨ al deze woorden had geeindigd, zei hĳ
26
tot zĳn discipelen: 2 „G weet
IJ

dat over twee dagen het Pascha
plaatsvindt,f en de Zoon des mensen moet overgeleverd worden om
aan een paal te worden gehangen.”g
3 Toen kwamen de overpriesters en de oudere mannen van
het volk bĳeen op de binnenplaats
h
van de hogepriester, die Kajafas
_
heette, 4 en beraadslaagdeni te
zamen om Jezus door een listig
plan te grĳpen en hem te doden.
5 Zĳ bleven echter zeggen: „Niet
op het feest, opdat er geen opschudding onder het volk ontstaat.”j
6¨ Terwĳl Jezus zich te Betha_
niek in het huis van S _imon de mel bevond,
7 kwam er een
laatse
vrouw naar hem toe met een albasten [flacon] vol kostbare, welriekende olie,m en zĳ goot die
vervolgens uit over zĳn hoofd terwĳl hĳ aan tafel aanlag. 8 Toen
de discipelen dit zagen, werden zĳ
verontwaardigd en zeiden: „Waarom die verkwisting? n 9 Want
dit had duur verkocht en aan
de armeno gegeven kunnen worden.” 10 Jezus bemerkte ditp
en zei tot hen: „Waarom tracht
GIJ de vrouw lastig te vallen?
Want zĳ heeft een voortreffelĳke daad jegens mĳ verricht.q
11 Want de armenr hebt GIJ altĳd
bĳ U, maar mĳ zult GIJ niet altĳd
n Mr 14:4; Jo 12:4; o Mr 14:5; Jo 12:5; p Jo 12:6;
q Mr 14:6; r De 15:11; Mr 14:7.
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´
Avondmaal. Jezus in Gethsemane

hebben.a 12 Toen deze vrouw
namelĳk deze welriekende olie
over mĳn lichaam uitgoot, deed zĳ
dit als voorbereiding met het oog
op mĳn begrafenis.b 13 Voorwaar, ik zeg U: Overal waar dit
goede nieuws in de gehele wereld
wordt gepredikt, zal tevens ter gedachtenis aan deze vrouw worden
verteld wat zĳ heeft gedaan.”c
´ ´
14 Hierop ging e en van de
d
twaalf, degene die Judas
Iskariot
_
_
werd genoemd, naar de overpriesters 15 en zei: „Wat zult GIJ mĳ
geven als ik hem aan U verraad?”e
Zĳ zegden hem dertig zilverstukkenf toe. 16 Van toen af bleef
hĳ daarom een goede gelegenheid
zoeken om hem te verraden.g
17 Op de eerste dag der ongezuurde brodenh kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden:
„Waar wilt gĳ dat wĳ de toebereidselen maken zodat gĳ het
Pascha kunt eten?”i 18 Hĳ zei:
„Gaat de stad in naar Die-en-die j
en zegt tot hem: De Leraar zegt:
’Mĳn bestemde tĳd is nabĳ; in
uw huis zal ik met mĳn discipelen het Pascha vieren.’ ”k 19 En
de discipelen deden zoals Jezus
hun had bevolen en maakten alles voor het Pascha gereed.l
20 Toen het nu avondm was geworden, lag hĳ met de twaalf discipelen aan tafel aan.n 21 Terwĳl zĳ aten, zei hĳ: „Voorwaar, ik
zeg U: Een van U zal mĳ verraden.”o 22 Daar zĳ hierover zeer
bedroefd waren, begon de een na
de ander tot hem te zeggen: „Heer,
ik ben het toch niet?”p 23 Hĳ
gaf ten antwoord: „Hĳ die met
mĳ zĳn hand in de schaal doopt,
is degene die mĳ zal verraden.q
24 De Zoon des mensen gaat weliswaar heen, zoals er over hem
staat geschreven,r maar wee s de
mens door bemiddeling van wie
de Zoon des mensen wordt verraden! t Het zou voor die mens beter
zĳn geweest als hĳ niet geboren
was.” 25 Als antwoord zei Ju_
das, die op het punt stond hem te
verraden: „Ik ben het toch niet,
Rabbi?” Hĳ zei tot hem: „Gĳzelf
hebt [het] gezegd.”
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¨
MATTHEUS 26:12-37

26 Terwĳl zĳ verder aten, nam
Jezus een brood,a en na de zegen
te hebben uitgesproken, brak hĳ
hetb en gaf het aan de discipelen
en zei: „Neemt, eet. Dit betekent
mĳn lichaam.”c 27 Ook nam hĳ
een beker,d en na een dankgebed
te hebben uitgesproken, gaf hĳ die
aan hen, terwĳl hĳ zei: „Drinkt
allen hieruit; e 28 want dit betekentf mĳn ’bloedg van het verbond’,h dat ten behoeve van velen
vergoten zal wordeni tot vergeving van zonden.j 29 Maar ik
zeg U: Van nu af zal ik geenszins
meer iets van dit product van
de wĳnstok drinken tot op die
dag waarop ik het met U nieuw
zal drinken in het koninkrĳk van
mĳn Vader.”k 30 Ten slotte gingen zĳ, na het zingen van lofzangen,l naar buiten naar de Olĳfberg.m
31 Toen zei Jezus tot hen:
„In deze nacht zult GIJ allen in
verband met mĳ tot struikelen
worden gebracht, want er staat
geschreven: ’Ik zal de herder
slaan, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.’n
32 Maar nadat ik zal zĳn opgewekt, zal ik U voorgaan naar Gao
lilea.”
33 Petrus
gaf hem ech_
_
ter ten antwoord: „Ook al worden
alle anderen in verband met u tot
struikelen gebracht, ik zal nimmer tot struikelen worden gebracht!”p 34 Jezus zei tot hem:
„Voorwaar, ik zeg u: Nog deze
nacht, voordat een haan kraait,
zult gĳ mĳ driemaal verloochenen.”q 35 Petrus
zei tot hem:
_
„Zelfs al moest ik met u sterven,
ik zal u geenszins verloochenen.”
Hetzelfde zeiden ook alle andere
discipelen.r
36 Toen kwam Jezus met hen´
bĳ de plek s die Geths eman
e
_
heette, en hĳ zei tot de discipelen: „Gaat hier zitten, terwĳl
ik ginds ga bidden.”t 37 En teru
wĳl hĳ Petrus
_
¨ en de twee zonen
van Zebede_ us meenam, begon
q Mr 14:30; Lu 22:34; Jo 13:38; r Mr 14:31; Lu
22:33; s Lu 22:39; Jo 18:1; t Mr 14:32; Lu 22:40;
u Mr 5:37.
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Verraad, gevangenneming, verhoor

hĳ bedroefd en zeer verontrust
te worden.a 38 Toen zei hĳ tot
hen: „Mĳn ziel is diepbedroefd,
ja, tot de dood toe.b Blĳft hier en
waakt met mĳ.”c 39 En nadat
hĳ een eindje verder was gegaan,
viel hĳ op zĳn aangezicht, terwĳl hĳ badd en zei: „Mĳn Vader,
indien het mogelĳk is, laat deze
beker e aan mĳ voorbĳgaan. Doch
niet zoals ik wil,f maar zoals gĳ
wilt.”g
40 En hĳ kwam bĳ de discipelen en vond hen slapend, en
hĳ zei tot Petrus:
„Hebt gĳlie_ ´ ´
den nog niet een uur met mĳ
kunnen waken? h 41 Waakti en
bidtj voortdurend, opdat GIJ niet
in verzoeking komt.k De geest
is natuurlĳk bereidwillig, maar
het vlees is zwak.”l 42 Wederom ging hĳ heen, voor de tweede maal,m en bad, terwĳl hĳ zei:
„Mĳn Vader, indien het niet mogelĳk is dat deze voorbĳgaat tenzĳ ik hem drink, uw wil geschiede.”n 43 En hĳ kwam wederom
en vond hen slapend, want hun
ogen waren zwaar.o 44 Hĳ verliet hen derhalve en ging nogmaals heen en bad voor de derde
maal,p terwĳl hĳ wederom hetzelfde woord zei. 45 Daarna kwam
hĳ bĳ de discipelen en zei tot hen:
„Op een tĳd als deze slaapt GIJ
en neemt GIJ rust! Ziet! Het uur
is nabĳ gekomen waarop de Zoon
des mensen door verraad in de
handen van zondaars wordt overgeleverd.q 46 Staat op, laten wĳ
gaan. Ziet! Mĳn verrader is nabĳ
gekomen.”r 47 En terwĳl hĳ nog
´ ´
s
sprak, zie! daar kwam Judas,
een
_
van de twaalf, en met hem een grote schare met zwaardent en knuppels, gestuurd door de overpriesters en oudere mannen van het
volk.u
48 Zĳn verrader nu had hun
een teken gegeven door te zeggen: „Degene die ik kus, die is
het; neemt hem in hechtenis.”v
49 En recht op Jezus afgaand, zei
hĳ: „Goedendag, Rabbi!”,w en kuste x hem zeer teder. 50 Maar Jezus y zei tot hem: „Vriend, met
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welk doel zĳt gĳ hier?” Toen
kwamen zĳ naar voren en sloegen de hand aan Jezus en namen
hem in hechtenis.a 51 Maar zie!
een van degenen die bĳ Jezus
waren, strekte zĳn hand uit en
trok zĳn zwaard en sloeg de slaaf
van de hogepriester en hieuw
hem het oor af.b 52 Toen zei Jezus tot hem: „Steek uw zwaard
weer op zĳn plaats,c want allen
die naar het zwaard grĳpen, zullen door het zwaard vergaan.d
53 Of denkt gĳ dat ik geen beroep op mĳn Vader kan doen om
mĳ op dit ogenblik meer dan
twaalf legioenen engelen ter beschikking te stellen? e 54 Hoe
zouden in dat geval de Schriften worden vervuld, dat het aldus moet geschieden?” 55 In
dat uur zei Jezus tot de scharen: „Zĳt GIJ met zwaarden en
knuppels als tegen een rover
uitgetrokken, om mĳ gevangen
te nemen? f Dag aan dag zat ik
in de tempelg te onderwĳzen, en
toch hebt GIJ mĳ niet in hechtenis genomen. 56 Maar dit alles is geschied opdat de geschriften van de profeten in vervulling
zouden gaan.”h Toen lieten alle
discipelen hem in de steek en
vluchtten.i
57 Zĳ die Jezus in hechtenis
namen, voerden hem weg naar
j waar
de hogepriester Kajafas,
_
de schriftgeleerden en de oudere mannen vergaderd waren.k
58 Maar Petrus
bleef hem op een
_
flinke afstand volgen tot aan de
binnenplaats l van de hogepriester, en nadat hĳ naar binnen was
gegaan, zat hĳ daar bĳ de huisbedienden om de afloop te zien.m
59 Ondertussen zochten de
overpriesters en het hele San_
hedrin naar een vals getuigenis
tegen Jezus om hem ter dood te
kunnen brengen,n 60 maar zĳ
vonden er geen, ofschoon er vele
valse getuigen optraden.o Naderhand traden er twee op, 61 die
zeiden: „Deze man heeft gezegd:
’Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen opbouwen.’ ”p
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Door Petrus verloochend. Voor Pilatus

62 Toen stond de hogepriester op
en zei tot hem: „Hebt gĳ geen antwoord? Wat getuigen dezen tegen
u?”a 63 Maar Jezus bleef zwĳgen.b Daarom zei de hogepriester
tot hem: „Ik stel u onder ede bĳ
de levende God,c ons te zeggen of
gĳ de Christus,d de Zoon van God,
zĳt!” 64 Jezus zeie tot hem: „Gĳzelf hebt [het] gezegd.f Maar ik
zeg ulieden: Van nu af g zult GIJ
de Zoon des mensenh zien zitten
aan de rechterhandi der kracht en
[hem] zien komen op de wolken
des hemels.”j 65 Toen scheurde
de hogepriester zĳn bovenklederen en zei: „Hĳ heeft gelasterd! k
Waartoe hebben wĳ nog getuigen nodig? l Ziet! Nu hebt GIJ
de lastering gehoord.m 66 Wat
is UW mening?” Zĳ gaven ten antwoord: „Hĳ verdient de dood.”n
67 Daarop spuwden zĳ hem in
het gezichto en gaven hem vuistslagen.p Anderen sloegen hem in
het gezichtq 68 en zeiden: „Profeteer ons, Christus: r Wie is het
die u geslagen heeft?”s
69 Petrus
nu zat buiten op de
_
binnenplaats; en er kwam een
dienstmeisje naar hem toe, dat
zei: „Gĳ¨ waart ook bĳ Jezus de
Galilee er!”t 70 Maar hĳ ontkende het ten aanhoren van hen
allen en zei: „Ik weet niet waar
gĳ het over hebt.” 71 Nadat hĳ
naar buiten was gegaan naar het
poorthuis, merkte een ander meisje hem op en zei tot de daar aanwezigen: „Deze man was bĳ Jezus
de Nazarener.”u 72 En hĳ ontkende het opnieuw, met een eed:
„Ik ken de mens niet!”v 73 Even
daarna kwamen de omstanders
dichterbĳ en zeiden tot Petrus:
_
„Zeker, gĳ zĳt ook een van hen;
trouwens, uw dialect verraadt
u.”w 74 Toen begon hĳ te vloeken en te zweren: „Ik ken de mens
niet!” En onmiddellĳk kraaide een
herinnerde
haan.x 75 En Petrus
_
zich het woord dat Jezus had gesproken, namelĳk: „Voordat een
haan kraait, zult gĳ mĳ driemaal
verloochenen.”y En hĳ ging naar
buiten en weende bitter.z
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MATTHEUS 26:62–27:13

Toen het ochtend was geworden, hielden alle over27
priesters en de oudere mannen
van het volk raad tegen Jezus om
hem ter dood te brengen.a 2 En
na hem te hebben geboeid, voerden zĳ hem weg en leverden hem
b
over aan de stadhouder Pilatus.
_
3 Toen nu Judas,
die hem had
_
verraden, zag dat hĳ veroordeeld
was, kreeg hĳ wroeging en bracht
de dertig c zilverstukken bĳ de
overpriesters en oudere mannen
terug 4 en zei: „Ik heb gezondigd toen ik rechtvaardig bloedd
verried.” Zĳ zeiden: „Wat gaat
ons dat aan? Dat is uw zaak!”e
5 Toen gooide hĳ de zilverstukken in de tempel en trok zich terug, en hĳ ging heen en hing zich
op.f 6 De overpriesters echter
namen de zilverstukken en zeiden:
„Het is niet geoorloofd ze in de
heilige schatkist te werpen, want
het is een bloedprĳs.” 7 Na met
elkaar raad te hebben gehouden,
kochten zĳ er het veld van de pottenbakker mee om daar vreemden
te begraven. 8 Daarom wordt
dat veld tot op de dag van vandaag
„Bloedveld”g genoemd. 9 Toen
werd vervuld hetgeen door bemiddeling van de profeet Jerem _ia was
gesproken, die zei: „En zĳ namen
de dertig zilverstukken,h de prĳs
van de man voor wie een prĳs
werd vastgesteld, degene voor
wie¨ enkelen van de zonen van Is_
rael een prĳs hadden vastgesteld,
10 en gaven die voor het veld van
de pottenbakker,i zoals Jehovah
mĳ geboden had.”
11 Jezus stond nu voor de stadhouder, en de stadhouder stelde
hem de vraag: „Zĳt gĳ de koning
der joden?”j Jezus antwoordde:
„Gĳzelf zegt [het].”k 12 Maar
toen hĳ door de overpriesters
en oudere mannen werd beschuldigd,l gaf hĳ geen enkel
antwoord.m 13 Toen zei Pilatus
_
tot hem: „Hoort gĳ niet hoeveel
dingen zĳ tegen u getuigen?”n
l Mr 15:3; m Sp 11:12; Jes 53:7; Mt 26:63; Jo 19:9;
n Mr 15:4.
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Jezus’ lĳden. Aan de paal gehangen

14 Maar hĳ antwoordde hem niet,
met geen enkel woord, zodat de
stadhouder zich zeer verwonderde.a
15 Nu was het van feest tot
feest de gewoonte dat de stadhouder voor de schare een gevangene, degene die zĳ wilden,
vrĳliet.b 16 Juist op dat ogenblik hadden zĳ een beruchte gevangene, die Barabbas
heette.c
_
17 Toen zĳ daarom bĳeen waren, zei Pilatus
tot hen: „Wie wilt
_
GIJ dat ik U vrĳlaat, Barabbas
_
of Jezus, die Christus wordt ged
18 Hĳ wist namelĳk
noemd?”
dat zĳ hem uit afgunste hadden
overgeleverd.f 19 Terwĳl hĳ op
de rechterstoel gezeten was, liet
zĳn vrouw hem bovendien zeggen: „Heb niets te maken met
die rechtvaardige g man, want ik
heb heden in een droomh veel
om hem geleden.” 20 Maar de
overpriesters en de oudere mannen overreedden de scharen dat
zĳ om Barabbas
zouden vragen,i
_
doch Jezus zouden laten ombrengen. 21 Nu nam de stadhouder
weer het woord en zei tot hen:
„Wie van de twee wilt GIJ dat ik U
j
vrĳlaat?” Zĳ zeiden: „Barabbas.”
_
22 Pilatus
zei tot hen: „Wat zal
_
ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd?” Zĳ zeiden
allen: „Aan de paal met hem!”k
23 Hĳ zei: „Wat voor slechts heeft
hĳ dan gedaan?” Maar zĳ bleven
des te meer schreeuwen: „Aan de
paal met hem!”l
24 Toen Pilatus
zag dat het
_
niets hielp, maar dat er veeleer
een opschudding ontstond, nam
hĳ water m en waste ten aanschouwen van de schare zĳn handen en
zei: „Ik ben onschuldig aan het
bloed van deze [man]. GIJ moet
er zelf maar zorg voor dragen.”
25 Daarop gaf het gehele volk
ten antwoord: „Zĳn bloed kome
over ons en over onze kinderen.”n
26 Toen liet hĳ hun Barabbas
_
vrĳ, maar Jezus liet hĳ zweepslagen geveno en leverde hem over
om aan een paal gehangen te
worden.p
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27 Toen namen de soldaten van
de stadhouder Jezus mee in het
paleis van de stadhouder en verzamelden de hele troepenafdeling
om hem heen.a 28 En na hem
zĳn kleren uitgetrokken te hebben, hingen zĳ hem een scharlaken mantel om,b 29 en zĳ vlochten een kroon van doorns en
zetten die op zĳn hoofd en [gaven
hem] een rietstok in zĳn rechterhand. Toen knielden zĳ voor hem
neer en dreven de spotc met hem,
terwĳl zĳ zeiden: „Goedendag,
gĳ koning der joden!”d 30 En zĳ
spuwdene op hem en namen de
rietstok en gingen hem ermee op
zĳn hoofd slaan. 31 Nadat zĳ de
spot met hem hadden gedreven,f
ontdeden zĳ hem ten slotte van de
mantel en deden hem zĳn bovenklederen aan en voerden hem weg
om aan een paal gehangen te worden.g
32 Toen zĳ naar buiten gingen,
troffen zĳ een ingeborene van Cyrene
aan, S _imon genaamd.h Deze
_
presten zĳ om zĳn martelpaal op
te nemen. 33 En gekomen op
een plaats die Golgotha wordt genoemd,i dat wil zeggen Schedelplaats, 34 gaven zĳ hem wĳn
vermengd met galj te drinken;
maar toen hĳ ervan had geproefd,
weigerde hĳ te drinken.k 35 Nadat zĳ hem aan een paal hadden
gehangen,l verdeelden zĳ zĳn bovenklederenm door het lot te werpen,n 36 en daar neergezeten,
hielden zĳ de wacht bĳ hem.
37 Ook brachten zĳ boven zĳn
hoofd in geschrifte de tegen hem
ingebrachte beschuldiging aan:
„Dit is Jezus, de koning der joden.”o
38 Toen werden er met hem
twee rovers aan palen gehangen,
´ ´
´ ´
een aan zĳn rechter- en een aan
zĳn linkerzĳde.p 39 De voorbĳgangers nu gingen schimpendq
over hem spreken, terwĳl zĳ hun
hoofd schuddenr 40 en zeiden:
„Gĳ daar, die de tempel zou afbrekens en in drie dagen zou opbouwen, red uzelf! Indien gĳ een
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Duisternis. Zĳn dood. Begrafenis

zoon van God zĳt, kom dan van
de martelpaal af!”a 41 Evenzo
gingen ook de overpriesters met
de schriftgeleerden en oudere
mannen de spot met hem drĳven
en zeiden: b 42 „Anderen heeft
hĳ gered, zichzelf kan hĳ niet red¨
den! Hĳ is koning c van Isra
el; laat
_
hem nu van de martelpaal afkomen, dan zullen wĳ in hem geloven.d 43 Hĳ heeft zĳn vertrouwen op God gesteld; laat Hĳ hem
nu verlossene indien Hĳ hem [hebben] wil, want hĳ heeft gezegd: ’Ik
ben Gods Zoon.’ ”f 44 Zelfs de rovers die samen met hem aan palen waren gehangen, gingen hem
op dezelfde wĳze smaden.g
45 Vanaf het zesde uur viel er
een duisternis h over het gehele land, tot aan het negende uur
toe.i 46 Omstreeks het negende
uur riep Jezus met een luide stem
en zei: „Eli, Eli, lama sabachthani?”, dat wil zeggen: „Mĳn God,
mĳn God, waarom hebt gĳ mĳ verlaten?”j 47 Toen sommigen van
hen die daar stonden, dit hoorden, zeiden zĳ voorts: „Deze man
roept El _ia.”k 48 En onmiddellĳk
snelde een van hen weg en nam
een spons en drenkte die met
zurel wĳn en stak ze op een rietstok en gaf hem toen te drinken.m
49 Maar de overigen van hen zeiden: „Laat [hem] begaan! Laten
wĳ eens zien of El _ia hem komt
redden.”n [[Een andere man nam
een speer en doorstak zĳn zĳde,
en er kwam bloed en water uit.o]]
50 Nogmaals riep Jezus met een
luide stem en gaf de geest.p
51 En zie! het gordĳnq van het
heiligdom scheurde
van boven tot
¨
onder in tweeen,r en de aarde beefde, en de rotsen spleten vaneen.s
52 En de herinneringsgraven werden geopend en vele lichamen van
de heiligen die ontslapen waren,
werden opgericht 53 (en personen die nadat hĳ was opgewekt,
uit het midden der herinneringsgraven vandaan kwamen, gingen
de heilige stadt binnen), en ze werden voor vele mensen zichtbaar.
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MATTHEUS 27:41-66

54 De legeroverste echter en zĳ
die met hem bĳ Jezus de wacht
hielden, werden bĳ het zien van de
aardbeving en al wat er gebeurde,
zeer bevreesd en zĳ zeiden: „Waarlĳk, dit was Gods Zoon.”a
55 Bovendien stonden daar vele
vrouwen, die Jezus vanuit Galilea
_ hadden vergezeld om hem te
dienen,b op een afstand toe te
kĳken; c 56 onder hen bevonden
zich Mar _ia Magdalena,
ook Mar _ia,
_
de moeder van Jakobus
en Joses,
_
_
en de ¨ moeder van de zonen van Zed
bede_ us.
57 Laat in de middag nu kwam
er een rĳk man van Arimathea,
_
Jozef
genaamd, die zelf ook een
_
discipel van Jezus was geworden.e 58 Deze ging naar Pila_
tus en vroeg om het lichaam van
Jezus.f Toen gebood Pilatus
dat
_
het [hem] gegeven zou worden.g
59 En Jozef
nam het lichaam,
_
wikkelde het in rein fĳn linnenh
60 en legde het in zĳn nieuwe
herinneringsgraf,i dat hĳ in de
rots had uitgehouwen. En nadat
hĳ een grote steen voor de deuropening van het herinneringsgraf had gerold, ging hĳ heen.j
61 Mar _ia Magdalena
en de andere
_
Mar _ia bleven daar echter en zaten
tegenover het graf.k
62 De volgende dag, dit was
na de Voorbereiding,l kwamen
de
¨
overpriesters en de Farizeeen gezamenlĳk bĳ Pilatus
63 en zei_
den: „Heer, het kwam ons in herinnering dat die bedrieger, toen
hĳ nog leefde, heeft gezegd: ’Na
drie dagenm zal ik worden opgewekt.’ 64 Gebied daarom dat
het graf tot de derde dag wordt
verzekerd, opdat niet soms zĳn
discipelen komen en hem stelenn
en tot het volk zeggen: ’Hĳ is
uit de doden opgewekt!’, en dit
laatste bedrog zal erger zĳn dan
het eerste.” 65 Pilatus
zei tot
_
hen: „GIJ hebt een wacht.o Gaat
en verzekert het naar UW beste
weten.” 66 Zĳ dan gingen heen
en verzekerden het graf door de
steen te verzegelenp en de wacht
erbĳ te plaatsen.

¨
MATTHEUS 28:1—MARKUS 1:5
Na de sabbat, toen het licht
begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Mar _ia Magdalena
en de andere Mar _ia
_
naar het graf kĳken.a
2 En zie! er had een grote aardbeving plaatsgevonden; want Jehovah’s engel was uit de hemel
neergedaald en naderbĳ gekomen
en had de steen weggerold en zat
daarop.b 3 Zĳn uiterlĳke verschĳning was als de bliksemc en
zĳn kleding zo wit als sneeuw.d
4 Ja, uit vrees voor hem beefden
de wachters en werden als doden.
5 Doch de engele gaf de vrouwen ten antwoord: „Weest niet bevreesd, want ik weet dat GIJ Jezus
zoekt,f die aan een paal werd gehangen. 6 Hĳ is niet hier, want
hĳ is opgewekt,g zoals hĳ heeft gezegd. Komt, ziet de plaats waar hĳ
gelegen heeft. 7 Gaat nu vlug
naar zĳn discipelen en zegt hun
dat hĳ uit de doden is opgewekt,h
en ziet! hĳ gaat U voor naar Galilea;
_ i daar zult GIJ hem zien. Ziet! Ik
heb het U gezegd.”j
8 Vervuld met vrees en grote vreugde verlieten zĳ derhalve vlug het herinneringsgraf en
liepen snel om het aan zĳn discipelen te berichten.k 9 En zie!
Jezus kwam hen tegemoet en zei:
„Goedendag!” Zĳ traden op hem
toe en grepen zĳn voeten vast
en brachten hem hulde. 10 Toen
zei Jezus tot hen: „Vreest niet!
Gaat, bericht mĳn broeders l dat zĳ
naar Galilea
_ moeten gaan, en daar
zullen zĳ mĳ zien.”

28

Opstanding. Discipelen maken
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11 Terwĳl zĳ onderweg waren,
zie! daar gingen enkelen van de
wachta naar de stad en berichtten aan de overpriesters alles wat
er gebeurd was. 12 En nadat dezen met de oudere mannen waren bĳeengekomen en hadden beraadslaagd, gaven zĳ de soldaten
een voldoend aantal zilverstukkenb 13 en zeiden: „Zegt: ’Zĳn
discipelenc zĳn hem in de nacht
komen stelen terwĳl wĳ sliepen.’
14 En mocht dit de stadhouder
ter ore komen, dan zullen wĳ
[hem] overreden en maken dat
GIJ onbezorgd kunt zĳn.”
15 Zĳ
dan namen de zilverstukken en
deden zoals zĳ onderricht waren;
en dit woord is tot op de dag van
vandaag onder de joden verbreid.
16 De elf discipelen gingen echter naar Galilea,
_ d naar de berg
waar Jezus met hen had afgesproken, 17 en toen zĳ hem zagen,
brachten zĳ hem hulde, maar sommigen twĳfelden.e 18 En Jezus
trad naderbĳ en sprak tot hen, en
zei: „Alle autoriteitf in de hemel en
op aarde is mĳ gegeven. 19 Gaat
g van
daarom en maakt discipelen
¨
mensen uit alle natien,h hen dopende i in de naam van de Vader j
en van de Zoonk en van de heilige geest,l 20 en leertm hun onderhoudenn alles wat ik U geboden
heb.o En ziet! ik ben met Up alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen.”q
o 1Kor 11:23; 2Pe 3:2; 1Jo 3:23; p Mt 18:20; Han
18:10; q Mt 13:39; Mt 13:49; Mt 24:3.

dccc

ccc

VOLGENS

MARKUS
HFDST. 1

[Het] begin van het goede
nieuws over Jezus Christus:
1
2 Zoals geschreven staat in Je-

a Mal 3:1
Mt 11:10
Lu 7:27

saja,
de profeet: „(Zie! Ik zend
_
mĳn boodschapper voor uw aangezicht uit, die uw weg zal bereiden; a) 3 luistert! in de wildernis roept iemand: ’Bereidt de

a Jes 40:3
Lu 3:4
Jo 1:23

2e kolom

weg van Jehovah, maakt zĳn paden recht’ ”,a 4 verscheen Johannes,
die doopte, in de wilder_
nis en predikte de doop [als een
symbool] van berouw tot vergeving van zonden.b 5 Bĳgevolg
b Mt 3:2; Lu 3:3; Han 13:24.
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Jezus drĳft demonen uit, geneest zieken

trokken heel het gebied van Judea
_ en alle inwoners van Jeruza_
lem naar hem uit, en zĳ werden
door hem gedoopt in de rivier de
Jorda_ an,
terwĳl zĳ openlĳk hun
_
zonden beleden.a 6 Johannes
nu
_
ging gekleed in kameelhaar en
[droeg] een leren gordel om zĳn
lendenen,b en hĳ at sprinkhanenc
en wilde honing.d 7 En hĳ predikte en zei: „Na mĳ komt iemand
die sterker is dan ik; ik ben niet
waardig mĳ te bukken en de riemen van zĳn sandalen los te maken.e 8 Ik heb U met water gedoopt, maar hĳ zal U met heilige
geest dopen.”f
9 In de loop van die dagen
kwam Jezus uit Nazareth
in Ga_
lilea
in
_ en werd door Johannes
_
de Jorda_ an
_ gedoopt.g 10 En onmiddellĳk toen hĳ uit het water
opkwam, zag hĳ de hemelen vaneengaan en de geest gelĳk een
duif op hem neerdalen; h 11 en
er kwam een stem uit de hemelen: „Gĳ zĳt mĳn Zoon, de geliefde; ik heb u goedgekeurd.”i
12 En onmiddellĳk dreef de
geest hem naar de wildernis.j
13 Derhalve bleef hĳ veertig dagenk in de wildernis, waar hĳ door
Satan
werd verzocht,l en hĳ was
_
bĳ de wilde dieren, maar de engelen dienden hem.m
14 Nadat Johannes
nu was ge_
vangengenomen, ging Jezus naar
Galilea
_ n en predikte het goede
nieuws van Godo 15 en zei: „De
bestemde tĳd is vervuldp en het
koninkrĳk Gods is nabĳ gekomen.
Hebt berouwq en stelt geloof in het
goede nieuws.”
16 Terwĳl hĳ langs de zee van
Galilea
_ liep, zag hĳ S _imonr en Andreas,
de broer van S _imon, [hun
_
netten] in de zee uitwerpen, want
zĳ waren vissers.s 17 Jezus zei
dan tot hen: „Komt achter mĳ en
ik zal U tot vissers van mensen
maken.”t 18 En terstond lieten
zĳ hun netten in de steek en volgden hem.u 19 En nadat hĳ iets
verder was gegaan, zag hĳ ¨ Jako_
bus, de [zoon] van Zebede_ us, en
diens broer Johannes,
terwĳl zĳ
_
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MARKUS 1:6-34

in hun boot juist bezig waren hun
netten te herstellen; a 20 en onverwĳld riep hĳ hen. Hierop
lie¨
ten zĳ hun vader Zebede_ us met
de loonarbeiders in de boot en
gingen hem achterna.
21 En zĳ
¨
gingen Kaperna
umb binnen.
_
Zodra het sabbat was, begaf hĳ
zich in de synagoge en ging onderwĳzen. 22 En zĳ stonden versteld van zĳn manier van onderwĳzen,c want hĳ onderwees hen
als iemand die autoriteit heeft,
en niet zoals de schriftgeleerden.d
23 Juist op dat ogenblik bevond
er zich in hun synagoge ook een
mens die in de macht was van een
onreine geest, en hĳ schreeuwde e
24 en zei: „Wat hebben wĳ met u
te maken, Jezus, gĳ Nazarener? f
Zĳt gĳ gekomen om ons om te
brengen? Ik weetg precies wie gĳ
zĳt: de Heilige h Gods.”i 25 Maar
Jezus bestrafte hem en zei: „Zwĳg,
en ga van hem uit!”j 26 En nadat
de onreine geest hem een stuiptrekking had bezorgd en luidkeels
had gegild, ging hĳ van hem uit.k´
27 De mensen nu stonden allen zo
verbaasd dat zĳ er onder elkaar
over gingen spreken en zeiden:
„Wat is dit? Een nieuwe leer! Zelfs
de onreine geesten beveelt hĳ op
gezaghebbende wĳze en zĳ gehoorzamen hem.”l 28 En het bericht omtrent hem verbreidde zich
onmiddellĳk naar alle richtingen,
door het gehele omliggende land
van Galilea.
_ m
29 Daarop verlieten zĳ onmiddellĳk de synagoge en gingen met
Jakobus
en Johannes
het huis
_
_
van S _imonn en Andreas
binnen.
_
30 S _imons schoonmoeder o nu lag
p
met koorts ziek te bed, en terstond vertelden zĳ hem over haar.
31 En hĳ ging naar haar toe, pakte haar bĳ de hand en richtte haar
op; en de koorts verliet haar q en zĳ
ging hen dienen.r
32 Toen het avond was geworden, na zonsondergang, kwam
men alle ziekens en door demonen bezetenent bĳ hem brengen;
33 en de hele stad had zich vlak
voor de deur verzameld. 34 En

MARKUS 1:35–2:15

¨
Melaatse genezen. Mattheus geroepen

hĳ genas velen die aan allerhande ziekten ledena en dreef vele
demonen uit, maar hĳ liet niet
toe dat de demonen spraken, omdat zĳ wisten dat hĳ Christus
was.b
35 En vroeg in de morgen, toen
het nog donker was, stond hĳ op
en ging naar buiten en begaf zich
naar een eenzame plaats,c waar
hĳ ging bidden.d 36 Maar S _imon
en zĳ die met hem waren, gingen
hem snel achterna 37 en vonden hem, en zĳ zeiden tot hem:
„Allen zoeken u.” 38 Maar hĳ
zei tot hen: „Laten wĳ ergens anders heen gaan, naar de naburige dorpen, opdat ik ook daar kan
prediken,e want met dat doel ben
ik uitgegaan.”f 39 En hĳ ging en
predikte in hun synagogen in heel
Galilea
_ en wierp de demonen uit.g
40 Er kwam ook een melaatse naar
¨ hem toe, die zelfs op zĳn
knieen viel om hem een dringend
verzoek te doen en tot hem zei:
„Als u het alleen maar wilt, kunt
u mĳ rein maken.”h 41 Door medelĳden bewogeni strekte hĳ toen
zĳn hand uit, raakte hem aan en
zei tot hem: „Ik wil het. Word
rein.”j 42 En onmiddellĳk verdween de melaatsheid bĳ hem,
en hĳ werd rein.k 43 Voorts gaf
hĳ hem strikte orders en zond
hem terstond weg, 44 en hĳ zei
tot hem: „Zie toe dat gĳ aan niemand iets vertelt, maar ga u aan
de priester laten zienl en offer ten
behoeve van uw reiniging datgene wat Mozes
heeft voorgeschre_
ven,m tot een getuigenis voor
n
hen.”
45 Nadat de man echter
was weggegaan, begon hĳ er grote ruchtbaarheid aan te geven en
het verhaal alom te verbreiden,
zodat [Jezus] niet meer openlĳk
een stad kon binnengaan, maar
buiten op eenzame plaatsen bleef.
Toch bleven zĳ van alle kanten
naar hem toe komen.o
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Na enige dagen ¨ ging hĳ echter
weer Kaperna
um binnen, en
_
2
er werd bericht dat hĳ thuis was.
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ten voor de deur geen plaats meer
was, en hĳ ging het woord tot
hen spreken.a 3 En men kwam
een verlamde bĳ hem brengen,
die door vier man werd gedragen.b 4 Omdat zĳ hem vanwege
de schare echter niet vlak bĳ [Jezus] konden brengen, verwĳderden zĳ het dak boven de plaats
waar hĳ was, en na een opening
te hebben gegraven, lieten zĳ het
draagbed waarop de verlamde lag,
zakken.c 5 En toen Jezus hun
geloof zag,d zei hĳ tot de verlamde:
„Kind, uw zonden zĳn vergeven.”e
6 Nu zaten daar sommigen van de
schriftgeleerden, die in hun hart
overlegden: f 7 „Waarom spreekt
die man aldus? Hĳ lastert. Wie
´
kan er zonden vergeven dan Een:
God?”g 8 Maar Jezus, die door
zĳn geest onmiddellĳk had onderscheiden dat zĳ aldus bĳ zichzelf overlegden, zei tot hen: „Waarom overlegt GIJ deze dingen in UW
hart? h 9 Wat is gemakkelĳker,
tot de verlamde te zeggen: ’Uw
zonden zĳn vergeven’, of te zeggen: ’Sta op en neem uw draagbed
op en loop’? i 10 Opdat GIJ echter
zult weten dat de Zoon des mensenj de macht heeft op aarde zonden te vergeven”k — zei hĳ tot de
verlamde: 11 „Ik zeg u: Sta op,
neem uw draagbed op en ga naar
uw huis.”l 12 Toen stond hĳ op
en nam onmiddellĳk zĳn draagbed op en liep voor aller oog naar
buiten,m zodat zĳ allen eenvoudig
in vervoering raakten, en zĳ verheerlĳkten God en zeiden: „Zo iets
hebben wĳ nog nooit gezien.”n
13 Wederom ging hĳ naar buiten, langs de zee; en de gehele schare bleef naar hem toe komen, en hĳ ging hen onderwĳzen.
14 Maar in het voorbĳgaan viel
o
de [zoon] van
zĳn blik
op Levi,
_
¨
Alfe_ us, die bĳ het belastingkantoor zat, en hĳ zei tot hem: „Wees
mĳn volgeling.” En hĳ stond op en
volgde hem.p 15 Later gebeurde
het dat hĳ in zĳn huis aan tafel
aanlag, en vele belastinginners q
en zondaars lagen met Jezus en
zĳn discipelen aan, want zĳ waren
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Kritiek inzake sabbat. Genezing op de sabbat

met velen en zĳ gingen hem volgen.a 16 Toen de schriftgeleer¨
den der Farizeeen echter zagen
dat hĳ met de zondaars en belastinginners at, zeiden zĳ voorts
tot zĳn discipelen: „Eet hĳ met
de belastinginners en zondaars?”b
17 Toen Jezus dit hoorde, zei hĳ
tot hen: „Zĳ die sterk zĳn, hebben geen geneesheer nodig, maar
zĳ die ziek zĳn wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.”c
18 Johannes’
discipelen nu en
_ ¨
de Farizeeen onderhielden de vasten. Daarom kwamen zĳ naar hem
toe en zeiden: „Waarom onderhouden de discipelen van Johannes
en
_
¨
de discipelen van de Farizeeen de
vasten, maar onderhouden uw discipelen de vasten niet?”d 19 En
Jezus zei tot hen: „De vrienden
van de bruidegom kunnen toch
niet vasten terwĳl de bruidegom
bĳ hen is? e Zolang zĳ de bruidegom bĳ zich hebben, kunnen zĳ
niet vasten.f 20 Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom
van hen weggenomen zal worden,
en dan, op die dag, zullen zĳ vasten.g 21 Niemand naait een lap
ongekrompen stof op een oud bovenkleed; doet hĳ dit wel, dan
trekt de nieuwe lap door zĳn volle sterkte aan het oude kleed
en de scheur wordt nog groter.h
22 Ook doet niemand nieuwe wĳn
in oude wĳnzakken; doet hĳ dit
wel, dan doet de wĳn de zakken
barsten en gaat de wĳn verloren met de zakken.i Maar nieuwe
wĳn doet men in nieuwe wĳnzakken.”j
23 Nu geschiedde het dat hĳ
op de sabbat door de korenvelden
ging, en zĳn discipelen begonnen onder het gaan aren te pluk¨
ken.k 24 De Farizeeen zeiden
daarom tot hem: „Kĳk eens! Waarom doen zĳ op de sabbat iets wat
niet geoorloofd is?”l 25 Maar hĳ
zei tot hen: „Hebt GIJ dan nog
m deed
nooit gelezen wat David
_
toen hĳ — en ook de mannen die
bĳ hem waren — gebrek had en
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MARKUS 2:16–3:9

honger kreeg? a 26 Hoe hĳ —
volgens het bericht over de overb
priester Abjathar
— het huis van
_
God binnenging en de broden der
c
voorzetting at, terwĳl het niemand geoorloofd is d die te eten
behalve de priesters, en hoe hĳ
ook de mannen die bĳ hem waren
daarvan gaf?”e 27 Daarom zei
hĳ verder tot hen: „De sabbat is
ter wille van de mens in het leven
geroepen,f en niet de mens ter
wille van de sabbat; g 28 derhalve is de Zoon des mensen Heer
ook van de sabbat.”h
Weer ging hĳ een synagoge binnen, en daar was een
3
mens die een verdorde hand had.
i

2 Zĳ sloegen hem daarom nauwlettend gade om te zien of hĳ de
man op de sabbat zou genezen,
ten einde hem te kunnen beschuldigen.j 3 En hĳ zei tot de mens
met de verdorde hand: „Sta op [en
kom] naar het midden.” 4 Vervolgens zei hĳ tot hen: „Is het
geoorloofd op de sabbat een goede daad te doen of een slechte daad te doen, een ziel te redden of te doden?”k Maar zĳ bleven
zwĳgen. 5 En nadat hĳ vol verontwaardiging zĳn blik over hen
had laten rondgaan, diepbedroefd
over de ongevoeligheid van hun
hart,l zei hĳ tot de mens: „Strek
uw hand uit.” En hĳ strekte ze
m
uit en zĳn hand werd hersteld.
¨
6 Toen gingen de Farizeeen naar
buiten en hielden onmiddellĳk
met de partĳgangers van Hero_
des n raad tegen hem, ten einde
o
hem om te brengen.
7 Maar Jezus trok zich met zĳn
discipelen terug naar de zee, en
een grote menigte uit Galilea
_ en
uit Judea
_ volgde hem.p 8 Zelfs
uit Jeruzalem
en uit Idumea
_
_ en
van de overkant van de Jorda_ an
_
q
en uit de omstreken van Tyrus
_
en S _idon kwam een grote menigte naar hem toe, toen men hoorde wat hĳ allemaal deed. 9 En
hĳ zei tot zĳn discipelen ervoor
te zorgen dat er voortdurend een
bootje tot zĳn beschikking was,

MARKUS 3:10–4:4

De twaalf uitgekozen. Jezus’ ware broers

zodat de schare hem niet in het gedrang zou brengen. 10 Want hĳ
genas velen, met het gevolg dat
allen die ernstige kwalen hadden,
zich gewoonweg op hem wierpen
om hem aan te raken.a 11 Zelfs
de onreine geestenb wierpen zich,
telkens als zĳ hem zagen, voor
hem neer en schreeuwden: „Gĳ
zĳt de Zoon van God.”c 12 Maar
herhaaldelĳk gelastte hĳ hun nadrukkelĳk hem niet bekend te maken.d
13 En hĳ ging een berg op en
riep degenen die hĳ wilde tot
zich,e en zĳ kwamen bĳ hem.f
14 En hĳ vormde [een groep van]
twaalf, aan wie hĳ tevens de naam
„apostelen” gaf, opdat zĳ bĳ hem
zouden blĳven en opdat hĳ hen
kon uitzenden om te predikeng
15 en om macht te hebben de demonen uit te werpen.h
16 Tot de [groep van] twaalf
nu die hĳ vormde, behoorden S _imon, die hĳ tevens de bĳnaam
Petrus
gaf,i 17 en
Jakobus,
de
_
_
¨
[zoon] van Zebede_ us, en Johannes,
_
j (aan hen
de broer van Jakobus
_
gaf hĳ ook de bĳnaam Boanerges,
_
hetgeen Zonen van de donder betekent), 18 en Andreas
en Fi¨_
l _ippus
en Bartholome_ us en Mat¨
the_ us en Thomas
en Jakobus,
_ ¨
_
¨ de
[zoon] van Alfe_ us, en¨ Thadde_ us en
S _imon de Kananeeer 19 en Ju_
das Iskariot,
die hem later verra_
den heeft.k
En hĳ ging een huis binnen.
20 Weer verzamelde zich de schare, zodat zĳ niet eens een maaltĳd
konden nuttigen.l 21 Toen zĳn
bloedverwantenm dit echter hoorden, gingen zĳ er op uit om hem te
grĳpen, want zĳ zeiden: „Hĳ heeft
zĳn verstand verloren.”n 22 Ook
de schriftgeleerden die uit Jeruzalem
waren
_
¨ gekomen, zeiden:
„Hĳ heeft Beelzebub,
en hĳ werpt
_
de demonen uit door bemiddeling
van de heerser der demonen.”o
23 Na hen daarom bĳ zich te hebben geroepen, zei hĳ voorts door
middel van illustraties tot hen:
„Hoe kan Satan
nu Satan
uitwer_
_
pen? 24 Immers, als een konink-
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rĳk tegen zichzelf verdeeld raakt,
kan dat koninkrĳk geen stand
houden; a 25 en als een huis tegen zichzelf verdeeld raakt, zal
dat huis geen stand kunnen houals
den.b 26 Zo kan ook Satan,
_
hĳ tegen zichzelf is opgestaan en
verdeeld is geraakt, geen stand
houden, maar komt tot een einde.c 27 Trouwens, niemand die
het huis van een sterke man is binnengedrongen, kan zĳn huisraad
plunderend als hĳ de sterke niet
eerst bindt, en dan zal hĳ zĳn huis
plunderen.e 28 Voorwaar, ik zeg
U dat de zonen der mensen alles
vergeven zal worden, welke zonden en lasteringen zĳ ook op lasterlĳke wĳze begaan.f 29 Maar
wie lastert tegen de heilige geest,
krĳgt in eeuwigheid geen vergiffenis, doch is schuldig aan eeuwige
zonde.”g 30 Dit omdat zĳ zeiden:
„Hĳ heeft een onreine geest.”h
31 Nu kwamen zĳn moeder en
zĳn broers,i en terwĳl zĳ buiten
bleven staan, stuurden zĳ iemand
naar binnen om hem te roepen.j
32 Nu zat er een schare om hem
heen; daarom zeiden zĳ tot hem:
„Zie! Uw moeder en uw broers
daarbuiten zoeken u.”k 33 Maar
hĳ gaf hun ten antwoord: „Wie
zĳn mĳn moeder en mĳn broers?”l
34 En nadat hĳ zĳn blik had laten rondgaan over hen die in een
kring om hem heen zaten, zei
hĳ: „Ziet, mĳn moeder en mĳn
broers! m 35 Al wie de wil van
God doet, die is mĳn broer en zuster en moeder.”n
En hĳ begon wederom te on4
derwĳzen langs de zee. En
een zeer grote schare verzamelde
o

zich bĳ hem, zodat hĳ in een boot
stapte en [daarin] neerzat op de
zee, terwĳl de gehele schare zich
langs de zee aan de oever bevond.p
2 Hĳ dan ging hun vele dingen leren door middel van illustraties q
en zei tot hen in zĳn onderwĳs: r
3 „Luistert. Ziet! De zaaier ging
uit om te zaaien.s 4 En terwĳl
hĳ zaaide, viel een gedeelte [van
het zaad] langs de weg, en de
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Illustratie van de zaaier

vogels kwamen en aten het op.a
5 En een ander [gedeelte] viel op
de rotsachtige [bodem], waar het
natuurlĳk niet veel aarde had, en
het schoot onmiddellĳk op omdat het geen diepe aarde had.b
6 Toen de zon echter opging, werd
het verzengd, en omdat het geen
wortel had, verdorde het.c 7 En
een ander [gedeelte] viel tussen de
doorns, en de doorns kwamen op
en verstikten het, en het leverde
geen vrucht op.d 8 Maar andere
[zaadjes] vielen op de voortreffelĳke aarde,e en toen ze waren opgekomen en zich hadden ontwikkeld, gingen ze vrucht opleveren
en brachten dertig- en zestig- en
honderdvoud voort.”f 9 En hĳ
zei vervolgens: „Wie oren heeft
om te luisteren, hĳ luistere.”g
10 Toen hĳ nu alleen was, gingen zĳ die zich om hem heen bevonden, samen met de twaalf,
hem vragen stellen omtrent de
illustraties.h 11 Daarop zei hĳ
tot hen: „Aan U is het heilige geheimi van het koninkrĳk Gods
gegeven, maar voor hen die buiten zĳn, geschieden alle dingen door middel van illustraties,j
12 opdat zĳ, ofschoon zĳ kĳken,
wel kĳken, maar toch niet zien,
en ofschoon zĳ horen, wel horen, maar toch de betekenis ervan niet begrĳpen, noch zich ooit
omkeren en vergeving ontvangen.”k 13 Voorts zei hĳ tot hen:
„Als GIJ deze illustratie niet verstaat, hoe zult GIJ dan alle andere
illustraties begrĳpen?
14 De zaaier zaait het woord.l
15 Dit dan zĳn degenen langs de
weg, waar het woord wordt gezaaid; maar zodra zĳ [het] hebben
m en neemt
gehoord, komt Satan
_
het woord dat in hen werd gezaaid weg.n 16 En evenzo zĳn
dit degenen die op de rotsachtige plekken zĳn gezaaid: zodra
zĳ het woord hebben gehoord,
aanvaarden zĳ het met vreugde.o
17 Zĳ hebben echter geen wortel in zich, maar blĳven een tĳdlang; zodra er daarna wegens het
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MARKUS 4:5-29
woord verdrukking of vervolging
ontstaat, worden zĳ tot struikelen gebracht.a 18 Er zĳn nog anderen die tussen de doorns worden gezaaid; dit zĳn degenen
die het woord hebben gehoord,b
19 maar de zorgenc van dit samenstel van dingen en de bedrieglĳke kracht van de rĳkdomd en
de begeertene naar de overige dingen dringen binnen en verstikken
het woord, en het wordt onvruchtbaar.f 20 Ten slotte zĳn zĳ die
op de voortreffelĳke aarde werden gezaaid, degenen die naar het
woord luisteren en het gunstig
ontvangen en vrucht dragen: dertig- en zestig- en honderdvoud.”g
21 En hĳ zei verder tot hen:
„Wordt er soms een lamp gehaald
om onder een korenmaat of onder
een bed gezet te worden? Wordt ze
juist niet gehaald om op een lampenstandaard te worden gezet? h
22 Want niets is verborgen dan
met de bedoeling blootgelegd te
worden; niets is zorgvuldig aan
het oog onttrokken dan met de
bedoeling aan het licht te komen.i
23 Wie oren heeft om te luisteren,
hĳ luistere.”j
24 Voorts zei hĳ tot hen:
„Schenkt aandacht aan hetgeen
GIJ hoort.k Met de maat waarmee
GIJ meet, zal men U meten,l ja, er
zal voor U nog meer aan worden
toegevoegd.m 25 Want aan wie
heeft, zal meer worden gegeven;
maar wie niet heeft, hem zal zelfs
wat hĳ heeft, nog ontnomen worden.”n
26 Daarom zei hĳ verder: „In
dit opzicht is het met het koninkrĳk Gods als met een mens die het
zaad op de aarde werpt,o 27 en
hĳ slaapt ’s nachts en staat overdag op, en het zaad ontkiemt en
schiet op, maar hĳ weet niet hoe.p
28 De grond brengt vanzelf geleidelĳk aan vrucht voort, eerst de
grashalm, dan de aar, ten slotte
het volle koren in de aar. 29 Zodra de vrucht het echter toelaat,
slaat hĳ er de sikkel in, omdat de
oogsttĳd is aangebroken.”

MARKUS 4:30–5:15

Mosterdzaadje. Wind gestild. Bezetene

30 En hĳ zei verder: „Waarmee
zullen wĳ het koninkrĳk Gods
vergelĳken, of door middel van
welke illustratie zullen wĳ het
uiteenzetten? a 31 [Het is] gelĳk
een mosterdzaadje, dat, toen het
in de grond werd gezaaid, het
kleinste was van alle zaden die op
de aarde zĳnb — 32 maar wanneer het is gezaaid, komt het op
en wordt groter dan alle andere
tuingewassen en brengt grote takken voort,c zodat de vogels des
hemels d in zĳn schaduw kunnen
neerstrĳken.”e
33 Zo sprak hĳ met veel van
dergelĳke illustraties f het woord
tot hen, voor zover zĳ ernaar konden luisteren. 34 Ja, zonder illustratie sprak hĳ niet tot hen,
maar wanneer hĳ met zĳn discipelen alleen was, verklaarde hĳ alle
dingen.g
35 En op die dag, toen het
avond was geworden, zei hĳ tot
hen: „Laten wĳ naar de andere
oever oversteken.”h 36 Nadat zĳ
daarom de schare hadden laten
weggaan, namen zĳ hem, zoals
hĳ was, in de boot mee, en er waren nog andere boten bĳ hem.i
37 Nu stak er een zeer zware
storm op en de golven sloegen
voortdurend de boot in, zodat
de boot bĳna vol water liep.j
38 Maar hĳ lag aan de achtersteven op een kussen te slapen.
Zĳ dan maakten hem wakker en
zeiden tot hem: „Leraar, bekommert gĳ u er niet om dat wĳ haast
vergaan?”k 39 Toen stond hĳ op
en bestrafte de wind en zei tot
de zee: „Zwĳg! Wees stil!”l En de
wind ging liggen en er ontstond
een grote kalmte.m 40 Toen zei
hĳ tot hen: „Waarom zĳt GIJ wankelmoedig? Hebt GIJ nog geen geloof?” 41 Maar zĳ waren door
een ongewone vrees bevangen en
zeiden tot elkaar: „Wie is dat toch,
want zelfs de wind en de zee gehoorzamen hem?”n
Zĳ kwamen nu aan de overkant van de zee in het land
5
der Gerasenen. 2 En onmiddel-
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stapt, kwam hem uit het midden
der herinneringsgraven een mens
tegemoet die in de macht was
van een onreine geest.a 3 Hĳ
huisde te midden van de graven;
en tot op dat moment had absoluut niemand hem kunnen vastbinden, zelfs niet met een keten,
4 want hĳ was al dikwĳls met
voetboeien en ketens gebonden
geweest, maar de ketens had hĳ
uit elkaar getrokken en de voetboeien eenvoudig verbrĳzeld, en
niemand had de kracht hem te bedwingen. 5 En nacht en dag was
hĳ onafgebroken te midden van
de graven en in de bergen aan
het schreeuwen en bracht zich
met stenen diepe snĳwonden toe.
6 Maar toen hĳ Jezus uit de verte gewaar werd, snelde hĳ toe
en bracht hem hulde, 7 en na
met een luide stem te hebben geschreeuwd,b zei hĳ: „Wat heb ik
met u te maken, Jezus, Zoon van
de Allerhoogste God? c Ik stel u onder eded bĳ God, mĳ niet te pĳnigen.”e 8 Want hĳ had tot hem
gezegd: „Ga uit van de mens, onreine geest.”f 9 Daarop vroeg
hĳ hem: „Hoe is uw naam?” En
hĳ zei tot hem: „Mĳn naam is Legioen,g want wĳ zĳn met velen.”h
10 En hĳ verzocht hem vele malen dringend de geesten niet uit
het land te zenden.i
11 Nu werd daar bĳ de berg
een grote kudde zwĳnen j gehoed.k 12 Zĳ dan verzochten
hem dringend en zeiden: „Stuur
ons in de zwĳnen, zodat wĳ daarin kunnen gaan.” 13 En hĳ
stond het hun toe. Toen gingen
de onreine geesten uit en voeren in de zwĳnen; en de kudde
stortte zich van de steile helling
in de zee — er waren er ongeveer tweeduizend — en de een
na de ander verdronk in de zee.l
14 De zwĳnenhoeders vluchtten
echter en berichtten het in de
stad en op het land; en de mensen
kwamen kĳken wat er gebeurd
was.m 15 Zo kwamen zĳ dan bĳ
Jezus en zagen de door demonen
bezetene zitten, gekleed en goed
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Vrouw genezen van bloedvloeiing

bĳ zĳn verstand, dezelfde [man]
die het legioen had gehad; en
zĳ werden bevreesd. 16 En die
het gezien hadden, vertelden hun
hoe dit met de door demonen bezetene was gebeurd en ook van
de zwĳnen. 17 Daarop begonnen zĳ hem dringend te verzoeken uit hun gebied weg te gaan.a
18 Toen hĳ nu in de boot stapte, verzocht de [man] die door
demonen bezeten was geweest,
hem dringend bĳ hem te mogen
blĳven.b 19 Hĳ stond hem dit
echter niet toe, maar zei tot hem:
„Ga naar huis, naar uw bloedverwanten,c en bericht hun alle dingen die Jehovahd voor u heeft gedaan en de barmhartigheide die
hĳ u heeft betoond.” 20 En hĳ
ging heen en begon in de Def
alle dingen te verkonkapolis
_
digen die Jezus voor hem had
gedaan, en alle mensen verwonderden zich.g
21 Nadat Jezus weer in de boot
naar de andere oever was overgestoken, verzamelde zich een grote schare om hem heen; en hĳ
bevond zich bĳ de zee.h 22 Nu
kwam er een van de presiderende dienaren van de synagoge aan,
¨
Jaırus
genaamd, en toen hĳ hem
_
gewaar werd, viel hĳ aan zĳn voeten neer i 23 en deed hem vele
malen een dringend verzoek en
zei: „Mĳn dochtertje is er heel
ernstig aan toe. Kom toch alstublieft en leg uw handen op haar,j
opdat zĳ beter mag worden en
mag leven.”k 24 Daarop ging hĳ
met hem mee. En een grote schare volgde hem en drong tegen
hem op.l
25 Nu was er een vrouw die al
twaalf jaar aan een bloedvloeiing m
leed,n 26 en vele geneesheren
hadden haar veel pĳn bezorgdo en
zĳ had haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bĳ
te vinden; het was eerder nog erger met haar geworden. 27 Toen
zĳ hoorde wat er allemaal over Jezus werd verteld, kwam zĳ onder
de schare achter [hem] en raak-
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MARKUS 5:16-40

te zĳn bovenkleed aan,a 28 want
zĳ bleef zeggen: „Als ik alleen
maar zĳn bovenklederen aanraak,
zal ik beter worden.”b 29 En onmiddellĳk droogde de bron van
haar bloed op en werd zĳ in haar
lichaam gewaar dat zĳ van de ernstige ziekte was genezen.c
30 Onmiddellĳk bemerkte ook
Jezus bĳ zichzelf dat er krachtd van
hem was uitgegaan, en hĳ keerde zich midden in de schare om
en zei toen: „Wie heeft mĳn bovenklederen aangeraakt?”e 31 Daarop zeiden zĳn discipelen tot hem:
„Gĳ ziet dat de schare tegen u
aandringt,f en gĳ zegt: ’Wie heeft
mĳ aangeraakt?’ ” 32 Maar hĳ
keek rond om haar te zien die
dat gedaan had. 33 Wetend wat
er met haar was gebeurd, kwam
de vrouw zich echter angstig en
bevend voor hem neerwerpen en
vertelde hem de hele waarheid.g
34 Hĳ zei tot haar: „Dochter, uw
geloof heeft u beter gemaakt. Ga
in vrede h en wees genezen van
uw ernstige ziekte.”i
35 Terwĳl hĳ nog sprak, kwamen enkele mannen uit het huis
van de presiderende dienaar van
de synagoge zeggen: „Uw dochter
is gestorven! Waarom zoudt gĳ de
leraar nog langer lastig vallen?”j
36 Jezus ving het woord dat werd
gesproken echter op en zei tot de
presiderende dienaar van de synagoge: „Vrees niet, oefen slechts
geloof.”k 37 Hĳ nu liet niemand
meegaan behalve Petrus
en Jako_
_
bus en Johannes,
de broer van Ja_
l
kobus.
_
38 Zĳ kwamen dan bĳ het huis
van de presiderende dienaar van
de synagoge, en hĳ zag het misbaar en de wenende en luid jammerende [mensen], 39 en toen
hĳ naar binnen was gegaan, zei
hĳ tot hen: „Waarom veroorzaakt
GIJ misbaar en geween? Het jonge kind is niet gestorven, maar
slaapt.”m 40 Hierop lachten zĳ
hem uit. Nadat hĳ hen echter allemaal had weggestuurd, nam hĳ

MARKUS 5:41–6:21

Meisje opgewekt. Herodes’ verjaardag

de vader en moeder van het jonge kind en degenen die bĳ hem
waren mee en ging [het vertrek]
binnen waar het jonge kind was.a
41 En hĳ pakte de hand van het
jonge kind en zei tot haar: „Talitha koemi”, hetgeen vertaald
betekent: „Meisje, ik zeg u: Sta
op!”b 42 En onmiddellĳk stond
het meisje op en ging lopen, want
zĳ was twaalf jaar. En terstond
waren zĳ buiten zichzelf van grote verrukking.c 43 Maar hĳ beval hun herhaaldelĳk dit aan niemand te laten wetend en zei dat
men haar iets te eten moest geven.
En hĳ ging vandaar weg en
kwam in zĳn eigen gebied,
en zĳn discipelen volgden hem.e
2 Toen het sabbat werd, begon
hĳ in de synagoge te onderwĳzen; en de meesten van hen die
luisterden, stonden versteld en
zeiden: „Waar heeft deze man die
dingen vandaan? f En waarom zou
hem die wĳsheid zĳn gegeven en
[zouden er] zulke krachtige werken door zĳn handen worden verricht? 3 Is dit niet de timmerman,g de zoon van Mar _iah en de
i en Jozef en Jubroer van Jakobus
_
_
_
das en S _imon? j En zĳn zĳn zusters niet hier bĳ ons?” Zĳ dan namen aanstoot aan hem.k 4 Maar
Jezus zei vervolgens tot hen: „Een
¨
profeet wordt overal geeerd behalve in zĳn eigen gebiedl en onder zĳn bloedverwanten en in zĳn
eigen huis.”m 5 Daarom kon hĳ
daar geen enkel krachtig werk
doen, behalve dat hĳ zĳn handen
op enkele ziekelĳke mensen legde en hen genas. 6 Ja, hĳ verwonderde zich over hun ongeloof.
En hĳ ging in een kring de dorpen rond en onderwees.n
7 Nu riep hĳ de twaalf bĳ zich
en begon hen twee aan twee uit
te zenden,o en hĳ gaf hun voorts
macht over de onreine geesten.p
8 Ook gaf hĳ hun de opdracht
niets anders voor de reis mee te
nemen dan alleen een staf, geen
brood, geen voedselzak,q geen ko-
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pergeld in hun gordelbeurzen,a
9 maar sandalen onder te binden, en geen twee onderklederen
te dragen.b 10 Verder zei hĳ tot
hen: „Als GIJ ergens een huis binnengaat,c blĳft daar totdat GIJ die
plaats verlaat.d 11 En indien er
een plaats is waar men U niet ontvangt of niet naar U luistert, gaat
daar dan weg en schudt het vuil
dat onder UW voeten is af, hun tot
een getuigenis.”e 12 Daarop vertrokken zĳ en predikten, opdat de
mensen berouw zouden hebben; f
13 en zĳ wierpen vele demonen
uitg en wreven vele ziekelĳke mensen met olie inh en genazen hen.i
14 Nu kwam het koning Hero_
des ter ore, want de naam van
[Jezus] werd algemeen bekend,
en de mensen zeiden: „Johannes,
_
die doopte, is uit de doden opgewekt, en daarom zĳn de krachtige werken in hem werkzaam.”j
15 Anderen zeiden echter: „Het
is El _ia.”k Weer anderen zeiden:
„Het is een profeet als een der
profeten.”l 16 Maar toen Hero_
des het hoorde, zei hĳ: „De Johannes
die ik heb onthoofd, die
_
had
is opgewekt.”m 17 Herodes
_
namelĳk zelf [mannen] uitgezonden en Johannes
gevangengeno_
men en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias,
de
_
vrouw van zĳn broer Fil _ippus,
omdat hĳ haar had getrouwd.n
18 Want Johannes
had herhaal_
delĳk tot Herodes
gezegd: „Het is
_
u niet geoorloofd de vrouw van
uw broer te hebben.”o 19 Doch
Herodias
koesterde een wrokp te_
gen hem en wilde hem doden,
maar kon dit niet.q 20 Want Herodes
was bevreesdr voor Johan_
_
nes, omdat hĳ wist dat hĳ een
rechtvaardig en heilig man was,s
en hĳ nam hem in bescherming.
En nadat hĳ hem gehoordt had,
raakte hĳ in grote verlegenheid
wat te doen, maar toch luisterde
hĳ steeds weer graag naar hem.
21 Er kwam echter een gunstige dag,u toen Herodes
op zĳn ver_
jaardag v een avondmaaltĳd aan-
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rechtte voor zĳn hooggeplaatste
personen en de militaire bevelhebbers en de vooraanstaanden
van Galilea.
22 En de dochter
_
van deze Herodias
kwam binnen
_
en danste, en zĳ behaagde Hero_
des en degenen die met hem aana
lagen. De koning zei tot het meisje: „Vraag mĳ wat gĳ ook wilt,
en ik zal het u geven.” 23 Ja,
hĳ zwoer haar: „Wat gĳ mĳ ook
vraagt, ik zal het u geven,b al is
het de helft van mĳn koninkrĳk.”c 24 En zĳ ging naar buiten en zei tot haar moeder: „Wat
moet ik vragen?” Zĳ zei: „Het
hoofd van Johannes,
de doper.”d
_
25 Onmiddellĳk ging zĳ haastig
naar binnen, naar de koning, en
deed haar verzoek door te zeggen:
„Ik wil dat u mĳ op staande voet
op een platte schotel het hoofd
van Johannes
de Doper geeft.”
_
26 Ofschoon de koning diepbedroefd werd, wilde hĳ haar met
het oog op de eden en degenen
die aan tafel aanlagen, toch niet
afwĳzen.e 27 Onmiddellĳk zond
de koning dus een lid van de lĳfwacht en gebood hem zĳn hoofd
te brengen. En hĳ ging heen en
onthoofdde hem in de gevangenis f 28 en bracht zĳn hoofd op
een platte schotel, en hĳ gaf het
aan het meisje, en het meisje gaf
het aan haar moeder.g 29 Toen
zĳn discipelen het hoorden, kwamen zĳ zĳn lĳk weghalen en legden het in een herinneringsgraf.h
30 En de
´ ´ apostelen verzamelden zich voor Jezus en berichtten
hem alles wat zĳ gedaan en onderwezen hadden.i 31 En hĳ zei tot
hen: „Komt, GIJ alleen, naar een
eenzame plaats j en rust wat uit.”k
Want er waren er velen die kwamen en gingen, en zĳ hadden zelfs
geen gelegenheid om een maaltĳd te nuttigen.l 32 Zĳ vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zĳn.m
33 Maar de mensen zagen hen
gaan en velen kwamen het te weten, en uit alle steden snelden zĳ
gezamenlĳk te voet daarheen en
kwamen er nog eerder dan zĳ.n
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34 Toen hĳ uitstapte, zag hĳ dan
ook een grote schare, maar hĳ
werd met medelĳden jegens hen
bewogen,a omdat zĳ als schapen
zonder herder waren.b En hĳ begon hun vele dingen te leren.c
35 Nu was het al laat geworden, en zĳn discipelen kwamen
naar hem toe en zeiden: „De plaats
is afgelegen en het is al laat.d
36 Stuur hen weg, opdat zĳ naar
het land en de dorpen in de omtrek kunnen gaan en zich iets te
eten kunnen kopen.”e 37 Hĳ gaf
hun ten antwoord: „Geeft GIJ hun
iets te eten.” Hierop zeiden zĳ tot
hem: „Zullen wĳ voor de waarde
van tweehonderd denarii broden
gaan kopen en [ze] aan de mensen te eten geven?”f 38 Hĳ zei
tot hen: „Hoeveel broden hebt GIJ?
Gaat eens zien!” Na zich ervan op
de hoogte te hebben gesteld, zeiden zĳ: „Vĳf, plus nog twee vissen.”g 39 En hĳ gaf alle mensen
de opdracht groepsgewĳs h op het
groene gras te gaan aanliggen.i
40 En zĳ legden zich neer in groepen van honderd en van vĳftig.j
41 Hierop nam hĳ de vĳf broden
en de twee vissen, keek omhoog
naar de hemel en sprak de zegen uit,k en hĳ brakl de broden en
gaf ze toen aan de discipelen, opdat zĳ ze aan de mensen zouden
voorzetten; en hĳ verdeelde de
twee vissen onder allen. 42 Zĳ
aten dan allen en werden verzadigd; m 43 en afgezien van de vissen, haalden zĳ twaalf manden vol
brokken op. 44 Bovendien waren het vĳfduizend mannen die
van de broden hadden gegeten.n
45 Onmiddellĳk hierop dwong
hĳ zĳn discipelen in de boot te
stappen en zich alvast naar de
andere ¨ oever, in de richting van
Bethsa_ ıda te begeven, terwĳl hĳzelf de schare wegzond.o 46 Na
afscheid van hen te hebben genomen, ging hĳ echter naar een
berg om te bidden.p 47 Toen het
nu avond was geworden, bevond
de boot zich midden op de zee,
doch hĳ was alleen op het land.q
48 En toen hĳ zag dat zĳ zich met
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het roeien vreselĳk aftobdena —
zĳ hadden namelĳk tegenwind
— kwam hĳ omstreeks de vierde nachtwake over de zee lopend
naar hen toe, maar hĳ wilde hen
voorbĳgaan. 49 Toen zĳ hem op
de zee zagen lopen, dachten zĳ:
„Het is een verschĳning!”, en zĳ
schreeuwden het uit.b 50 Want
zĳ zagen hem allen en werden verontrust. Maar onmiddellĳk sprak
hĳ met hen en zei tot hen: „Schept
moed, ik ben het; vreest niet.”c
51 En hĳ klom bĳ hen in de boot
en de wind ging liggen. Zĳ waren hierover zeer verbaasd bĳ
zichzelf,d 52 want zĳ hadden de
betekenis van de broden niet begrepen, maar hun hart bleef afgestompt wat inzicht betreft.e
53 En toen zĳ waren overgestoken en land hadden bereikt,
kwamen zĳ in Gennesareth
en
_
legden daar in de omgeving aan.f
54 Maar zodra zĳ uit de boot waren gestapt, herkenden de mensen hem, 55 en zĳ liepen die
gehele streek af en begonnen degenen die iets mankeerden, op
draagbedden naar de plaats te
dragen waar zĳ hoorden dat hĳ
was. 56 En waar hĳ ook maar
kwam, in dorpen of steden of op
het land,g daar legde men de zieken op de marktplaatsen, en zĳ
smeekten hem of zĳ alleen maar
de franje h van zĳn bovenkleed
mochten aanraken.i En allen die
ze aanraakten, werden gezond.j
¨
En de Farizeeen en enkelen
van de schriftgeleerden die uit
Jeruzalem
waren gekomen, ver_
zamelden zich nu rondom hem.k
2 En toen zĳ zagen dat sommigen van zĳn discipelen hun maaltĳd met verontreinigde, dat wil
zeggen ongewassen handen nut¨
tigdenl — 3 want de Farizeeen
en alle joden eten niet zonder
eerst hun handen tot aan de elleboog te hebben gewassen, daar
zĳ vasthouden aan de overlevering van de mannen uit vroeger
tĳden, 4 en wanneer zĳ van de
markt terugkomen, eten zĳ niet
zonder zich eerst door bespren-
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keling gereinigd te hebben; en zo
zĳn er nog vele andere overleveringena die zĳ hebben ontvangen en waaraan zĳ vasthouden:
de doop van bekers en kannen
b —
en koperen vaten
5 vroegen
¨
deze Farizeeen en schriftgeleerden hem: „Waarom gedragen uw
discipelen zich niet naar de overlevering van de mannen uit vroeger tĳden, maar gebruiken zĳ hun
maaltĳd met verontreinigde handen?”c 6 Hĳ zei tot hen: „Jesa_
ja heeft treffend over U, huichelaars, geprofeteerd, zoals er staat
geschreven: d ’Dit volk eert mĳ
met [hun] lippen, maar hun hart
is ver van mĳ verwĳderd.e 7 Tevergeefs blĳven zĳ mĳ aanbidden,
omdat zĳ mensengeboden als leerstellingen onderwĳzen.’f 8 Terwĳl GIJ het gebod van God laat
varen, houdt GIJ vast aan de overlevering van mensen.”g
9 Ook zei hĳ nog verder tot
hen: „GIJ stelt het gebod van God
behendig terzĳde h om UW overlevering te handhaven. 10 Mozes
_
heeft bĳvoorbeeld gezegd: ’Eer uw
i
vader en uw moeder’, en: ’Wie vader of moeder beschimpt, moet het
met de dood bekopen.’j 11 Maar
GIJ zegt: ’Indien een mens tot zĳn
vader of zĳn moeder zegt: „Al wat
ik heb waarmee ik u van dienst
zou kunnen zĳn, is korbank (dat
wil zeggen een aan God opgedragen gave l)” ’ — 12 dan laat
GIJ hem niets meer voor zĳn vader of zĳn moeder doen,m 13 en
aldus maakt GIJ het woord van
Godn krachteloos door UW overlevering, die GIJ hebt doorgegeven.
En GIJ doet veel van dergelĳke dingen.”o 14 En na de schare weer
tot zich te hebben geroepen, zei
hĳ voorts tot hen: „Luistert allen
naar mĳ en begrĳpt de betekenis.p
15 Niets wat van buiten af in de
mens komt, kan hem verontreinigen, maar wat van de mens uitgaat, dat verontreinigt de mens.”q
16 ——
17 Toen hĳ zich nu van de schare had verwĳderd en een huis was
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binnengegaan, gingen zĳn discipelen hem vragen stellen betreffende de illustratie.a 18 Derhalve
zei hĳ tot hen: „Hebt ook GIJ evenals zĳ geen begrip? b Beseft GIJ niet
dat al wat van buiten af in de
mens komt, hem niet kan verontreinigen, 19 omdat het niet in
[zĳn] hart komt, maar in [zĳn] ingewanden en vandaar in het riool
verdwĳnt?”c Zo verklaarde hĳ alle
voedsel rein.d 20 Verder zei hĳ:
„Wat van de mens uitgaat, dat
verontreinigt de mens; e 21 want
van binnen uit, uit het hart der
mensen,f komen schadelĳke overleggingen voort: hoererĳ,g diefstal, moord,h 22 overspel, hebzucht,i goddeloosheden, bedrog,
een losbandig gedrag,j een afgunstig oog, lastering, hoogmoed, onredelĳkheid. 23 Al deze goddeloze dingen komen van binnen uit
en verontreinigen de mens.”k
24 Toen stond hĳ op en ging
vandaar naar het gebied van Ty_
rus en S _idon.l En hĳ ging een huis
binnen en wilde niet dat iemand
het te weten kwam. Toch kon
hĳ niet onopgemerkt blĳven; m
25 maar onmiddellĳk hoorde een
vrouw wier dochtertje een onreine geest had, over hem, en zĳ
kwam zich aan zĳn voeten neerwerpen.n 26 De vrouw was een
Griekse, van Syro-Fenicische nationaliteit; en zĳ vroeg hem onophoudelĳk de demon uit haar dochter uit te werpen.o 27 Maar hĳ
zei nu tot haar: „Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het
is niet juist het brood van de kinderenp te nemen en het de hondjes voor te werpen.”q 28 Zĳ gaf
hem echter ten antwoord: „Jawel,
heer, en toch eten de hondjes onder de tafel van de kruimels r van
de kindertjes.”s 29 Toen zei hĳ
tot haar: „Omdat gĳ dit zegt, ga
heen; de demon is van uw dochter uitgegaan.”t 30 Zĳ dan ging
weg naar haar huis en trof u het
jonge kind op bed aan en bevond
dat de demon [van haar] was uitgegaan.
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31 Toen hĳ nu weer uit het
gebied van Tyrus
terugkwam,
_
ging hĳ door S _idon naar de zee
van Galilea,
_ midden door het gea
32 Hier
bied van de Dekapolis.
_
bracht men een man bĳ hem die
doof was en een spraakgebrek
had, en zĳ verzochten hem dringend zĳn hand op hem te leggen.b 33 Hĳ dan nam hem apart,
buiten de kring der schare, en
stak zĳn vingers in de oren van
de man, en na gespuwd te hebben, raakte hĳ zĳn tong aan.c
34 En terwĳl hĳ omhoogkeek
naar de hemel,d zuchtte e hĳ diep
en zei tot hem: „Effatha”, dat betekent: „Word geopend.” 35 Nu
dan, zĳn gehoor werd geopendf
en de band van zĳn tong werd
losgemaakt, en hĳ ging normaal
spreken. 36 Daarop gelastte hĳ
hun het aan niemand te vertellen; g maar hoe meer hĳ het hun
gelastte, des te meer verkondigden zĳ het.h 37 Ja, zĳ stonden
uitermate versteldi en zeiden: „Hĳ
´
heeft alles wel gedaan. Hĳ doet
zelfs de doven horen en de stommen spreken.”j
Toen er in die dagen weer
een grote schare bĳeen was
8
en zĳ niets te eten hadden, riep
hĳ de discipelen bĳ zich en zei
tot hen: k 2 „Ik heb medelĳdenl
met de schare, want zĳ zĳn nu
al drie dagen bĳ mĳ gebleven en
hebben niets te eten; 3 en als ik
hen naar huis stuur zonder dat
zĳ eerst gegeten hebben, zullen
zĳ onderweg bezwĳken. Sommigen van hen zĳn namelĳk van ver
gekomen.” 4 Zĳn discipelen antwoordden hem echter: „Waar zal
iemand op zo’n afgelegen plaats
als hier broden vandaan kunnen
halen om deze mensen te verzadigen?”m 5 Toch vroeg hĳ hun
vervolgens: „Hoeveel broden hebt
GIJ?” Zĳ zeiden: „Zeven.”n 6 En
hĳ gaf de schare de opdracht op
de grond te gaan aanliggen, en hĳ
nam de zeven broden, sprak een
dankgebed uito en brak ze, waarna
hĳ ze aan zĳn discipelen gaf om
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ze uit te reiken, en zĳ reikten
ze uit aan de schare.a 7 Zĳ hadden ook nog wat visjes; en na
er de zegen over uitgesproken
te hebben, zei hĳ dat zĳ die ook
moesten uitreiken.b 8 Zo aten
zĳ dan en werden verzadigd, en
zĳ haalden de overgebleven brokken op, zeven proviandmanden
vol.c 9 Toch waren er ongeveer
vierduizend [mannen]. Ten slotte
zond hĳ hen weg.d
10 Onmiddellĳk daarna stapte
hĳ met zĳn discipelen in de boot
en kwam in de landstreken van
Dalmano_ etha.
_ ¨ e 11 Hier kwamen
de Farizeeen voor de dag en begonnen met hem te redetwisten,
terwĳl zĳ om hem op de proef
te stellen, een teken uit de hemel van hem verlangden.f 12 Hĳ
dan zuchtte diep g met zĳn geest
en zei: „Waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik
zeg: Aan dit geslacht zal geen teken worden gegeven.”h 13 Daarmee verliet hĳ hen, stapte weer in
de boot en begaf zich naar de andere oever.
14 Nu hadden zĳ vergeten broden mee te´ ´ nemen, en zĳ hadden
niets dan een brood bĳ zich in de
boot.i 15 Toen gaf hĳ hun een
uitdrukkelĳk bevel en zei: „Let
op, past op voor
het zuurdeeg
¨
van de Farizeeen en het zuurdeeg
j
16 Zĳ dan gingen
van Herodes.”
_
er onder elkaar over argumenteren dat zĳ geen broden hadden.k
17 Hĳ merkte dit en zei tot hen:
„Waarom argumenteert GIJ erover dat GIJ geen broden hebt? l
Hebt GIJ dan nog geen begrip en
is de betekenis U nog niet duidelĳk? Is UW hart afgestompt wat
inzicht betreft? m 18 ’Ofschoon
GIJ ogen hebt, ziet GIJ niet; en ofschoon GIJ oren hebt, hoort GIJ
niet?’n En herinnert GIJ U niet
19 hoeveel manden vol brokken
GIJ hebt opgehaald toen ik de
vĳf brodeno voor de vĳfduizend
heb gebroken?” Zĳ zeiden tot hem:
„Twaalf.”p 20 „En hoeveel proviandmanden vol brokken GIJ hebt
opgehaald toen ik de zeven voor
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de vierduizend heb gebroken?”
En zĳ zeiden tot hem: „Zeven.”a
21 Daarop zei hĳ tot hen: „Begrĳpt GIJ de betekenis nog niet?”b
22 Nu legden zĳ aan in Beth¨
sa_ ıda. Daar bracht men een blinde bĳ hem met het dringende verzoek hem aan te raken.c 23 En
hĳ nam de blinde bĳ de hand,
bracht hem buiten het dorp, en
na op zĳn ogen te hebben gespuwd,d legde hĳ zĳn handen op
hem en vroeg hem toen: „Ziet
gĳ iets?” 24 En de man keek op
en zei nu: „Ik zie mensen, want
ik neem [dingen] waar die op bomen lĳken, maar ze lopen rond.”
25 Daarna legde hĳ zĳn handen
nog eens op de ogen van de man,
en de man zag scherp, en hĳ was
hersteld en zag alles duidelĳk.
26 Daarop zond hĳ hem naar huis
en zei: „Ga echter niet het dorp
in.”e
27 Jezus en zĳn discipelen vertrokken nu naar de dorpen van
Cesarea
_ Fil _ippi, en onderweg ging
hĳ zĳn discipelen vragen stellen
en zei tot hen: „Wie zeggen de
mensen dat ik ben?”f 28 Zĳ zeiden tot hem: „Johannes
de Doper,g
_
en anderen: El _ia,h weer anderen:
Een van de profeten.”i 29 En hĳ
stelde hun de vraag: „Wie zegt
GIJ echter dat ik ben?” Petrus
_
gaf hem ten antwoord: „Gĳ zĳt
j
de Christus.” 30 Daarop gelastte hĳ hun streng met niemand
over hem te spreken.k 31 Ook
begon hĳ hun te onderwĳzen dat
de Zoon des mensen veel lĳden
zou moeten ondergaan en door de
oudere mannen en de overpriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden en gedood
moest worden,l en dat hĳ drie dagen later zou opstaan.m 32 Ja,
hĳ sprak dit woord vrĳuit. Maar
Petrus
nam hem terzĳde en be_
gon hem te bestraffen.n 33 Zich
omkerend, keek hĳ naar zĳn discipelen en bestrafte Petrus,
en zei:
_
„Ga achter mĳ, Satan,
want gĳ
_
denkt niet Gods gedachten, maar
die der mensen.”o
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34 Nu riep hĳ de schare samen
met zĳn discipelen bĳ zich en zei
tot hen: „Wil iemand achter mĳ
komen, dan moet hĳ zichzelf verloochenen en zĳn martelpaal opnemen en mĳ voortdurend volgen.a 35 Want wie zĳn ziel wil
redden, zal ze verliezen; maar
wie zĳn ziel verliest ter wille van
mĳ en het goede nieuws, zal ze
redden.b 36 Wat voor nut toch
heeft het voor een mens als hĳ
de gehele wereld wint en zĳn ziel
verbeurt? c 37 Wat toch zou een
mens geven in ruil voor zĳn ziel? d
38 Want wie zich in dit overspelige en zondige geslacht over mĳ
en mĳn woorden schaamt, over
hem zal ook de Zoon des mensen
zich schamene wanneer hĳ gekomen zal zĳn in de heerlĳkheid
van zĳn Vader met de heilige engelen.”f
Ook zei hĳ verder tot hen:
„Voorwaar, ik zeg : Onder
9
hen die hier staan, zĳn er sommiU

gen die geenszins de dood zullen
smaken voordat zĳ eerst het reeds
in kracht gekomen koninkrĳk
Gods zien.”g 2 Bĳgevolg nam Jezus zes dagen later Petrus
en Ja_
kobus
en Johannes
mee en bracht
_
_
hen een hoge berg op, waar zĳ geheel alleen waren. En hĳ onderging voor hun ogen een transfiguratie,h 3 en zĳn bovenklederen
werden blinkend, veel witter dan
enige kledingreiniger op aarde ze
wit zou kunnen maken.i 4 Ook
verscheen hun El _ia samen met
Mozes,
en zĳ waren in gesprek
_
nam
met Jezus.j 5 En Petrus
_
het woord en zei tot Jezus: „Rabbi, het is heel goed dat wĳ hier
zĳn, laten wĳ daarom drie tenten
´ ´
´ ´
opslaan, een voor u en een voor
´ ´
Mozes
en een voor El _ia.”k 6 Hĳ
_
wist in feite niet wat hĳ antwoorden moest, want zĳ werden zeer
bevreesd. 7 En er vormde zich
een wolk, die hen overschaduwde, en er kwam een steml uit de
wolk: „Dit is mĳn Zoon,m de geliefde; luistert naar hem.”n 8 Plotseling echter keken zĳ rond en za-
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gen niemand anders meer bĳ zich
dan alleen Jezus.a
9 Onder het afdalen van de berg
beval hĳ hun uitdrukkelĳk niet
eerder aan iemand te vertellenb
wat zĳ hadden gezien, dan nadat
de Zoon des mensen uit de doden was opgestaan.c 10 En zĳ
namen het woord ter harte, maar
bespraken onder elkaar wat dit
opstaan uit de doden betekende.
11 Vervolgens vroegen zĳ hem
en zeiden: „Waarom zeggen de
schriftgeleerden dat eerst El _iad
moet komen?”e 12 Hĳ zei tot
hen: „El _ia komt inderdaad eerst
en herstelt alle dingen; f maar hoe
kan er betreffende de Zoon des
mensen geschreven staan dat hĳ
veel lĳden moet ondergaang en
als van geen belang moet worden? h 13 Maar ik zeg U dat El _iai
werkelĳk gekomen is, en zĳ hebben met hem gedaan al wat zĳ
wilden, zoals er over hem geschreven staat.”j
14 Toen zĳ nu bĳ de andere
discipelen kwamen, bemerkten
zĳ dat er een grote schare om
hen heen stond, waaronder ook
schriftgeleerden, die met hen redetwistten.k 15 Maar zodra de
gehele schare hem gewaar werd,
waren zĳ ontsteld, en zĳ snelden
naar hem toe en begroetten hem.
16 En hĳ vroeg hun: „Waarover
redetwist GIJ met hen?” 17 En
´ ´
een uit de schare antwoordde
hem: „Leraar, ik heb mĳn zoon
naar u toe gebracht omdat hĳ
in de macht is van een stomme geest; l 18 en waar deze hem
ook aangrĳpt, smakt hĳ hem tegen de grond, en [het kind] krĳgt
het schuim op de mond en knarsetandt en verliest zĳn kracht.
En ik heb uw discipelen gezegd
hem uit te werpen, maar zĳ konden het niet.”m 19 Hĳ gaf hun
ten antwoord: „O ongelovig geslacht,n hoe lang moet ik nog bĳ
U blĳven? Hoe lang moet ik U nog
verdragen? Brengt hem bĳ mĳ.”o
20 Zĳ dan brachten hem bĳ hem.
Maar zodra de geest hem zag,
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deed hĳ [het kind] terstond stuiptrekkingen krĳgen, en na op
de grond te zĳn gevallen, bleef
het met het schuim op de mond
[over de grond] rollen.a 21 En
hĳ vroeg zĳn vader: „Hoe lang
heeft hĳ dit al?” Hĳ zei: „Van zĳn
kinderjaren af; 22 en herhaaldelĳk heeft hĳ hem al zowel in het
vuur als in het water geworpen
om hem om te brengen.b Maar als
gĳ iets kunt doen, heb dan medelĳden met ons en help ons.” 23 Jezus zei tot hem: „Die uitdrukking:
’Als gĳ kunt’! Welnu, alle dingen zĳn mogelĳk voor wie geloof
heeft.”c 24 Onmiddellĳk riep de
vader van het jonge kind uit en
zei: „Ik heb geloof! Kom mĳ te
hulp waar ik in geloof te kort
schiet!”d
25 Toen Jezus nu bemerkte dat
er een schare te hoop liep, bestrafte e hĳ de onreine geest en zei tot
hem: „Gĳ stomme en dove geest,
ik beveel u, ga uit van hem en kom
niet meer in hem.” 26 En na geschreeuwd te hebben, voer hĳ na
vele stuiptrekkingen uit; f en [het
kind] werd als een dode, zodat de
meesten van hen zeiden: „Hĳ is
dood!” 27 Maar Jezus vatte hem
bĳ de hand en richtte hem op, en
hĳ ging staan.g 28 Nadat hĳ nu
een huis was binnengegaan, vroegen zĳn discipelen hem voorts,
toen zĳ alleen waren: „Waarom
konden wĳ hem niet uitwerpen?”h
29 En hĳ zei tot hen: „Dit soort
kan door niets anders worden uitgeworpen dan door gebed.”i
30 Vandaar vertrokken zĳ en
vervolgden hun weg door Galilea,
_
maar hĳ wilde niet dat iemand
het te weten kwam. 31 Want
hĳ onderwees zĳn discipelen en
zei tot hen: „De Zoon des mensen zal in de handen der mensen overgeleverd worden, en zĳ
zullen hem doden,j maar hoewel
hĳ wordt gedood, zal hĳ drie dagen later opstaan.”k 32 Zĳ begrepen echter niet wat hĳ zei en
waren bevreesd hem ernaar te
vragen.l
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33
_
¨ En zĳ kwamen in Kapernaum. Toen hĳ nu in het huis was,
stelde hĳ hun de vraag: „Waarover hebt GIJ onderweg geargumenteerd?”a 34 Zĳ bleven zwĳgen, want zĳ hadden er onderweg
met elkaar over geargumenteerd
wie groter was.b 35 Daarom
ging hĳ zitten en riep de twaalf
en zei tot hen: „Als iemand de
eerste wil zĳn, moet hĳ de laatste
van allen en de dienaar van allen
zĳn.”c 36 En hĳ nam een jong
kind, zette het in hun midden
en sloeg zĳn armen eromheen
en zei tot hen: d 37 „Al wie een
van zulke jonge kinderen ontvangt op basis van mĳn naam,
ontvangt mĳ; en al wie mĳ ontvangt, ontvangt niet [alleen] mĳ,
maar [ook] hem die mĳ heeft uitgezonden.”e
38 Johannes
zei tot hem: „Le_
raar, wĳ hebben iemand met gebruikmaking van uw naam demonen zien uitwerpen en wĳ hebben
getracht het hem te beletten,f
omdat hĳ ons niet vergezelde.”g
39 Maar Jezus zei: „Tracht niet
het hem te beletten, want niemand die een krachtig werk zal
doen op basis van mĳn naam, zal
mĳ vlug kunnen beschimpen; h
40 want wie niet tegen ons is, is
´ ´
voor ons.i 41 Want al wie U een
beker water te drinken geeftj op
grond van het feit dat GIJ Christus toebehoort,k voorwaar, ik zeg
U, zĳn beloning zal hem geenszins ontgaan. 42 Maar al wie
een van deze kleinen die geloven,
tot struikelen brengt, het zou beter voor hem zĳn dat hem een
molensteen zoals door een ezel
wordt rondgedraaid, om de hals
werd gehangen en hĳ metterdaad
in de zee werd geworpen.l
43 Indien uw hand u ooit doet
struikelen, hak ze af; het is beter
voor u verminkt het leven binnen te gaan, dan met twee handen in Gehenna
terecht te komen,
_
in het vuur dat niet uitgedoofd
kan worden.m 44 —— 45 En
indien uw voet u doet struikelen,
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hak hem af; het is beter voor u
kreupel het leven binnen te gaan,a
b
dan met twee voeten in Gehenna
_
geworpen te worden. 46 ——
47 En indien uw oog u doet struic
kelen, werp het weg;
het is be´ ´
ter voor u met een oog het koninkrĳk Gods binnen te gaan, dan
d
met twee ogen in Gehenna
ge_
worpen te worden, 48 waar hun
made niet sterft en het vuur niet
wordt uitgedoofd.e
49 Want een ieder moet met
vuur gezoutenf worden. 50 Zout
is voortreffelĳk; maar indien het
zout ooit zĳn kracht verliest,
waarmee zult GIJ het dan smakelĳk maken? g Hebt zouth in UZELF
en houdt vrede i onder elkaar.”
Toen stond hĳ vandaar op
en kwam aan de grenzen
10
van Judea
_ en de overkant van
de Jorda_ an,
en weer stroomden
_
er scharen bĳ hem samen, en als
naar gewoonte ging hĳ hen weer
j
onderwĳzen.
2 Er kwamen nu
¨
Farizeeen naar hem toe, die hem
vervolgens, om hem op de proef
te stellen, vroegen of het een
man geoorloofd was zich van zĳn
vrouw te laten scheiden.k 3 Hĳ
gaf hun ten antwoord: „Wat heeft
Mozes
U geboden?” 4 Zĳ zeiden:
_
„Mozes
heeft toegestaan een cer_
tificaat van wegzending te schrĳven en zich [van haar] te laten
scheiden.”l 5 Maar Jezus zei tot
hen: „Met het oog op de hardheid van UW hartm heeft hĳ dat gebod voor U opgetekend. 6 Maar
van [het] begin der schepping
af ’heeft Hĳ hen als man en als
vrouw gemaakt.n 7 Daarom zal
een man zĳn vader en moeder
verlaten,
8 en de twee zullen
´ ´
een vlees zĳn’; o zodat
´ ´ zĳ niet langer twee, maar een vlees zĳn.
´ ´
9 Wat God derhalve onder een
juk heeft samengebracht, brenge
geen mens vaneen.”p 10 Toen
zĳ weer in het huis waren,q vroegen de discipelen hem voorts daarover. 11 En hĳ zei tot hen: „Al
wie zich van zĳn vrouw laat scheiden en een ander trouwt, pleegt
overspelr jegens haar, 12 en in-
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MARKUS 9:46–10:24
dien een vrouw, nadat zĳ zich van
haar man heeft laten scheiden,
ooit een ander trouwt, pleegt zĳ
overspel.”a
13 Nu kwamen de mensen jonge kinderen bĳ hem brengen, opdat hĳ hen zou aanraken; maar
de discipelen berispten hen.b
14 Toen Jezus dit zag, werd hĳ
verontwaardigd en zei tot hen:
„Laat de jonge kinderen bĳ mĳ
komen; tracht niet hen tegen te
houden, want aan hen die zĳn
zoals zĳ, behoort het koninkrĳk
Gods toe.c 15 Voorwaar, ik zeg
U: Wie het koninkrĳk Gods niet
ontvangt als een jong kind, zal er
geenszins binnengaan.”d 16 En
hĳ nam de kinderen in zĳn armen en ging hen zegenen, terwĳl
hĳ zĳn handen op hen legde.e
17 En toen hĳ zich weer op weg
begaf, kwam er iemand toegesneld die voor hem op de knieen viel en hem de vraag stelde:
„Goede Leraar, wat moet ¨ ik doen
om eeuwig leven te beerven?”f
18 Jezus zei tot hem: „Waarom
g Niemand is
noemt gĳ mĳ goed?
´ ´
goed, behalve een, God.h 19 Gĳ
kent de geboden: ’Moord niet,i
Pleeg geen overspel,j Steel niet,k
Leg geen vals getuigenis af,l Doe
niet te kort,m Eer uw vader en
moeder’.”n 20 De man zei tot
hem: „Leraar, dat alles heb ik van
mĳn jeugd af in acht genomen.”
21 Jezus keek hem aan en koesterde liefde voor hem en zei tot
´
hem: „Een ding ontbreekt u: Ga,
verkoop wat gĳ hebt en geef aan
de armen, en gĳ zult een schat in
de hemel hebben, en kom, wees
mĳn volgeling.”o 22 Maar dit
woord maakte hem verdrietig en
hĳ ging bedroefd heen, want hĳ
had vele bezittingen.p
23 Na om zich heen gekeken
te hebben, zei Jezus tot zĳn discipelen: „Hoe moeilĳk zal het zĳn
voor hen die geld hebben,q het koninkrĳk Gods binnen te gaan!”r
24 Zĳn woorden deden de discipelen echter verbaasd staan.s Jezus
r Mt 19:24; Lu 18:25; s Lu 4:32.
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nam opnieuw het woord en zei
tot hen: „Kinderen, hoe moeilĳk
is het toch, het koninkrĳk Gods
binnen te gaan! 25 Voor een kameel is het gemakkelĳker door
het oog van een naald te gaan
dan voor een rĳke het koninkrĳk
Gods binnen te gaan.”a 26 Toen
stonden zĳ nog meer versteld en
zeiden tot hem: „Wie kan er dan
eigenlĳk worden gered?”b 27 Jezus keek hen recht aan en zei: „Bĳ
mensen is het onmogelĳk, maar
niet bĳ God, want bĳ God zĳn alle
bedingen mogelĳk.”c 28 Petrus
_
gon tot hem te zeggen: „Zie! Wĳ
hebben alles verlaten en zĳn u
gevolgd.”d 29 Jezus zei: „Voorwaar, ik zeg ulieden: Niemand
heeft huis of broers of zusters of
moeder of vader of kinderen of
velden ter wille van mĳ en ter wille van het goede nieuws verlaten,e
30 die niet nu, in deze tĳdsperiode, honderdvoudig zal ontvangen,f huizen en broers en zusters en moeders en kinderen en
´
velden, met vervolgingen,g en in
het komende samenstel van dingen eeuwig leven. 31 Maar velen die de eersten zĳn, zullen de
laatsten zĳn, en de laatsten de
eersten.”h
32 Zĳ trokken nu voort op de
weg die naar Jeruzalem
opgaat,
_
en Jezus ging voor hen uit, en
zĳ stonden verbaasd; maar zĳ die
volgden, werden bevreesd. Wederom nam hĳ de twaalf terzĳde en begon hun te vertellen wat
hem allemaal zou overkomen: i
33 „Wĳ trekken nu op naar Jeruzalem,
en de Zoon des mensen
_
zal aan de overpriesters en de
schriftgeleerden worden overgeleverd, en zĳ zullen hem ter dood
veroordelen en aan [mensen uit]
¨
de natien overleveren,j 34 en zĳ
zullen de spot met hem drĳven en
hem bespuwen en geselen en doden, maar drie dagen later zal hĳ
opstaan.”k
35 En Jakobus
en Johannes,
_
_
¨
de twee zonen van Zebede_ us,l
kwamen naar hem toe en zei-
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den tot hem: „Leraar, wĳ willen dat gĳ voor ons doet wat wĳ
u ook vragen.”a 36 Hĳ zei tot
hen: „Wat wilt GIJ dat ik voor
U doe?”
37 Zĳ zeiden tot hem:
„Geef ons, dat wĳ in uw heerlĳkheid de een aan uw rechter- en de
ander aan uw linkerhand mogen
zitten.”b 38 Maar Jezus zei tot
hen: „GIJ weet niet wat GIJ vraagt.
Kunt GIJ de beker drinken die ik
drink, of gedoopt worden met de
doop waarmee ik word gedoopt?”c
39 Zĳ zeiden tot hem: „Ja, dat
kunnen wĳ.” Daarop zei Jezus
tot hen: „De beker die ik drink,
zult GIJ drinken, en met de doop
waarmee ik word gedoopt, zult
GIJ worden gedoopt.d
40 Maar
dit zitten aan mĳn rechter- of
aan mĳn linkerhand staat niet
aan mĳ te geven,e doch behoort
aan hen toe voor wie het is bereid.”
41 Toen nu de tien anderen
dit hoorden, begonnen zĳ verontwaardigd op Jakobus
en Johannes
_
_
te worden.f 42 Na hen bĳ zich
te hebben geroepen, zei Jezus echter tot hen: „GIJ weet dat zĳ die,
naar het zich laat aanzien, over
¨
de natien regeren, over hen heersen en hun groten autoriteit over
hen oefenen.g 43 Zo is het onder U niet; maar wie onder U groot
wil worden, moet UW dienaar zĳn,h
44 en wie onder U de eerste wil
zĳn, moet de slaaf van allen zĳn.i
45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend
te worden,j maar om te dienen en
zĳn ziel te geven als een losprĳs k
in ruil voor velen.”l
46 En zĳ kwamen in Jericho.
_
Maar toen hĳ met zĳn discipelen
en een aanzienlĳke schare uit Je_
¨
richo wegging, zat Bartime_ us (de
¨
zoon van Time_ us), een blinde bedelaar, langs de weg.m 47 Toen
hĳ hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hĳ te schreeuwen en te zeggen: „Zoon van
n Jezus, wees mĳ barmDavid,
_
hartig!”o 48 Hierop legden velen
hem bars het zwĳgen op; maar
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Rĳdt op ezelsveulen; reinigt tempel

hĳ bleef des te meer schreeuwen:
„Zoon van David,
wees mĳ barm_
hartig!”a 49 Jezus bleef daarom
staan en zei: „Roept hem.” En zĳ
riepen de blinde en zeiden tot hem:
„Schep moed, sta op, hĳ roept u.”b
50 Hĳ wierp zĳn bovenkleed af,
sprong overeind en ging naar Jezus toe. 51 En Jezus gaf hem
ten antwoord: „Wat wilt gĳ dat
ik voor u doe?”c De blinde zei tot
hem: „Rabboni, maak dat ik weer
kan zien.”d 52 En Jezus zei tot
hem: „Ga, uw geloof heeft u beter
gemaakt.”e En onmiddellĳk kon
hĳ weer zien,f waarna hĳ hem op
de weg volgde.g
Toen zĳ nu dicht bĳ Jeru_
zalem kwamen, bĳ Bethfa11
_
´
¨
ge en Bethani
_ e aan de Olĳfberg,
h

zond hĳ twee van zĳn discipe„Gaat
len uiti 2 en zei tot hen:
´ ´
het dorp in dat GIJ voor U ziet,
en zodra GIJ er binnenkomt, zult
GIJ een vastgebonden veulen vinden, waarop nog geen mens heeft
gezeten; maakt het los en brengt
het mee.j 3 En als iemand tot
U zegt: ’Waarom doet GIJ dit?’,
zegt dan: ’De Heer heeft het nodig en zal het terstond weer hierheen terugsturen.’ ”k 4 Zĳ dan
gingen heen en vonden het veulen bĳ de deur vastgebonden,
buiten aan de zĳstraat, en zĳ
maakten het los.l 5 Maar sommigen van hen die daar stonden, zeiden toen tot hen: „Wat
doet GIJ, dat GIJ het veulen losmaakt?”m 6 Zĳ zeiden tot hen
wat Jezus had gezegd; en zĳ lieten hen gaan.n
7 En zĳ brachten het veuleno
bĳ Jezus en legden er hun bovenklederen overheen, en hĳ ging
erop zitten.p 8 Ook spreidden
velen hun bovenklederen uitq op
de weg, maar anderen kapten gebladerte r uit de velden.s 9 En
die vooropgingen en die volgden,
bleven uitroepen: „Red toch! t Gezegend is hĳ die komt in Jehovah’s naam! u 10 Gezegend is het
komende koninkrĳk van onze vav Red toch in de hoogder David!
_
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MARKUS 10:49–11:23

ste hoogten!” 11 En hĳ ging Jeruzalem
binnen, de tempel in; en
_
na alles in ogenschouw te hebben
genomen, ging hĳ, daar het al laat
was, met de twaalf [de stad] uit
¨
naar Bethani
_ e.a
12 Toen
¨ zĳ de volgende dag uit
Bethani
_ e waren gegaan, kreeg
hĳ honger.b 13 En uit de verte werd hĳ een vĳgenboom gewaar die bladeren had, en hĳ
ging ernaartoe om te zien of hĳ
er misschien iets aan zou vinden.
Maar toen hĳ erbĳ kwam, vond
hĳ niets dan bladeren, want het
was niet de tĳd van de vĳgen.c
14 Daarom nam hĳ het woord
en zei ertegen: „Laat niemand
in eeuwigheid meer enige vrucht
van u eten.”d En zĳn discipelen
hoorden het.
15 Nu kwamen zĳ te Jeruza_
lem. Daar ging hĳ de tempel binnen en begon hen die in de tempel verkochten en kochten eruit
te werpen, en hĳ keerde de tafels
van de geldwisselaars en de banken van de duivenverkopers om; e
16 en hĳ liet niet toe dat iemand
een gebruiksvoorwerp door de
tempel droeg, 17 maar hĳ bleef
leren en zeggen: „Staat er niet geschreven: ’Mĳn huis zal een huis
¨
van gebedf voor alle natien worden
genoemd’? g Maar GIJ hebt het tot
een rovershol gemaakt.”h 18 En
de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten
toen naar een manier om hem om
te brengen; i zĳ vreesden hem namelĳk, omdat de gehele schare
voortdurend versteld stond van
zĳn onderwĳs.j
19 En wanneer het laat op de
dag werd, gingen zĳ de stad weer
uit. 20 Maar toen zĳ ’s morgens vroeg voorbĳkwamen, zagen zĳ dat de vĳgenboom reeds
van de wortels af verdord was.k
21 Daarom zei Petrus,
die het
_
zich herinnerde, tot hem: „Rabbi,
zie! de vĳgenboom die gĳ hebt vervloekt, is verdord.”l 22 En Jezus
gaf hun ten antwoord: „Hebt geloof in God. 23 Voorwaar, ik zeg

MARKUS 11:24–12:14

Vraag over doop van Johannes. Wĳngaard

U,

dat wie tot deze berg zegt:
’Word opgeheven en in de zee geworpen’, en niet twĳfelt in zĳn
hart, maar geloof heeft dat wat
hĳ zegt, zal gebeuren, het hem
ten deel zal vallen.a 24 Daarom zeg ik U: Hebt bĳ alle dingen
waarom GIJ bidt en vraagt, geloof
dat GIJ ze feitelĳk reeds hebt ontvangen, en GIJ zult ze hebben.b
25 En wanneer GIJ staat te bidden, vergeeftc dan al wat GIJ tegen iemand hebt; opdat ook UW
Vader, die in de hemelen is, U UW
overtredingen moge vergeven.”d
26 ——
27 En zĳ kwamen wederom te
Jeruzalem.
En terwĳl hĳ in de
_
tempel wandelde, kwamen de
overpriesters en de schriftgeleerden en de oudere mannen naar
hem toe e 28 en zeiden toen tot
hem: „Krachtens welke autoriteit
doet gĳ deze dingen? Of wie heeft
u die autoriteit gegeven om deze
dingen te doen?”f ´ ´ 29 Jezus zei
tot hen: „Ik zal U een vraag stellen. Antwoordt mĳ daarop, en ik
zal U ook zeggen krachtens welke autoriteit ik deze dingen doe.g
30 Was de doop h door Johannes
_
uit de hemel of uit de mensen?
i
Antwoordt mĳ.” 31 Zĳ dan gingen onder elkaar overleggen en
zeiden: „Als wĳ zeggen: ’Uit de hemel’, dan zal hĳ zeggen: ’Waarom
hebt GIJ hem dan niet geloofd?’j
32 Maar durven wĳ te zeggen:
’Uit de mensen’?” — Zĳ vreesden
de schare, want die hielden het
er allen voor dat Johannes
wer_
kelĳk een profeet was geweest.k
33 Zĳ gaven Jezus daarom ten
antwoord: „Wĳ weten het niet.”
En Jezus zei tot hen: „Dan zeg ik
U evenmin krachtens welke autoriteit ik deze dingen doe.”l
Ook begon hĳ door middel
van illustraties tot hen te
12
spreken: „Een mens plantte een
wĳngaardm en zette er een omheining omheen en groef een kuip
voor de wĳnpers en richtte een
toren op,n en hĳ verhuurde hem
aan wĳngaardeniers o en reisde
naar het buitenland.p 2 Op de
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vastgestelde tĳd nu zond hĳ een
slaaf naar de wĳngaardeniers om
wat van de vruchten van de wĳngaard van de wĳngaardeniers in
ontvangst te nemen.a 3 Maar zĳ
grepen hem, ranselden hem af
en stuurden hem met lege handen weg.b 4 En wederom zond
hĳ een andere slaaf naar hen toe;
en die sloegen zĳ op zĳn hoofd en
deden hem oneer aan.c 5 En hĳ
zond weer een ander, en die doodden zĳ; en vele anderen, van wie
zĳ er sommigen afranselden en
sommigen doodden. 6 Nu had
hĳ alleen nog een geliefde zoon.d
Die zond hĳ als laatste naar hen
toe en zei: ’Voor mĳn zoon zullen
zĳ achting hebben.’e 7 Maar die
wĳngaardeniers zeiden onder elkaar: ’Dit is de erfgenaam.f Komt,
laten wĳ hem doden, en de erfenis zal van ons zĳn.’g 8 Derhalve
grepen zĳ hem en doodden hemh
en wierpen hem buiten de wĳngaard.i 9 Wat zal de eigenaar
van de wĳngaard doen? Hĳ zal
komen en de wĳngaardeniers ombrengen, en hĳ zal de wĳngaardj
aan anderen geven.k 10 Hebt GIJ
deze schriftplaats nog nooit gelezen: ’De steenl die de bouwlieden hebben verworpen, is juist
de hoofdhoeksteen geworden.m
11 Vanwege Jehovah is dit geschied, en het is wonderbaarlĳk
in onze ogen’?”n
12 Toen zochten zĳ naar een
manier om hem te grĳpen, maar
zĳ vreesden de schare; zĳ bemerkten namelĳk dat hĳ de illustratie met het oog op hen gesproken
had. Daarom lieten zĳ hem met
rust en gingen weg.o
13 Vervolgens zonden
zĳ enke¨
len van de Farizeeen en van de
p naar
partĳgangers van Herodes
_
hem toe om hem op zĳn woorden te vangen.q 14 Toen dezen
bĳ hem kwamen, zeiden zĳ: „Leraar, wĳ weten dat gĳ waarachtig zĳt en dat gĳ u aan niemand
stoort, want gĳ ziet de uiterlĳke verschĳning der mensen niet
aan, maar onderwĳst de weg van
God in overeenstemming met
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Caesar belasting betalen. Opstanding

de waarheid: a Is het geoorloofd
caesar hoofdgeld te betalen of
niet? 15 Zullen wĳ betalen, of
zullen wĳ niet betalen?”b Daar
hĳ hun huichelarĳ doorzag, zei hĳ
tot hen: „Waarom stelt GIJ mĳ op
de proef? Brengt mĳ een denarius, zodat ik [die] kan bekĳken.”c
16 Zĳ brachten er een. En hĳ zei
tot hen: „Wiens beeld en opschrift
is dit?” Zĳ zeiden tot hem: „Van
caesar.”d 17 Daarop zei Jezus:
„Betaalt caesar terug wat van caesar,e maar God wat van God is.”f
En zĳ gingen zich over hem verwonderen.g
¨
18 Nu kwamen er Sadduceeen
naar hem toe, die zeggen dat er
geen opstanding is, en zĳ stelden
hem de vraag: h 19 „Leraar, Mo_
zes heeft ons geschreven dat als
iemands broer sterft en een vrouw
achterlaat maar geen kind nalaat, zĳn broer i de vrouw dient
te nemen en nageslacht voor zĳn
broer bĳ haar dient te verwekken.j 20 Er waren zeven broers;
en de eerste nam een vrouw, maar
liet toen hĳ stierf geen nageslacht
na.k 21 En de tweede nam haar,
maar stierf zonder nageslacht
na te laten; en de derde evenzo.
22 En de zeven lieten geen enkel
nageslacht na. Het laatst van allen stierf ook de vrouw.l 23 Wie
van hen zal haar in de opstanding tot vrouw krĳgen? Want de
zeven hebben haar tot vrouw gehad.”m 24 Jezus zei tot hen: „Is
UW vergissing niet hierin gelegen,
dat GIJ noch de Schriften noch
de kracht Gods kent? n 25 Want
wanneer zĳ uit de doden opstaan,
huwen de mannen niet noch worden de vrouwen ten huwelĳk gegeven, maar zĳ zĳn als engelen in
de hemelen.o 26 Maar wat de doden betreft, dat zĳ worden opgewekt, hebt GIJ niet in het boek van
Mozes
gelezen, in het bericht over
_
het doornbos, hoe God tot hem
zei: ’Ik ben de God ¨ van Abraham
_
en [de] God van Isa
_ ak en [de] God
p
27 Hĳ is geen God
van Jakob’?
_
van de doden, maar van de levenden. GIJ vergist U zeer.”q
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MARKUS 12:15-39

28 Een der schriftgeleerden nu,
die naderbĳ was gekomen en hen
had horen redetwisten, en die
wist dat hĳ hun op een voortreffelĳke wĳze had geantwoord,
vroeg hem: „Wat is het allereerste gebod?”a 29 Jezus antwoord¨
de: „Het eerste is: ’Hoor, o Isra
el,
´ ´ _
Jehovah, onze God, is een Jehovah,b 30 en gĳ moet Jehovah,
uw God, liefhebben met geheel
uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw verstand en
met geheel uw kracht.’c 31 Het
tweede is dit: ’Gĳ moet uw naaste
liefhebben als uzelf.’d Er is geen
ander gebod groter dan deze.”
32 De schriftgeleerde zei tot hem:
„Leraar, gĳ hebt in overeenstemming met de waarheid goed ge´
zegd: ’Hĳ is Een, en er is geen
ander dan Hĳ’; e 33 en dit liefhebben van hem met geheel zĳn
hart en met geheel zĳn verstand
en met geheel zĳn kracht en dit
liefhebben van zĳn naaste als zichzelf is veel meer waard dan alle
volledige brandoffers en slachtoffers.”f 34 Hierop zei Jezus, die
onderscheidde dat hĳ verstandig
had geantwoord, tot hem: „Gĳ zĳt
niet ver van het koninkrĳk Gods.”
Maar niemand had meer de moed
hem nog iets te vragen.g
35 Toen Jezus echter het woord
nam, zei hĳ, tĳdens zĳn onderwĳs in de tempel: „Hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Christus Davids
zoon is? h
_
36 David
zelf heeft door de heili_
i
ge geest gezegd: ’Jehovah heeft
tot mĳn Heer gezegd: „Zit aan
mĳn rechterhand totdat ik uw
vĳanden onder uw voeten stel.” ’j
37 David
zelf noemt hem ’Heer’,
_
maar hoe komt het dan dat hĳ
zĳn zoon is?”k
En de grote schare luisterde
met genoegen naar hem.l 38 En
in zĳn onderwĳs zei hĳ vervolgens: „Past op voor de schriftgeleerden,m die in lange gewaden
willen rondlopen en begroetingen op de marktplaatsen begeren,
39 alsook de voorste zitplaatsen

MARKUS 12:40–13:18

Arme weduwe. Teken laatste dagen

in de synagogen en de voornaamste plaatsen bĳ de avondmaaltĳden.a 40 Zĳ zĳn het die de huizen der weduwen verslindenb en
voor de schĳn lange gebeden uitspreken; dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.”c
41 En hĳ ging zo zitten dat hĳ
het gezicht op de schatkistend had
en keek toe hoe de schare geld in
de schatkisten wierp; en vele rĳken wierpen er vele geldstukken
in.e 42 Toen kwam er een arme
weduwe, die er twee kleine geldstukken in wierp, welke zeer weinig waarde hebben.f 43 Hierop
riep hĳ zĳn discipelen bĳ zich en
zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U
dat deze arme weduwe er meer
in heeft geworpen dan allen die
geld in de schatkisten hebben geworpen; g 44 want zĳ hebben er
allen van wat zĳ over hadden, in
geworpen, maar zĳ heeft er van
haar gebrek alles in geworpen wat
zĳ had, haar hele levensonderhoud.”h
Terwĳl hĳ de tempel uitging, zei een van zĳn disci13
pelen tot hem: „Leraar, zie toch
eens, wat een stenen en wat een
gebouwen!”i 2 Jezus zei echter
tot hem: „Ziet gĳ deze grote gebouwen? j Hier zal geenszins een
steen op de andere worden gelatenk die niet afgebroken zal worden.”l
3 En toen hĳ op de Olĳfberg
zat, met het gezicht op de tempel,
m en Jakobus en
vroegen Petrus
_
_
Johannes
en Andreas
hem, ter_
_
wĳl er verder niemand bĳ was: n
4 „Zeg ons: Wanneer zullen deze
dingen zĳn, en wat zal het teken zĳn wanneer al deze dingen
tot een besluit zullen komen?”o
5 Jezus dan begon tot hen te zeggen: „Past op dat niemand U misleidt.p 6 Velen zullen komen op
basis van mĳn naam en zeggen:
’Ik ben het’, en zĳ zullen velen
misleiden.q 7 Wanneer GIJ bovendien van oorlogen en berichten van oorlogen hoort, wordt
dan niet verschrikt; [deze dingen]
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moeten geschieden, maar het einde is er nog niet.a
8 Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrĳk tegen koninkrĳk,b er zullen in de ene plaats na
de andere aardbevingenc zĳn [en]
er zullen voedseltekortend zĳn.
Deze dingen zĳn een begin van
¨
weeen der benauwdheid.e
9 Ziet GIJ echter toe op UZELF;
men zal U aan plaatselĳke rechtbanken overleveren,f en GIJ zult
in synagogen worden geslageng
en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van
mĳ, tot een getuigenis voor hen.h
¨
10 Ook moet eerst in alle natien
het goede nieuws i worden gepredikt.j 11 Wanneer men U echter wegvoert om U over te leveren, maakt U dan niet tevoren
bezorgd over wat GIJ zult spreken,k maar spreekt datgene wat U
in dat uur gegeven wordt, want
niet GIJ zĳt het die spreekt, maar
de heilige geest.l 12 Voorts zal
de ene broer de andere ter dood
overleveren, en een vader een
kind,m en kinderen zullen tegen de
ouders opstaan en hen ter dood laten brengen; n 13 en GIJ zult ter
wille van mĳn naam voorwerpen
van haat zĳn voor alle mensen.o
Maar wie tot het einde heeft volhard,p die zal gered worden.q
14 Wanneer GIJ echter het walgelĳke ding r dat verwoesting veroorzaakt,s ziet staan waar het niet
behoort (de lezer gebruike onderscheidingsvermogen),t laten dan
zĳ die in Judea
_ zĳn, naar de bergen vluchten.u 15 Laat de man
die zich op het dak bevindt, niet
naar beneden komen, noch naar
binnen gaan om iets uit zĳn huis
te halen; v 16 en laat de man die
op het veld is, niet terugkeren tot
de dingen die hĳ heeft achtergelaten, om zĳn bovenkleed op te halen.w 17 Wee de zwangere vrouwen en hen die een klein kind
zogen in die dagen! x 18 Blĳft
bidden dat het niet in de winterx Mt 24:19; Lu 19:44; Lu 21:23; Lu 23:28.
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Verdrukking. Geslacht. God weet de dag

tĳd geschiedt; a 19 want die dagen zullen [dagen van] een verdrukking b zĳn zoals er sedert
[het] begin der schepping, welke
God heeft geschapen, tot op die
tĳd niet is voorgekomen en niet
meer zal voorkomen.c 20 Indien
Jehovahd de dagen trouwens niet
had verkort, zou geen vlees worden gered. Maar ter wille van de
uitverkorenen,e die hĳ heeft uitverkoren,f heeft hĳ de dagen verkort.g
21 Wanneer dan bovendien
iemand tot U zegt: ’Ziet! Hier is
de Christus’, ’Ziet! Daar is hĳ’,h
gelooft [het] niet.i 22 Want er
zullen valse christussen en valse
profeten opstaan,j die tekenen en
wonderen zullen doenk ten einde,
indien mogelĳk, de uitverkorenen
op een dwaalspoor te brengen.l
23 Weest dus op UW hoede; m ik
heb U alles van tevoren gezegd.n
24 Maar in die dagen, na die
verdrukking, zal de zon worden
verduisterd, en de maan zal haar
licht niet geven, 25 en de sterren zullen uit de hemel vallen, en
de krachten die in de hemelen zĳn,
zullen worden geschokt.o 26 En
dan zullen zĳ de Zoon des mensenp
zien komen in wolken, met grote
kracht en heerlĳkheid.q 27 En
dan zal hĳ de engelen uitzenden
en zĳn uitverkorenenr bĳeenvergaderen van de vier windstreken,
van het uiteinde der aarde tot het
uiteinde des hemels.s
28 Leert nu van de vĳgenboom
deze illustratie: Zodra zĳn jonge
tak zacht wordt en in het blad
schiet, weet GIJ dat de zomer nabĳ
is.t 29 Zo ook GIJ, wanneer GIJ
deze dingen ziet gebeuren, weet
dan dat hĳ nabĳ is, voor de deur.u
30 Voorwaar, ik zeg U dat dit geslacht geenszins zal voorbĳgaan
voordat al deze dingen geschieden.v 31 Hemelw en aarde zullen
voorbĳgaan, maar mĳn woordenx
zullen niet voorbĳgaan.y
32 Van die dag of het uur weet
niemand iets af, noch de engelen
in de hemel, noch de Zoon, dan
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MARKUS 13:19–14:7

de Vader.a 33 Blĳft toezien, blĳft
wakker,b want GIJ weet niet wanneer de bestemde tĳd is.c 34 Het
is als met een mens die, toen hĳ
naar het buitenland reisde,d zĳn
huis verliet en aan zĳn slaven volmacht gaf, aan een ieder zĳn werk,
en de deurwachter gebood waakzaam te zĳn. 35 Waakt daarom
voortdurend,e want GIJ weet niet
wanneer de meester van het huis
komt, laat op de dag of te middernacht of bĳ het hanengekraai
of vroeg in de morgen; f 36 opdat
hĳ, wanneer hĳ plotseling komt,
U niet slapend vindt.g 37 Wat ik
echter tot U zeg, zeg ik tot allen:
Waakt voortdurend.”h
Twee dagen later nu was
14
het Pascha en [het feest
van] de ongezuurde broden. En
i

j

k

de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe zĳ hem
door een listig plan zouden kunnen grĳpen en doden; l 2 want
zĳ zeiden herhaaldelĳk: „Niet op
het feest; er mocht anders eens
opschudding ontstaan onder het
volk.”m
¨
3 En terwĳl hĳ te Bethani
_ e in
het huis van S _imon de melaatse was n [en] aan de maaltĳd aanlag, kwam er een vrouw met een
albasten [flacon] vol welriekende olie, echte [en] zeer kostbare nardus. Na de albasten [flacon] te hebben opengebroken,
goot zĳ [de olie] over zĳn hoofd.o
4 Sommigen toonden zich er verontwaardigd over en zeiden onder elkaar: „Waarom is deze verkwisting van de welriekende olie
geschied? p 5 Want deze welriekende olie had voor meer dan
driehonderd denarii verkocht en
aan de armen gegeven kunnen
worden!” En zĳ waren zeer misnoegd over haar.q 6 Maar Jezus
zei: „Laat haar begaan. Waarom
tracht GIJ haar lastig te vallen?
Zĳ heeft een voortreffelĳke daad
jegens mĳ verricht.r 7 Want de
q Mt 26:9; Jo 12:5; r Mt 26:10; Jo 12:7.

MARKUS 14:8-32

Het laatste Pascha. Avondmaal

armen hebt GIJ altĳda bĳ U en GIJ
kunt hun altĳd goeddoen, wanneer GIJ maar wilt, maar mĳ hebt
GIJ niet altĳd.b
8 Zĳ heeft gedaan wat zĳ kon; zĳ heeft het bĳ
voorbaat op zich genomen welriekende olie op mĳn lichaam te doen
met het oog op de begrafenis.c
9 Voorwaar, ik zeg U: Overal waar
het goede nieuws in de gehele wereld wordt gepredikt,d zal tevens
ter gedachtenis aan deze vrouw
worden verteld wat zĳ heeft gedaan.”e
´ ´
10 En Judas
Iskariot,
een van
_
_
de twaalf, ging heen naar de overpriesters om hem aan hen te verraden.f 11 Dezen verheugden
zich toen zĳ dat hoorden en beloofden hem zilvergeld te geven.g
Hĳ zocht nu dus naar een gunstige gelegenheid om hem te verraden.h
12 Op de eerste dag der ongezuurdei broden nu, waarop men
gewoon was het Pascha[-offerdier] te slachten, zeiden zĳn discipelenj tot hem: „Waar wilt gĳ
dat wĳ de toebereidselen gaan
maken zodat gĳ het Pascha kunt
eten?”k 13 Hĳ zond daarop twee
van zĳn discipelen uit en zei tot
hen: „Gaat de stad in, en er zal
U een mens tegemoet komen die
een aardewerken vat met water
draagt.l Volgt hem, 14 en waar
hĳ ook naar binnen gaat, moet
GIJ tot de heer des huizes zeggen:
’De Leraar zegt: „Waar is het logeervertrek voor mĳ, waar ik met
mĳn discipelen het Pascham kan
eten?” ’n 15 En hĳ zal U een grote bovenkamer laten zien, die ingericht en gereed is; en bereidt
het daar voor ons.”o 16 Hierop
gingen de discipelen heen, en zĳ
kwamen in de stad en vonden het
precies zoals hĳ hun had gezegd;
en zĳ bereidden het Pascha.p
17 Nadat de avond was gevallen, kwam hĳ met de twaalf.q
18 En terwĳl zĳ aan tafel aanlagen en aten, zei Jezus: „Voorwaar,
ik zeg U: Een van U, die met mĳ
eet,r zal mĳ verraden.”s 19 Zĳ
begonnen bedroefd te worden en
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de een na de ander tot hem te
a
zeggen: „Ik ben het toch ´ niet?”
´
20 Hĳ zei tot hen: „Het is een van
de twaalf, die met mĳ in de gemeenschappelĳke schaal doopt.b
21 De Zoon des mensen gaat weliswaar heen, zoals er over hem
staat geschreven, maar wee de
mens door bemiddeling van wie de
Zoon des mensen wordt verraden!
Het zou voor die mens beter zĳn
geweest als hĳ niet geboren was.”c
22 En terwĳl zĳ verder aten,
nam hĳ een brood, sprak de zegen
uit, brak het en gaf het aan hen, en
zei: „Neemt het, dit betekent mĳn
lichaam.”d 23 Daarna nam hĳ
een beker, sprak een dankgebed
uit en gaf die aan hen, en zĳ dronken er allen uit.e 24 En hĳ zei
tot hen: „Dit betekent mĳn ’bloedf
van het verbond’,g dat ten behoeve van velen vergotenh zal worden.i 25 Voorwaar, ik zeg U: Ik
zal geenszins meer iets van het
product van de wĳnstok drinken tot op die dag waarop ik het
nieuw zal drinken in het koninkrĳk Gods.”j 26 Ten slotte gingen
zĳ, na het zingen van lofzangen,k
naar buiten naar de Olĳfberg.l
27 En Jezus zei tot hen: „GIJ
zult allen tot struikelen worden
gebracht, want er staat geschreven: ’Ik zal de herder slaan,m en
de schapen zullen verstrooid worden.’n 28 Maar nadat ik zal zĳn
opgewekt, zal ik U voorgaan naar
o
Galilea.”
29 Petrus
zei echter
_
_
tot hem: „Ook al worden alle anderen tot struikelen gebracht, ik
toch niet.”p 30 Daarop zei Jezus
tot hem: „Voorwaar, ik zeg u: Nog
heden, ja, deze nacht, voordat een
haan tweemaal kraait, zult juist
gĳ mĳ driemaal verloochenen.”q
31 Maar hĳ zei toen ten overvloede: „Al moet ik met u sterven,
ik zal u geenszins verloochenen.”
Ook alle anderen zeiden nu hetzelfde.r
32 Toen kwamen
zĳ bĳ een plek
´
Gethseman
e genaamd, en hĳ zei
_
p Sp 11:2; Mt 26:33; Lu 22:33; Jo 13:37; q Mt 26:34;
Lu 22:34; Jo 13:38; r Mt 26:35.

1275

´
Gethsemane: Jezus bidt; apostelen slapen

tot zĳn discipelen: „Gaat hier zitten, terwĳl ik bid.”a 33 En hĳ
nam Petrus
en Jakobus
en Johan_
_
_
nes b met zich mee, en hĳ begon
ontsteld en zeer verontrust te
worden.c 34 En hĳ zei tot hen:
„Mĳn ziel is diepbedroefd,d ja, tot
de dood toe. Blĳft hier en waakt.”e
35 En nadat hĳ een eindje verder
was gegaan, viel hĳ voorts op de
grond en bad of, indien mogelĳk,
het uur aan hem mocht voorbĳgaan.f 36 En hĳ zei vervolgens:
„Abba, Vader,g voor u zĳn alle
dingen mogelĳk; neem deze beker van mĳ weg. Doch niet wat
ik wil, maar wat gĳ wilt.”h 37 En
hĳ kwam en vond hen slapend, en
hĳ zei tot Petrus:
„S _imon, slaapt
_
gĳ?
´ ´ Hadt gĳ niet de kracht om
een uur te waken? i 38 Waakt en
bidtj voortdurend, opdat GIJ niet
in verzoeking komt. De geest is
natuurlĳk bereidwillig, maar het
vlees is zwak.”k 39 En hĳ ging
wederom heen en bad, terwĳl
hĳ hetzelfde woord zei.l 40 En
wederom kwam hĳ en vond hen
slapend, want hun ogen waren
zwaar, en daarom wisten zĳ niet
wat zĳ hem moesten antwoorden.m 41 En hĳ kwam voor de
derde maal en zei tot hen: „Op
een tĳd als deze slaapt GIJ en
neemt GIJ rust! Het is genoeg!
Het uur is gekomen! n Ziet! De
Zoon des mensen wordt door verraad in de handen van zondaars
overgeleverd.o 42 Staat op, laten
wĳ gaan.p Ziet! Mĳn verrader is
nabĳ gekomen.”q
43 En onmiddellĳk, terwĳl ´ hĳ
´
nog sprak, kwam Judas
eraan, een
_
van de twaalf, en met hem een
schare met zwaarden en knuppels,
gestuurd door de overpriesters en
de schriftgeleerden en de oudere mannen.r 44 Zĳn verrader nu
had hun een afgesproken teken
gegeven door te zeggen: „Degene
die ik kus, die is het; neemt hem
in hechtenis en voert hem veilig
weg.”s 45 En recht op hem afgaand, trad hĳ op hem toe en zei:
„Rabbi!”, en kuste t hem zeer teder. 46 Zĳ dan sloegen de hand
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MARKUS 14:33-60

aan hem en namen hem in hechtenis.a 47 Maar iemand van degenen die erbĳ stonden, trok zĳn
zwaard en sloeg de slaaf van de hogepriester en hieuw hem het oor
af.b 48 Doch Jezus gaf hun ten
antwoord: „Zĳt GIJ met zwaarden
en knuppels als tegen een rover
uitgetrokken, om mĳ gevangen te
nemen? c 49 Dag aan dag was ik
bĳ U in de tempel, terwĳl ik onderwees,d en toch hebt GIJ mĳ niet in
hechtenis genomen. Niettemin geschiedt dit opdat de Schriftene in
vervulling gaan.”f
50 En zĳ lieten hem allen in de
steekg en vluchtten.h 51 Maar
een zekere jonge man, die een
fĳn linnen kleed over zĳn naakte [lichaam] droeg, volgde hem
voorts van nabĳ; en zĳ trachtten
hem te grĳpen,i 52 maar hĳ liet
zĳn linnen kleed achter en ontsnapte naakt.
53 Nu voerden zĳ Jezus weg
naar de hogepriester, en alle overpriesters en de oudere mannen
en de schriftgeleerden kwamen
volgde
bĳeen.j 54 Maar Petrus
_
hem op een flinke afstandk tot op
de binnenplaats van de hogepriester; en hĳ zat zich samen met de
huisbedienden te warmen bĳ een
helder vuur. 55 Ondertussen
zochten de overpriesters en het
hele Sanhedrin
naar een getuige_
nis tegen Jezus om hem ter dood
te kunnen brengen,l maar zĳ vonden er geen.m 56 Wel legden velen een vals getuigenis tegen hem
af,n maar hun getuigenissen stemden niet overeen.o 57 Ook stonden er enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden door
te zeggen: 58 „Wĳ hebben hem
horen zeggen: ’Ik zal deze tempel,
die met handen werd gemaakt, afbreken en in drie dagen een andere bouwen, die niet met handen is
gemaakt.’ ”p 59 Maar ook daarin
stemde hun getuigenis niet overeen.
60 Ten slotte stond de hogepriester in hun midden op en ondervroeg Jezus en zei: „Geeft gĳ

MARKUS 14:61–15:15

Petrus verloochent Jezus. Voor Pilatus

niets ten antwoord? Wat getuigen dezen tegen u?”a 61 Maar
hĳ bleef zwĳgen en gaf in het geheel geen antwoord.b Nu ondervroeg de hogepriester hem opnieuw en zei tot hem: „Zĳt gĳ de
Christus, de Zoon van de Gezegende?”c 62 Toen zei Jezus: „Ik
ben het; en gĳlieden zult de Zoon
des mensend zien zitten aan de
rechterhande der kracht en [hem]
zien komen met de wolken des hemels.”f 63 Toen scheurde de hogepriester zĳn onderkledereng en
zei: „Waartoe hebben wĳ nog getuigen nodig? h 64 GIJ hebt de
lastering gehoord.i Wat is UW oordeel?” Zĳ spraken allen het vonnis uit dat hĳ de dood verdiende.
65 En sommigen begonnen hem
te bespuwenj en zĳn gehele gezicht te bedekken en hem vuistslagen te geven en tot hem te zeggen:
„Profeteer!” En de gerechtsdienaars sloegen hem in het gezicht
en namen hem mee.k
66 Terwĳl Petrus
zich nu bene_
den op de binnenplaats bevond,
kwam daar een van de dienstmeisjes van de hogepriester,l 67 en
toen zĳ Petrus
zag, die zich zat te
_
warmen, keek zĳ hem recht aan
en zei: „Gĳ waart ook bĳ deze Jezus de Nazarener.”m 68 Maar hĳ
ontkende het en zei: „Ik ken hem
niet en ook begrĳp ik niet wat
gĳ zegt”, en hĳ ging naar buiten naar het portaal.n 69 Toen
het dienstmeisje hem daar zag, begon zĳ wederom tot de omstanders te zeggen: „Deze is een van
hen.”o 70 Hĳ ontkende het opnieuw. En even daarna zeiden de
omstanders nu nogmaals tot Pe_
trus: „Zeker, gĳ zĳt een van hen;
¨ p
trouwens, gĳ zĳt een Galileeer.”
71 Maar hĳ begon te vloeken en
te zweren: q „Ik ken die mens niet
over wie GIJ spreekt.”r 72 En onmiddellĳk kraaide een haan voor
hereen tweede maal; s en Petrus
_
innerde zich het woord dat Jezus
tot hem had gesproken: „Voordat
een haan tweemaal kraait, zult gĳ
mĳ driemaal verloochenen.”t En
hĳ barstte in tranen uit.u

HFDST. 14
a Mt 26:62
b Jes 53:7
1Pe 2:23
c Mt 26:63
d Da 7:13
Mt 24:30
e Ps 110:1
Ef 1:20
Kol 3:1
f Mt 26:64
Lu 21:27
Opb 1:7
Opb 14:14
g Le 10:6
h Mt 26:65
i Le 24:16
1Kon 21:13
Jo 19:7
j Jes 50:6
Jes 53:3
Mt 26:67
k Lu 22:64
l Mt 26:69
Lu 22:55
Jo 18:18
m Lu 22:56
n Mt 26:70
Lu 22:57
o Mt 26:71
Lu 22:58
Jo 18:25
p Mt 26:73
Lu 22:59
Jo 18:26
q Sp 29:25
Mt 5:37
r Mt 26:74
s Lu 22:61
Jo 18:27
t Mt 26:34
Mr 14:30
Lu 22:34
Jo 13:38
u 2Kor 7:10

2e kolom

HFDST. 15
a Ps 2:2
Han 4:26
b Mt 27:1
Lu 22:66
Jo 18:28
Han 3:13
c Ps 2:2
Jo 18:33
d Mt 27:11
Lu 23:3
e Mt 27:12
f Mt 26:62
g Mt 27:13
Jo 19:10
h Jes 53:7
Mt 27:14
Jo 19:9
i Mt 27:15
Lu 23:17
Jo 18:39
j Mt 27:16
k Mt 27:17
Lu 23:16
l Sp 27:4
Mt 21:38
Han 13:45
m Mt 27:18
n Mt 27:20
Han 3:14

1276

En onmiddellĳk bĳ het aanbreken van de dag hielden
de overpriesters met de oudere
mannen en de schriftgeleerden,
ja, heel het Sanhedrin,
raad,a en
_
zĳ boeiden Jezus en voerden hem
weg en leverden hem over aan
b
2 Pilatus
Pilatus.
dan stelde
_
_
hem de vraag: „Zĳt gĳ de koc der joden?” Hĳ gaf hem ten
ning
antwoord: „Gĳzelf zegt [het].”d
3 Doch de overpriesters gingen
ertoe over hem van vele dingen
nu
te beschuldigen.e 4 Pilatus
_
ondervroeg hem voorts opnieuw
en zei: „Hebt gĳ niets te antwoorden? f Zie eens hoeveel beschuldigingen zĳ tegen u inbrengen.”g
5 Maar Jezus gaf geen antwoord
meer, zodat Pilatus
zich verwon_
derde.h
6 Van feest tot
´ ´ feest nu liet hĳ
voor hen altĳd een gevangene vrĳ,
degene om wie zĳ verzochten.i
7 Er zat juist een zekere Barab_
bas gevangen met de oproermakers, die bĳ hun oproer een moord
hadden begaan.j 8 De schare
dan kwam opzetten en begon te
verzoeken dat hĳ voor hen datgene zou doen wat hĳ gewoonlĳk
deed. 9 Pilatus
antwoordde hun
_
en zei: „Wilt GIJ dat ik U de koning der joden vrĳlaat?”k 10 Hĳ
wist namelĳk dat de overpriesters
hem uit afgunstl hadden overgeleverd.m 11 De overpriesters hitsten de schare echter op dat hĳ
hun in plaats daarvan Barabbas
_
zou vrĳlaten.n 12 Wederom gaf
Pilatus
hun ten antwoord: „Wat zal
_
ik dan doen met hem die GIJ de koning o der joden noemt?”p 13 Zĳ
riepen nogmaals uit: „Aan de paal
zei
met hem!”q 14 Maar Pilatus
_
vervolgens tot hen: „Wat voor
slechts heeft hĳ dan gedaan?”
Doch zĳ riepen des te meer: „Aan
de paal met hem!”r 15 Omdat Pilatus
de schare tevreden wenste
_
te stellen,s liet hĳ hun toen Barab_
bas vrĳ, en na Jezus zweepslagen

15

o Ps 2:6; Jes 9:6; Jer 23:5; p Mt 27:22; Lu 23:20;
q Lu 23:21; Jo 19:6; r Mt 27:23; Lu 23:22; Han
3:13; Han 13:28; s Sp 29:25.
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Aan paal gehangen. Duisternis. Zĳn dood

te hebben laten geven, leverde hĳ
hem over om aan een paal gehangen te worden.a
16 Nu voerden de soldaten hem
weg naar de binnenplaats, dat
wil zeggen het paleis van de stadhouder binnen; en zĳ riepen de
hele troepenafdeling bĳ elkaar,b
17 en zĳ dosten hem uit in purper
en vlochten een doornenkroon
en zetten hem die op.c 18 En
zĳ begonnen hem te begroeten:
„Goedendag,d gĳ koning der joden!” 19 Ook sloegen zĳ hem
met een rietstok op het hoofd en
bespuwden hem en brachten hem
¨
hulde door op de knieen te vallen.e 20 Nadat zĳ de spot met
hem hadden gedreven, trokken
zĳ hem ten slotte het purper uit
en deden hem zĳn bovenklederen aan. En zĳ voerden hem weg
om hem aan een paal te hangen.f
21 Ook presten zĳ een voorbĳganger, een zekere S _imon van Cyrene,
die van het land kwam, de
_
vader van Alexander
en Rufus,
_
_
om zĳn martelpaal op te nemen.g
22 Zo brachten zĳ hem naar
de plaats Golgotha, hetgeen vertaald Schedelplaats betekent.h
23 Hier trachtten zĳ hem met
mirre gekruide wĳn te geven,i
maar hĳ nam die niet.j 24 En
zĳ hingen hem aan een paal en
verdeelden zĳn bovenklederenk
door het lot erover te werpen om
te bepalen wat ieder mocht
nemen.l 25 Het was nu het derde uur,m en zĳ hingen hem aan
een paal. 26 En het opschrift
met de tegen hem ingebrachte beschuldiging n stond boven [hem]
geschreven: „De koning der joden.”o 27 Met hem hingen zĳ
´ ´
ook twee rovers aan palen, een
´ ´
aan zĳn rechter- en een aan zĳn
linkerzĳde.p 28 —— 29 En die
voorbĳgingen, spraken telkens
schimpendq tot hem, terwĳl zĳ
hun hoofd schudden en zeiden:
„Ha! Gĳ daar, die de tempel zou
afbreken en in drie dagen tĳd zou
opbouwen,r 30 red uzelf door
van de martelpaal af te komen.”s
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MARKUS 15:16-43

31 Evenzo dreven ook de overpriesters met de schriftgeleerden
onder elkaar de spot [met hem]
en zeiden: „Anderen heeft hĳ gered, zichzelf kan hĳ niet redden! a
32 Laat ¨ de Christus, de koning
van Isra
el, nu van de martelpaal
_
afkomen, opdat wĳ het zien en
geloven.”b Zelfs zĳ die samen met
hem aan palen waren gehangen,
smaadden hem.c
33 Toen het zesde uur aanbrak,
viel er een duisternis over het gehele land, tot aan het negende
uur toe.d 34 En op het negende
uur riep Jezus met een luide stem:
„Eli, Eli, lama sabachthani?”,
hetgeen vertaald betekent: „Mĳn
God, mĳn God, waarom hebt gĳ
mĳ verlaten?”e 35 En toen sommigen van hen die daarbĳ stonden dit hoorden, zeiden zĳ voorts:
„Zie! Hĳ roept El _ia.”f 36 Maar
iemand snelde weg, drenkte een
spons met zure wĳn, stak ze op
een rietstok en gaf hem toen te
drinken,g terwĳl hĳ zei: „LAAT
[hem] begaan! Laten wĳ eens zien
of El _ia hem eraf komt halen.”h
37 Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem
uit.i 38 En het gordĳnj van het
heiligdom scheurde van boven tot
¨
onder in tweeen.k 39 Toen nu de
legeroverste die daar tegenover
hem stond, zag dat hĳ onder deze
omstandigheden de laatste adem
had uitgeblazen, zei hĳ: „Waarlĳk, deze mens was Gods Zoon.”l
40 Er stonden ook vrouwen op
een afstand toe te kĳken,m onder wie Mar _ia Magdalena
alsme_
de Mar _ia, de moeder van Jakobus
_
de Mindere en van Joses,
en Sa_
´
lom
_ e,n 41 die hem, toen hĳ in
Galilea
_ was, steeds hadden vergezeldo en gediend, en nog vele andere vrouwen die met hem naar
Jeruzalem
waren opgegaan.p
_
42 Daar het nu reeds laat in
de middag was, en aangezien het
Voorbereiding
was, dat wil zeggen
´ ´
de dag voor de sabbat, 43 kwam
Jozef
van Arimathea,
een ach_
_
tenswaardig lid van de Raad, die

MARKUS 15:44–16:8[20]

Jezus gaat vooruit naar Galilea

zelf eveneens het koninkrĳk Gods
verwachtte.a Hĳ vatte moed om
naar Pilatus
te gaan en vroeg om
_
het lichaamb van Jezus. 44 Pila_
tus vroeg zich echter af of hĳ
reeds dood was, zodat hĳ de legeroverste ontbood en hem vroeg of
hĳ al gestorven was. 45 Nadat
hĳ dus door de legeroverste op de
hoogte was gebracht, stond hĳ het
lĳk aan Jozef
af.c 46 Deze nu
_
kocht fĳn linnen en nam hem [van
de martelpaal] af, wikkelde hem
in het fĳne linnen en legde hemd in
een grafe dat in een rots was uitgehouwen, en hĳ rolde een steen
voor de deuropening van het herinneringsgraf.f 47 Mar _ia Magdalena
en Mar _ia, de moeder van Jo_
_
ses, bleven echter kĳken naar de
g
plaats waar hĳ was neergelegd.

HFDST. 15

Toen de sabbath dan voorbĳ was, kochten Mar _ia
i en Mar
Magdalena
_ia, de ´ moeder
_
van Jakobus,
en Salom
_
_ e specerĳen om hem ermee te gaan inj
wrĳven. 2 En heel vroeg op de
eerste dag k van de week, toen de
zon was opgegaan, kwamen zĳ bĳ
het herinneringsgraf.l 3 En zĳ
zeiden tot elkaar: „Wie zal voor
ons de steen van de deuropening
van het herinneringsgraf wegrollen?” 4 Maar toen zĳ opkeken, zagen zĳ dat de steen weggerold was, ofschoon hĳ zeer groot
was.m 5 Toen zĳ het herinneringsgraf binnengingen, zagen
zĳ aan de rechterkant een jonge
man zitten, gekleed in een lang
wit gewaad, en zĳ raakten ontsteld.n 6 Hĳ zei tot hen: „Weest
niet langer ontsteld. GIJ zoekt Jezus de Nazarener, die aan een
paal werd gehangen.o Hĳ is opgewekt,p hĳ is niet hier. Ziet! De
plaats waar zĳ hem hadden gelegd.q 7 Maar gaat aan zĳn discipelen en Petrus
zeggen: ’Hĳ
_
gaat U voor naar Galilea;
_ r daar
zult GIJ hem zien, zoals hĳ U heeft
gezegd.’ ”s 8 Toen zĳ dan eruit
kwamen, vluchtten zĳ weg van
het herinneringsgraf, want beving en een sterke emotie had-
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den hen aangegrepen. En zĳ zeiden niemand iets, want zĳ waren
bevreesd.a
LANG BESLUIT
In zekere oude handschriften (ACD) en
vertalingen (VgSyc,p) wordt er het volgende
lange besluit aan toegevoegd, dat echter in
1BSysArm wordt weggelaten:
9 Nadat hĳ vroeg op de eerste dag van
de week [uit de dood] was opgestaan, verscheen hĳ eerst aan Mar _ia Magdalena,
_
uit wie hĳ zeven demonen had uitgeworpen. 10 Zĳ ging het berichten aan hen
die met hem waren geweest, aangezien
zĳ treurden en weenden. 11 Maar toen
zĳ hoorden dat hĳ tot leven was gekomen en door haar was gezien, geloofden zĳ het niet. 12 Bovendien verscheen
hĳ na deze dingen in een andere gedaante aan twee van hen onderweg, terwĳl
zĳ zich naar het land begaven; 13 en
zĳ kwamen terug en berichtten het aan
de overigen. Doch ook hen geloofden zĳ
niet. 14 Maar later verscheen hĳ aan de
elf zelf, terwĳl zĳ aan tafel aanlagen, en hĳ
verweet hun hun ongeloof en de hardheid
van hun hart, omdat zĳ geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem, nu
hĳ uit de doden was opgewekt, hadden gezien. 15 En hĳ zei tot hen: „Gaat heen in
heel de wereld en predikt het goede nieuws
aan de gehele schepping. 16 Wie gelooft
en gedoopt wordt, zal gered worden, maar
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
17 Voorts zullen deze tekenen hen vergezellen die geloven: Met gebruikmaking van
mĳn naam zullen zĳ demonen uitwerpen,
zĳ zullen in talen spreken, 18 en met hun
handen zullen zĳ slangen opnemen, en als
zĳ iets dodelĳks drinken, zal het hun in
het geheel niet schaden. Op zieken zullen
zĳ hun handen leggen en zĳ zullen beter
worden.”
19 Nadat de Heer Jezus dan aldus tot
hen had gesproken, werd hĳ ten hemel
opgenomen en ging aan de rechterhand
van God zitten. 20 Zĳ trokken er derhalve op uit en predikten overal, terwĳl de
Heer met hen meewerkte en de boodschap
kracht bĳzette door de tekenen waarvan
ze vergezeld ging.
KORT BESLUIT
Sommige handschriften en vertalingen
uit latere tĳd bevatten na Markus
16:8
_
het volgende korte besluit:
Maar alle dingen die waren geboden, verhaalden zĳ in het kort aan hen die zich
rondom Petrus
bevonden. Na deze dingen
_
zond Jezus voorts zelf door bemiddeling
van hen van het oosten tot het westen de
heilige en onvergankelĳke bekendmaking
van de eeuwige redding uit.

VOLGENS

LUKAS
Aangezien velen het op zich
hebben genomen een verslag
samen te stellen van de feitena die
onder ons volkomen geloofwaardig worden geacht, 2 zoals deze
aan ons zĳn overgeleverd door
hen die van [het] beginb af ooggetuigenc en dienaren van de boodschap d zĳn geworden, 3 heb ook
ik, omdat ik alle dingen van meet
af nauwkeurig ben nagegaan, besloten ze in logische volgorde e aan
u te schrĳven, hoogedele f Theo_
filus,g 4 opdat gĳ de zekerheid
der dingen waarin gĳ mondeling
zĳt onderwezen, volledig moogt
kennen.h
i
5 In de dagen van Herodes,
ko_
ning van Judea,
was er een ze_
kere priester, genaamd Zachar _ias, van de afdeling van Ab _ia,j
en hĳ had een
uit de doch¨ vrouw
k en haar naam
ters van Aaron,
_
was El _isabeth. 6 Beiden waren
rechtvaardig l in Gods ogen, omdat zĳ onberispelĳkm wandelden
in overeenstemming met alle gebodenn en wettelĳke o vereisten
van Jehovah.p 7 Maar zĳ hadden geen kind, want El _isabeth
was onvruchtbaar q en beiden waren reeds op gevorderde leeftĳd.
8 Terwĳl hĳ nu overeenkomstig de toewĳzing van zĳn afdeling voor het aangezicht van God
als priester optrad,r 9 kwam hĳ
overeenkomstig het plechtige gebruik van het priesterambt aan
de beurt om reukwerk te offerens
wanneer hĳ het heiligdom van Jehovah binnenging; t 10 en de gehele volksmenigte stond op het
uur dat het reukwerk werd geofferd, buiten te bidden.u 11 Daar
verscheen hem Jehovah’s engel,
die aan de rechterkant van het
reukaltaar stond.v 12 Maar Zachar _ias werd verontrust toen hĳ
[hem] zag, en vrees overviel hem.w
13 De engel zei echter tot hem:
„Vrees niet, Zachar _ias, want uw
smeking is verhoord,x en uw
vrouw El _isabeth zal u een zoon

1
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schenken, en gĳ moet hem de
naam Johannes
geven.a 14 En
_
gĳ zult vreugde en grote blĳdschap hebben, en velen zullen zich
over zĳn geboorte verheugen,b
15 want hĳ zal groot zĳn voor het
aangezicht van Jehovah.c Maar hĳ
mag volstrekt geen wĳn en sterke
drank drinken,d en hĳ zal van de
schoot van zĳn moeder af met heilige geest vervuld zĳn; e 16 en
¨
hĳ zal velen der zonen van Isra
el
_
tot Jehovah, hun God, terugbrengen.f 17 Bovendien zal hĳ voor
hem uit gaan met de geest en de
kracht van El _ia,g ten einde de harten van vaders tot kinderen terug te brengenh en de ongehoorzamen tot de praktische wĳsheid
van rechtvaardigen, om voor Jehovahi een toebereid volk gereed
te maken.”j
18 En Zachar _ias zei tot de engel: „Hoe kan ik hier zeker van
zĳn? Want ik ben bejaardk en
mĳn vrouw is reeds op gevorderde leeftĳd.” 19 De engel gaf
hem
_
¨ ten antwoord: „Ik ben Gabriel,l die dicht voor Gods aangezicht staat, en ik werd uitgezonden om met u te sprekenm en u het
goede nieuws omtrent deze dingen bekend te maken. 20 Maar
zie! gĳ zult zwĳgenn en niet kunnen spreken tot op de dag waarop
deze dingen geschieden, omdat gĳ
mĳn woorden, die op hun bestemde tĳd in vervulling zullen gaan,
niet hebt geloofd.” 21 Intussen
stond het volk op Zachar _ias te
wachten,o en zĳ gingen zich erover
verwonderen dat hĳ zo lang in het
heiligdom bleef. 22 Toen hĳ echter naar buiten kwam, was hĳ niet
in staat tot hen te spreken, en zĳ
bemerkten dat hĳ zojuist een bovennatuurlĳkp gezicht in het heiligdom had gehad; en hĳ maakte
voortdurend gebaren tegen hen,
maar bleef stom. 23 Toen nu de
dagen van zĳn openbare dienst
vervuld waren,q ging hĳ naar zĳn
huis.

LUKAS 1:24-54

¨
Gabriel bĳ Maria. Maria bezoekt Elisabeth

24 Maar na deze dagen werd
zĳn vrouw El _isabeth zwanger,a
en zĳ hield zich vĳf maanden
lang afgezonderd en zei: 25 „Aldus heeft Jehovah jegens mĳ gehandeld in deze dagen waarin hĳ
zĳn aandacht aan mĳ heeft geschonken om mĳn smaad onder de
mensen weg te nemen.”b
26 In haar ¨ zesde maand werd de
engel Gabri
elc van God vandaan
_
naar een stad in Galilea
_ gezonden, Nazareth
genaamd, 27 tot
_
een maagd die aan een man genaamd Jozef,
uit Davids
huis,
_
_
ten huwelĳk beloofd was; en de
naam van de maagdd was Mar _ia.e
28 En toen hĳ bĳ haar binnentrad, zei hĳ: „Goedendag,f hooglĳk begunstigde, Jehovahg is met
u.”h 29 Maar zĳ werd diep verontrust over dat woord en ging
overleggen wat voor begroeting
dit kon zĳn. 30 Daarom zei de
engel tot haar: „Vrees niet, Mar _ia, want gĳ hebt gunsti gevonden bĳ God; 31 en zie! gĳ zult
in uw schoot ontvangen en een
zoon baren,j en gĳ moet hem de
naam Jezus geven.k 32 Deze zal
groot zĳnl en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; m en Jehovah God zal hem de troon van
n geven,o
33 en
zĳn vader David
_
hĳ zal voor eeuwig als koning over
het huis van Jakob
regeren en
_
aan zĳn koninkrĳk zal geen einde zĳn.”p
34 Mar _ia zei echter tot de engel: „Hoe zal dit geschieden, daar
ik geen gemeenschap q heb met
een man?” 35 De engel gaf haar
ten antwoord: „Heilige geestr zal
over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.
Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig,s Gods Zoon, worden
genoemd.t 36 En zie! El _isabeth,
uw bloedverwante, zelfs zĳ is op
haar hoge leeftĳd zwanger geworden van een zoon, en dit is voor
haar, de zogenaamd onvruchtbare vrouw,u de zesde maand;
37 want bĳ God zal geen verklaring een onmogelĳkheid zĳn.”v
38 Toen zei Mar _ia: „Zie! Jehovah’s
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slavin! a Mĳ geschiede naar uw verklaring.” Daarop ging de engel van
haar heen.
39 In die dagen stond Mar _ia
derhalve op en begaf zich met
spoed naar het bergland, naar
een stad van Juda,
40 en zĳ ging
_
het huis van Zachar _ias binnen en
groette El _isabeth. 41 Toen nu
El _isabeth Mar _ia’s groet hoorde,
sprong de baby op in haar schoot;
en El _isabeth werd met heilige
geest vervuld 42 en riep uit met
een luide roep en zei: „Gezegend
zĳt gĳ onder de vrouwen en gezegendb is de vrucht van uw schoot!
43 Hoe komt het dan dat mĳ dit
[voorrecht] te beurt valt dat de
moeder van mĳn Heer c naar mĳ
toe komt? 44 Want zie! toen het
geluid van uw groet mĳ in de oren
klonk, sprong de baby van grote blĳdschap op in mĳn schoot.d
45 Gelukkig is ook zĳ die heeft
geloofd, want de dingen die vanwege Jehovah tot haar zĳn gesproken, zullen volledig worden volbracht.”e
46 En Mar _ia zei: „Mĳn ziel
maakt Jehovah groot,f 47 en
mĳn geest kan slechts overlopen
van vreugde g jegens God, mĳn
Redder,h 48 omdat hĳ acht heeft
geslagen op de geringe positie van
zĳn slavin.i Want zie! van nu af
aan zullen alle geslachten mĳ
gelukkig prĳzen,j 49 omdat de
Machtige grote daden voor mĳ
heeft gedaan, en heilig is zĳn
naam; k 50 en van geslacht tot
geslacht rust zĳn barmhartigheid
op wie hem vrezen.l 51 Hĳ heeft
machtige [daden] verricht met zĳn
arm,m hĳ heeft hen die hoogmoedig zĳn in de bedoeling van hun
hart, verstrooid.n 52 Hĳ heeft
machthebbers van de troon gestoteno en geringen verhoogd; p
53 hĳ heeft hongerigen volkomen
verzadigd met goede dingenq en
hen die rĳkdom hadden, met lege
r
handen weggezonden.
54 Hĳ is
¨
zĳn knecht Isra
el te hulp geko_
o Job 12:19; Jes 22:19; Jes 40:23; p 1Sa 2:6; q 1Sa
2:5; Ps 34:10; Ps 107:9; r Jes 65:13.
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Johannes geboren. Inschrĳving

mena om barmhartigheid te gedenken,b 55 zoals hĳ tot onze
voorvaders heeft gezegd, tot Abra_
ham en zĳn zaad, voor eeuwig.”c
56 Vervolgens bleef Mar _ia ongeveer drie maanden bĳ haar en
keerde [toen] naar haar eigen huis
terug.
57 Nu brak voor El _isabeth de
tĳd aan dat zĳ moest baren, en
zĳ werd moeder van een zoon.
58 En de buren en haar bloedverwanten hoorden dat Jehovah
zĳn barmhartigheid jegens haar
had grootgemaakt,d en zĳ gingen zich met haar verheugen.e
59 En op de achtste dag kwamen zĳ het jonge kind besnĳden,f
en zĳ wilden het Zachar _ias noemen, naar de naam van zĳn vader.
60 Maar zĳn moeder antwoordde
en zei: „Volstrekt niet, maar hĳ
moet Johannes
worden genoemd.”
_
61 Hierop zeiden zĳ tot haar: „Er
is niemand onder uw bloedverwanten die naar deze naam wordt
genoemd.” 62 Vervolgens vroegen zĳ door middel van gebaren aan zĳn vader hoe hĳ het
wilde noemen. 63 En hĳ vroeg
om een schrĳftafeltje en schreef:
g is zĳn naam.” Daar„Johannes
_
over verwonderden allen zich.
64 Ogenblikkelĳk werd zĳn mond
geopendh en zĳn tong losgemaakt
en hĳ ging spreken en zegende
God. 65 En vrees overviel allen
die in hun omgeving woonden;
en in heel het bergland van Judea
_ werden al deze dingen voorts
rondverteld, 66 en allen die het
hoorden, namen er notitie van in
hun harti en zeiden: „Wat zal er
toch van dit jonge kind worden?”
Want de handj van Jehovah was
werkelĳk met hem.
67 En zĳn vader Zachar _ias
werd met heilige geest vervuldk
en profeteerde l aldus: 68 „Gezegend
zĳ Jehovah, de God van Is_
¨
rael,m omdat hĳ zĳn aandacht op
zĳn volkn heeft gericht en bevrĳding voor hen heeft bewerkstelligd.o 69 En hĳ heeft een hoornp
van redding voor ons verwekt in
het huis van zĳn knecht David,
_
70 zoals hĳ bĳ monde van zĳn hei-
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lige profeten van oudsher a heeft
gesproken 71 over redding van
onze vĳanden en uit de hand
van allen die ons haten; b 72 om
in verband met onze voorvaders
van barmhartigheid blĳk te geven
en zĳn heilig verbond te gedenken,c 73 de eed die hĳ aan onze
voorvader Abraham
heeft gezwo_
ren,d 74 om ons, nadat wĳ uit de
handen van vĳanden zĳn verlost,e
het voorrecht te verlenen onbevreesd heilige dienst voor hem te
verrichtenf 75 met loyaliteit en
rechtvaardigheid voor zĳn aangezicht al onze dagen.g 76 Maar
gĳ, jong kind, zult een profeet
van de Allerhoogste worden genoemd, want gĳ zult voor Jehovah
uit gaan om zĳn wegen te bereiden,h 77 om zĳn volk kennis te
geven van redding door vergeving
van hun zonden,i 78 wegens het
tedere mededogen van onze God.
Met dit [mededogen] zal ons een
dageraadj van omhoog bezoeken,k
79 ten einde licht te geven aan
hen die in duisternis en de schaduw van de dood zĳn gezeten,l om
onze voeten voorspoedig te richten op de weg van vrede.”
80 En het jonge kind groeide
op m en werd sterk in de geest, en
hĳ bleef in de woestĳnen tot de
dag waarop hĳ
¨ zich in het openbaar aan Isra
el vertoonde.
_
In die dagen nu ging er een
verordening uit van Ca_ esar
2
_
Augustus,
dat de gehele bewoonde
_
n

aarde zich moest laten inschrĳven
2 (deze eerste inschrĳving vond
plaats toen
¨ Quir _inius stadhouder
van Syri
_ e was); 3 en alle mensen gingen op reis om zich te laten
inschrĳven,o een ieder naar zĳn
eigen stad. 4 Natuurlĳk trok
ook Jozef
op van Galilea,
uit de
_
_
stad Nazareth,
naar Judea,
naar
_
_
p
Davids
stad, welke Bethlehem
_
_
wordt genoemd, omdat hĳ een lid
van het huis en de familie van
David
was,q 5 om zich te laten
_
inschrĳven samen met Mar _ia,r
die hem, zoals beloofd, ten huwelĳk was gegevens en die nu hoogzwanger was.t 6 Terwĳl zĳ daar
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waren, werden de dagen vervuld
dat zĳ moest baren. 7 En zĳ
baarde haar zoon, de eerstgeborene,a en bond hem in windsels
van doeken en legde hem in een
kribbe,b omdat er in het gastenverblĳf geen plaats voor hen was.
8 Er waren in diezelfde landstreek ook herders, die buitenshuis verbleven en ’s nachts de
wacht hielden over hun kudden.
9 En plotseling stond Jehovah’s
engelc bĳ hen, en Jehovah’s heerlĳkheidd omscheen hen, en zĳ werden zeer bevreesd. 10 Maar de
engel zei tot hen: „Vreest niet,
want ziet! ik maak U goed nieuws
bekend omtrent een grote vreugde, die heel het volk ten deel
zal vallen,e 11 want heden is U
in Davids
stadf een Redder gebo_
ren,g die Christus [de] Heer is.h
12 En dit is een teken voor U: GIJ
zult een baby vinden in windsels
van doeken gebonden en liggend
in een kribbe.” 13 En plotseling
bevond zich bĳ de engel een menigte van de hemelse legerschare,i
die God loofde j en zei: 14 „Glorie
in de hoogste hoogtenk aan God,
en op aarde vrede l onder mensen
van goede wil.”m
15 Toen de engelen dan van hen
waren heengegaan naar de hemel,
zeiden de herders vervolgens tot
elkaar: „Laten wĳ in elk geval regelrecht naar Bethlehem
gaan en
_
datgene zien wat er gebeurd is,
n
wat Jehovah ons heeft bekendgemaakt.” 16 En zĳ haastten zich
erheen en vonden zowel Mar _ia als
Jozef,
en de baby, die in de krib_
be lag. 17 Toen zĳ hem zagen,
maakten zĳ het woord bekend dat
betreffende dit jonge kind tot hen
was gesproken. 18 En allen die
het hoorden, stonden verwonderd
over hetgeen hun door de herders
werd verteld, 19 maar Mar _ia bewaarde voorts al deze woorden,
terwĳl zĳ in haar hart gevolgtrekkingen maakte.o 20 Toen keerden de herders terug, terwĳl zĳ
God verheerlĳkten en loofden om
alles wat zĳ gehoord en gezien
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hadden, precies zoals het hun was
gezegd.
21 Toen nu acht dagena vervuld
waren en hĳ besnedenb moest worden, ontving hĳ ook de naam Jezus,c welke naam voordat hĳ in de
schoot werd ontvangen, door de
engel was genoemd.d
22 Toen bovendien de dagen
van hun reiniging e naar de wet
van Mozes
vervuld waren, brach_
ten zĳ hem naar Jeruzalem
om
_
hem aan Jehovah aan te bieden,
23 zoals er in Jehovah’s wet geschreven staat: „Al wat mannelĳk
is dat een moederschoot opent,
moet heilig worden genoemd voor
Jehovah”,f 24 en om een slachtoffer te brengen overeenkomstig
hetgeen in de wet van Jehovah
wordt gezegd: „Een paar tortelduiven of twee jonge duiven.”g
25 En zie! er was een mens in
Jeruzalem
genaamd S _imeon, en
_
deze mens was rechtvaardig
en
¨
eerbiedig, terwĳl hĳ Isra
els ver_
h en heilitroosting verwachtte,
ge geest was op hem. 26 Bovendien was hem van Godswege door
de heilige geest geopenbaard dat
hĳ de dood niet zou zien voordat hĳ de Christus i van Jehovah
had gezien. 27 Onder de kracht
van de geestj kwam hĳ nu in de
tempel; en toen de ouders het jonge kind Jezus binnenbrachten om
voor hem te doen wat volgens
het gebruik der wet de gewoonte
was,k 28 nam ook hĳ het in zĳn
armen, en hĳ zegende God en zei:
29 „Laat nu, Soevereine Heer,
uw slaaf in vrede gaanl overeenkomstig uw verklaring; 30 want
mĳn ogen hebben uw middel tot
redding gezien,m 31 dat gĳ voor
het oog van alle volken hebt bereid,n 32 een lichto dat de sluier
¨
zal verwĳderenp van de natienq en
een heerlĳkheid van uw volk Is_
¨
rael.” 33 En zĳn vader en moeder bleven zich verwonderen over
al wat er omtrent hem werd gesproken. 34 Ook zegende S _imeon hen, maar zei tot Mar _ia,
zĳn moeder: „Zie! Deze wordt gelegd tot de valr en het wederom
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¨
opstaan van velen in Isra
ela en tot
_
een teken dat wordt weersprokenb
35 (ja, uw eigen ziel zal door een
lang zwaard worden doorboordc),
opdat de overleggingen van vele
harten blootgelegd worden.”d
36 Nu was er een profetes,
¨
Anna,
een dochter van Fanu
el, uit
_
_
de stam Aser
(deze vrouw was al
_
op jaren en had van haar maagdelĳke staat af zeven jaar met een
echtgenoot geleefd, 37 en zĳ
was nu een weduwe e van vierentachtig jaar), die nimmer ontbrak
in de tempel, terwĳl zĳ nacht en
dag heilige dienst verrichtte f met
vasten en smekingen. 38 En in
datzelfde uur kwam zĳ naderbĳ
en ging dank aan God brengen
en tot allen die Jeruzalems
be_
vrĳding verwachtten,g over [het
kind] spreken.
39 Toen zĳ dan alle dingen volgens de wet van Jehovah hadden volbracht,h keerden zĳ naar
Galilea,
_ naar hun eigen stad Na_
zareth,i terug. 40 En het jonge
kind groeide op en werd sterk,j
vervuld met wĳsheid, en Gods
gunstk bleef op hem rusten.
41 Nu waren zĳn ouders gewoon om van jaar tot jaar voor
het paschafeest naar Jeruzalem
te
_
gaan.l 42 En toen hĳ twaalf jaar
was geworden, trokken zĳ naar
het feestgebruikm op 43 en voltooiden de dagen. Maar toen zĳ terugkeerden, bleef de jonge knaap
Jezus in Jeruzalem
achter, zon_
der dat zĳn ouders het merkten. 44 In de veronderstelling
dat hĳ zich onder het reisgezelschap bevond, gingen zĳ een dagreis ver n en zochten hem toen
onder de bloedverwanten en bekenden. 45 Toen zĳ hem echter
niet vonden, keerden zĳ naar Jeruzalem
terug en zochten hem
_
naarstig. 46 Na drie dagen nu
vonden zĳ hem in de tempel,o
waar hĳ te midden van de leraren zat, naar wie hĳ luisterde en aan wie hĳ vragen stelde.
47 Maar allen die naar hem luisterden, stonden voortdurend verbaasd over zĳn begrip en zĳn ant-
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woorden.a 48 Toen zĳ hem dan
zagen, stonden zĳ versteld, en
zĳn moeder zei tot hem: „Kind,
waarom hebt gĳ ons dit aangedaan? Denk eens aan, uw vader
en ik hebben in doodsangst naar
u gezocht.” 49 Maar hĳ zei tot
hen: „Waarom moest GIJ naar mĳ
gaan zoeken? Wist GIJ niet dat
ik in het [huis] van mĳn Vader
moet zĳn?”b 50 Maar zĳ begrepen het woord niet dat hĳ tot hen
sprak.c
51 En hĳ daalde met hen af en
kwam te Nazareth,
en hĳ bleef
_
aan hen onderworpen.d Ook bewaarde zĳn moeder al deze woorden zorgvuldig in haar hart.e
52 En Jezus bleef toenemen in
wĳsheidf en in fysieke groei en in
gunst bĳ God en de mensen.g
In het vĳftiende regeringsjaar van Tiberius
Ca_ esar,
toen
_
_
3
Pontius
Pilatus
stadhouder van
_
_
h districtsJudea
_ was, en Herodes
_
regeerder van Galilea,
maar zĳn
_
broer Fil _ippus districtsregeerder
van het land Iturea
en
Trachon _i_
tis, en Lysanias
districtsregeerder
_
van Abilene,
2 in de dagen van
_
de overpriester Annas
en van Ka_
_
i kwam Gods bekendmaking
jafas,
j de zoon van Zachatot Johannes,
_
r _ias, in de wildernis.k
3 Daarop kwam hĳ in de gehele
omtrek van de Jorda_ an
_ en predikte de doop [als een symbool] van
berouw tot vergeving van zonden,l 4 zoals geschreven staat in
het boek van de woorden van de
profeet Jesaja:
„Luistert! In de wil_
dernis roept iemand: ’Bereidt de
weg van Jehovah, maakt zĳn paden recht.m 5 Elk ravĳn moet
opgevuld en elke berg en heuvel
geslecht worden, en de bochten
moeten rechte wegen en de ruwe
plaatsen effen wegen worden; n
6 en alle vlees zal Gods middel tot
redding zien.’ ”o
7 Hĳ zei dan tot de scharen,
die uitliepen om door hem gedoopt te worden: „Addergebroed,p
wie heeft U te kennen gegeven dat
[GIJ] de komende gramschap kunt
ontvlieden? q 8 Brengt derhalve
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vruchten voort die bĳ berouw passen.a En begint niet bĳ UZELF te
zeggen: ’Wĳ hebben Abraham
tot
_
vader.’ Want ik zeg U dat God de
macht heeft om uit deze stenen
kinderen voor Abraham
te ver_
wekken. 9 Ja, de bĳl ligt reeds
gereed aan de wortel der bomen;
elke boom dan die geen voortreffelĳke vruchten voortbrengt, moet
omgehakt en in het vuur geworpen worden.”b
10 En de scharen vroegen hem:
„Wat moeten wĳ dan doen?”c
11 Hĳ gaf hun ten antwoord: „Wie
twee onderklederen heeft, laat hĳ
delen met wie er geen heeft, en
wie iets te eten heeft, laat hĳ hetzelfde doen.”d 12 Maar er kwamen ook belastinginners om gedoopt te worden, en zĳ zeiden
tot hem: „Leraar, wat moeten wĳ
doen?”e 13 Hĳ zei tot hen: „Eist
niet meer dan het belastingtarief.”f 14 Ook zĳ die in krĳgsdienst waren, vroegen hem: „En
wĳ, wat moeten wĳ doen?” En hĳ
zei tot hen: „Doet niemand overlast aan en beschuldigtg niemand
vals, maar weest tevreden met
wat GIJ ontvangt voor UW onderhoud.”h
15 Terwĳl nu het volk vol verwachting was en allen in hun
hart overlegden omtrent Johan_
nes: „Zou hĳ misschien de Chrisi
tus zĳn?”, 16 gaf Johannes
het
_
antwoord door tot allen te zeggen: „Ik doop U wel met water,
maar er komt iemand die sterker
is dan ik, [en] ik ben niet waardig de riem van zĳn sandalen los
te maken.j Hĳ zal U met heilige
geest en vuur dopen.k 17 Zĳn
wanschop is in zĳn hand om zĳn
dorsvloer grondig te reinigen en
de tarwe in zĳn voorraadschuur
bĳeen te brengen,l maar het kaf m
zal hĳ verbranden met vuur n dat
niet uitgedoofd kan worden.”
18 Hĳ gaf daarom ook nog vele
andere vermaningen en bleef goed
nieuws aan het volk bekendmaken. 19 Maar Herodes,
de dis_
trictsregeerder, die door hem
werd terechtgewezen betreffen-
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de Herodias,
de vrouw van zĳn
_
broer, en betreffende alle goddeloze daden die Herodes
bedreef,a
_
20 voegde ook dit nog aan al die
[daden] toe: hĳ sloot Johannes
in
_
de gevangenis op.b
21 Toen nu al het volk werd gedoopt, werd ook Jezus c gedoopt,
en terwĳl hĳ bad, werd de hemeld
geopend 22 en daalde de heilige geest in lichamelĳke gedaante
gelĳk een duif op hem neer, en er
kwam een stem uit de hemel: „Gĳ
zĳt mĳn Zoon, de geliefde; ik heb
u goedgekeurd.”e
23 Deze Jezus was bovendien,
toen hĳ [met zĳn werk] begon,f
ongeveer dertig g jaar, terwĳl hĳ,
naar men meende, de zoonh was
i
van Jozef,
_
[zoon] van Eli,
_
24 [zoon] van Matthat,
_
[zoon] van Levi,
_
[zoon] van Melchi,
_
[zoon] van Jannai,
_
[zoon] van Jozef,
_
25 [zoon] van Mattath _ias,
[zoon] van Amos,
_
[zoon] van Nahum,
_
[zoon] van Esli,
_
[zoon] van Naggai,
_ ¨
26 [zoon] van Ma_ ath,
[zoon] van Mattath
¨ _ias,
[zoon] van Seme
ın,
_
[zoon] van Josech,
_
[zoon] van Joda,
_
27 [zoon] van Joanan,
_
[zoon] van Resa,
_
j
[zoon] van Zerubbabel,
¨_
[zoon] van Sealthi
el,k
_
[zoon] van Neri,
_
28 [zoon] van Melchi,
_
[zoon] van Addi,
_
[zoon] van Kosam,
_
[zoon] van Elmadan,
_
[zoon] van Er,
29 [zoon] van Jezus,
¨
[zoon] van Eliezer,
_
[zoon] van Jorim,
_
[zoon] van Matthat,
_
[zoon] van Levi,
_
30 [zoon] van S _imeon,
[zoon] van Juda,
_
[zoon] van Jozef,
_
[zoon] van Jonam,
_
[zoon] van Eljakim,
_
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31 [zoon] van Melea,
_
[zoon] van Menna,
_
[zoon] van Mattatha,
_
a
[zoon] van Nathan,
_
b
[zoon] van David,
_ ¨
32 [zoon] van Isa
_ ı,c
d
[zoon] van Obed,
_
e
[zoon] van Boaz,
_
f
[zoon] van Salmon,
_
g
[zoon] van Nahesson,
_
h
33 [zoon] van Amminadab,
_
i
[zoon] van Arni,
_
j
[zoon] van Hezron,
_
k
[zoon] van Perez,
_
l
[zoon] van Juda,
_
34 [zoon] van Jakob,
_ ¨ m
[zoon] van Isa
_ ak,n
o
[zoon] van Abraham,
_
p
[zoon] van Terah,
_
q
[zoon] van Nahor,
_
r
35 [zoon] van Serug,
_
s
[zoon] van Rehu,
_
t
[zoon] van Peleg,
_
u
[zoon] van Heber,
_
v
[zoon] van Selah,
_
36 [zoon] van Ka_ _inan,
w
[zoon] van Arpachsad,
_
[zoon] van Sem,x
y
[zoon] van Noach,
_
z
[zoon] van Lamech,
_
a
37 [zoon] van Methusalah,
_
b
[zoon] van Henoch,
_
c
[zoon] van Jered,
_
¨
[zoon] van Mahalale
_ el,d
[zoon] van Ka_ _inan,e
f
38 [zoon] van Enos,
_
[zoon] van Seth,g
h
[zoon] van Adam,
_
[zoon] van God.

4

Vervuld van heilige geest
keerde Jezus nu terug van
de Jorda_ an,
en hĳ werd door de
_
geest in de wildernis rondgei
voerd, 2 veertig dagenj lang,
terwĳl hĳ door de Duivel werd
verzocht.k Voorts at hĳ niets in
die dagen, zodat hĳ, toen ze ten
einde waren, honger had. 3 De
Duivel zei nu tot hem: „Indien gĳ
een zoon van God zĳt, zeg dan
tot deze steen dat hĳ een brood
wordt.” 4 Maar Jezus gaf hem
ten antwoord: „Er staat geschreven: ’De mens moet niet van brood
alleen leven.’ ”l
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5 Daarna voerde hĳ hem omhoog en toonde hem in een ogenblik tĳds alle koninkrĳken van de
bewoonde aarde; 6 en de Duivel
zei tot hem: „Ik zal u al deze autoriteit en de heerlĳkheid ervan geven,a want ze is mĳ overgegeven,
en ik geef ze aan wie ik ook wens.b
7 Indien gĳ daarom een daadc van
aanbidding jegens mĳ verricht,
zal het alles van u zĳn.” 8 Jezus
gaf hem ten antwoord: „Er staat
geschreven: ’Jehovah, uw God,d
moet gĳ aanbidden en voor hem
alleen heilige dienst verrichten.’ ”e
9 Nu voerde hĳ hem naar Jeru_
zalem en plaatste hem op de kantelenf van de tempel en zei tot
hem: „Indien gĳ een zoon van
God zĳt, werp u dan van hier naar
beneden,g 10 want er staat geschreven: ’Hĳ zal zĳn engelen
aangaande u opdracht geven om
u te bewaren’,h 11 en: ’Zĳ zullen u op hun handen dragen, opdat gĳ uw voet nimmer aan een
steen stoot.’ ”i 12 Jezus gaf hem
ten antwoord: „Er is gezegd: ’Gĳ
moogt Jehovah, uw God, niet op
de proef stellen.’ ”j 13 Toen de
Duivel nu alle verzoeking ten einde had gebracht, verwĳderde hĳ
zich van hem tot een andere geschikte tĳd.k
14 In de kracht van de geest
keerde Jezus nu naar Galilea
_ terug.l En in de gehele omtrek werd
er goed over hem gesproken.m
15 Ook ging hĳ in hun synagogen
onderwĳzen en genoot de achting
van allen.n
o
16 Zo kwam hĳ te Nazareth,
_
waar hĳ was grootgebracht, en
hĳ ging volgens zĳn gewoonte op
de sabbatdag de synagoge binnenp
en stond op om voor te lezen.
17 Daarom werd hem de boekrol
van de profeet Jesaja
aangereikt,
_
en hĳ opende de boekrol en vond
de plaats waar geschreven stond:
18 „Jehovah’s geestq is op mĳ, omdat hĳ mĳ heeft gezalfd om de
k Heb 4:15; l Mt 4:12; Jo 4:3; m Han 10:37; n Jes
52:13; o Mt 2:23; p Han 13:14; Han 17:2; q Jes
61:1.

LUKAS 4:19-42

¨
Leest uit Jesaja. Aangevallen. Naar Kapernaum

armen goed nieuws bekend te maken, hĳ heeft mĳ uitgezonden om
de gevangenen vrĳlating te prediken en de blinden herstel van
gezicht, om de verbrĳzelden in
vrĳheid heen te zenden,a 19 om
Jehovah’s jaar van aanvaarding te
prediken.”b 20 Hierna rolde hĳ
de boekrol op, gaf ze aan de dienaar terug en ging zitten; en de
ogen van allen in de synagoge waren oplettend op hem gevestigd.
21 Toen begon hĳ tot hen te zeggen: „Heden is deze schriftplaats
die GIJ zojuist hebt gehoord, vervuld.”c
22 En zĳ gaven allen voorts een
gunstig getuigenis omtrent hem
en verwonderden zich over de innemende woordend die uit zĳn
mond voortkwamen, en zĳ zeiden:
e
„Is dit niet een zoon van Jozef?”
_
23 Hierop zei hĳ tot hen: „Ongetwĳfeld zult GIJ deze illustratie op
mĳ toepassen: ’Geneesheer,f genees uzelf; doe alle dingeng die,
naar wĳ
hebben gehoord, in Ka¨
perna
umh zĳn geschied, ook hier
_
in uw eigen gebied.’ ”i 24 Maar
hĳ zei: „Voorwaar, ik zeg U, dat
geen profeet in zĳn eigen gebied
wordt aanvaard. 25 Ik zeg U bĳvoorbeeld naar waarheid: In de
dagen van El _ia, toen de hemel
drie jaar en zes maanden gesloten
bleef, zodat er een grote hongersnood over het gehele land kwam,
¨
waren er vele weduwen in Isra
el; j
_
26 toch werd El _ia tot geen van
deze [vrouwen] gezonden dan alk
leen tot een weduwe te Sarfath,
_
in het land van S _idon. 27 En in
de tĳd van de profeet El _isa wa¨
ren er vele melaatsen in Isra
el;
_
toch werd niemand
¨ van hen gerei¨ l
nigd, behalve Naaman,
de Syrier.”
_
28 Allen nu die deze dingen in
de synagoge hoorden, werden met
toorn vervuld,m 29 en zĳ stonden op en joegen hem ĳlings de
stad uit, en zĳ voerden hem naar
de vooruitspringende rand van
de berg waarop hun stad was gebouwd, om hem in de afgrond te
storten.n 30 Maar hĳ ging midden tussen hen door en vervolgde
zĳn weg.o
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31 En
¨ hĳ daalde af naar Kaperna
um,a een stad van Galilea.
_
_
En hĳ onderwees hen op de sabbat; 32 en zĳ stonden versteld
van zĳn manier van onderwĳzen,b
omdat hĳ met autoriteit sprak.c
33 Nu bevond er zich in de synagoge een mens die bezeten was
door een geest,d een onreine demon, en hĳ schreeuwde met een
luide stem: 34 „Och! Wat hebben wĳ met u te maken,e Jezus, gĳ
Nazarener? f Zĳt gĳ gekomen om
ons om te brengen? Ik weetg precies wie gĳ zĳt: de Heilige Gods.”h
35 Maar Jezus bestrafte hem en
zei: „Zwĳg, en ga van hem uit.”
En na de man in hun midden te
hebben neergeworpen, ging de demon van hem uit zonder hem letsel toe te brengen.i 36 Toen werden allen met verbazing vervuld,
en zĳ gingen met elkaar spreken
en zeiden: „Wat voor spreken is
dit, want hĳ beveelt met autoriteit en kracht de onreine geesten,
en ze gaan uit?”j 37 Het nieuws
over hem bleef dan ook zĳn weg
vinden naar elke uithoek van de
omtrek.k
38 Nadat hĳ was opgestaan en
de synagoge had verlaten, ging
hĳ het huis van S _imon binnen. S _imons schoonmoeder nu werd door
hoge koorts gekweld, en zĳ deden hem een verzoek voor haar.l
39 Toen boog hĳ zich over haar
heen en bestrafte de koorts,m en
deze verliet haar. Ogenblikkelĳk stond zĳ op en ging hen dienen.n
40 Toen de zon echter onderging, brachten allen die zieken
hadden die aan velerlei kwalen
leden, hen naar hem toe. Hĳ
genas hen door zĳn handen op
een ieder van hen te leggen.o
41 Van velen gingen ook demonen uit,p die schreeuwden en zeiden: „Gĳ zĳt de Zoonq van God.”
Maar hĳ bestrafte hen en stond
hun niet toe te spreken,r omdat
zĳ wistens dat hĳ de Christus
was.t
42 Toen het echter dag werd,
ging hĳ naar buiten en begaf zich
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Wonderbare visvangst. „Vissers van mensen”

naar een eenzame plaats.a Doch
de scharen gingen hem zoeken
en kwamen waar hĳ was, en zĳ
trachtten hem vast te houden, opdat hĳ niet van hen zou weggaan.
43 Maar hĳ zei tot hen: „Ik moet
ook aan andere steden het goede
nieuws van het koninkrĳk Gods
bekendmaken, want hiertoe werd
ik uitgezonden.”b 44 Zo bleef hĳ
dan in de synagogen van Judea
_
prediken.c
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scheuren. 7 Daarom wenkten
zĳ hun compagnons in de andere
boot om hen te komen helpen; i en
die kwamen, en zĳ vulden beide
boten tot zinkens toe. 8 Bĳ het
j
zien daarvan¨ viel S _imon Petrus
_
aan de knieen van Jezus neer en
zei: „Ga van mĳ weg, Heer, want
ik ben een zondig man.”k 9 Verbazing had zich namelĳk meester gemaakt van hem en allen
die bĳ hem waren door de visvangst die zĳ hadden ingehaald,
10 en dit was ook het geval met
Jakobus
en Johannes,
de zonen
_
_
¨
van Zebede_ us,l die S _imons deelhebbers waren. Jezus zei echter
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tot S _imon: „Wees niet langer bevreesd. Voortaan zult gĳ mensen levend vangen.”a 11 Daarom brachten zĳ de boten terug
aan land en lieten alles in de
steek en volgden hem.b
12 Toen hĳ zich bĳ een volgende gelegenheid in een van de steden bevond, zie! daar was een man
die overdekt was met melaatsheid!
Toen hĳ Jezus gewaar werd, viel
hĳ op zĳn aangezicht en zei smekend tot hem: „Heer, als u het alleen maar wilt, kunt u mĳ rein maken.”c 13 Toen strekte hĳ zĳn
hand uit, raakte hem aan en zei:
„Ik wil het. Word rein.” En onmiddellĳk verdween de melaatsheid bĳ hem.d 14 En hĳ beval
de man het aan niemand te zeggen: e „Maar ga heen en laat u aan
de priester zien,f en breng een offer g in verband met uw reiniging,
zoals Mozes
heeft voorgeschre_
ven, tot een getuigenis voor hen.”h
15 Maar er werd in steeds wĳder kring over hem gesproken, en
grote scharen kwamen bĳeen om
te luisteren en van hun ziekten
te worden genezen.i 16 Hĳ trok
zich echter telkens in de woestĳnen terug om te bidden.j
17 Toen hĳ in de loop van een
der dagen onderwĳs gaf, zaten er
¨
ook Farizeeen en leraren der wet
bĳ, die uit elk dorp van Galilea
_ en
Judea
waren ge_ en uit Jeruzalem
_
komen; en Jehovah’s kracht was
daar, zodat hĳ gezond kon maken.k 18 En zie! [enige] mannen
droegen op een bed een mens die
verlamd was, en zĳ zochten een
weg waarlangs zĳ hem konden
binnenbrengen en voor hem konden neerleggen.l 19 Maar omdat
zĳ vanwege de schare geen weg
vonden waarlangs zĳ hem konden binnenbrengen, klommen zĳ
het dak op en lieten hem met
het kleine bed door de dakbetegeling heen naar beneden zakken, midden tussen degenen die
voor Jezus zaten.m 20 En toen
hĳ hun geloof zag, zei hĳ: „Mens,
uw zonden zĳn u vergeven.”n

LUKAS 5:21–6:6

Verlamde genezen. Levi’s gastmaal. Sabbat

21 Maar de
¨ schriftgeleerden en
de Farizeeen begonnen te overleggen en zeiden: „Wie is die [man],
die lasteringen spreekt? a Wie kan
er zonden vergeven dan God alleen?”b 22 Doch Jezus, die hun
overleggingen onderscheidde, gaf
hun ten antwoord: „Wat overlegt
GIJ in UW hart? c
23 Wat is gemakkelĳker, te zeggen: ’Uw zonden zĳn u vergeven’, of te zeggen:
’Sta op en loop’? d 24 Opdat GIJ
echter zult weten dat de Zoon des
mensen de macht heeft op aarde zonden te vergeven —” zei hĳ
tot de verlamde: „Ik zeg u: Sta op
en neem uw kleine bed op en ga
naar huis.”e 25 En ogenblikkelĳk stond hĳ voor hun ogen op,
nam datgene waarop hĳ steeds
had gelegen op en ging, God
verheerlĳkend, naar zĳn huis.f
26 Toen raakten allen, zonder uitzondering, in verrukking g en gingen God verheerlĳken, en zĳ werden met vrees vervuld en zeiden:
„Wĳ hebben vandaag vreemde
dingen gezien!”h
27 Na deze dingen nu ging hĳ
naar buiten en zag een belastinginner, Levi
genaamd, bĳ het
_
belastingkantoor zitten, en hĳ
zei tot hem: „Wees mĳn volgeling.”i 28 En alles achterlatend,j
stond hĳ op en ging hem volgen.
29 Ook rechtte Levi
in zĳn huis
_
een groot gastmaal voor hem aan;
en er was een grote schare van
belastinginners en anderen, die
met hen aan de maaltĳd aanla¨
gen.k 30 De Farizeeen en hun
schriftgeleerden gingen daarover
tegen zĳn discipelen murmureren
en zeiden: „Waarom eet en drinkt
GIJ met belastinginners en zondaars?”l 31 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Zĳ die gezond zĳn,
hebben geen geneesheer nodig,m
maar zĳ die iets mankeren wel.n
32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars tot berouw te roepen.”o
33 Zĳ zeiden tot hem: „De discipelen van Johannes
vasten dik_
wĳls en zenden smekingen op, en
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¨
die van de Farizeeen doen dat ook,
maar de uwe eten en drinken.”a
34 Jezus zei tot hen: „Kunt GIJ
soms de vrienden van de bruidegom laten vasten terwĳl de bruidegom bĳ hen is? b 35 Er zullen
echter dagen komen dat de bruidegomc werkelĳk van hen weggenomen zal worden; d dan, in die dagen, zullen zĳ vasten.”e
36 Vervolgens gaf hĳ hun ook
nog een illustratie: „Niemand
knipt een lap van een nieuw bovenkleed af en naait die op een
oud bovenkleed; doet hĳ dit echter wel, dan scheurt de nieuwe
lap af, terwĳl bovendien de lap
van het nieuwe kleed niet bĳ
het oude past.f 37 Ook doet niemand nieuwe wĳn in oude wĳnzakken; doet hĳ dit echter wel,
dan zal de nieuwe wĳn de wĳnzakken doen barsten,g en [de wĳn]
zal eruit lopen en de wĳnzakken
zullen verloren gaan.h 38 Maar
nieuwe wĳn moet in nieuwe wĳnzakken worden gedaan. 39 Niemand die oude wĳn heeft gedronken, wil nieuwe, want hĳ zegt: ’De
oude i is lekker.’ ”
Nu geschiedde het op een sabbat dat hĳ door korenvelden
6
ging, en zĳn discipelen plukten
j

aren en aten die, terwĳl zĳ ze
met hun handen stukwreven.k
2 Toen
¨ zeiden sommigen der Farizeeen: „Waarom doet GIJ iets
wat op de sabbat niet geoorloofd
is?”l 3 Maar Jezus gaf hun ten
antwoord: „Hebt GIJ dan nooit gem
precies deed
lezen wat David
_
toen hĳ en de mannen die bĳ hem
waren honger kregen? n 4 Hoe
hĳ het huis van God binnenging
en de broden der voorzetting ontving o en at en ook de mannen die
bĳ hem waren daarvan gaf, terwĳl het niemand geoorloofd is ze
te eten dan alleen de priesters?”p
5 En hĳ zei verder tot hen: „De
Zoon des mensen is Heer van de
sabbat.”q
6 In de loop van een andere sabbatr begaf hĳ zich in de synagoge en ging onderwĳzen. En er was
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¨
Apostelen benoemd. Gelukkigprĳzingen. Weeen

een mens aanwezig wiens rechterhand verdord was.a 7 De schrift¨
geleerden en de Farizeeen sloegen
hem nu nauwlettend gade b om te
zien of hĳ op de sabbat zou genezen, ten einde iets te vinden
waarvan zĳ hem zouden kunnen
beschuldigen. c 8 Ofschoon hĳ
hun overleggingen kende,d zei hĳ
toch tot de man met de verdorde
hand: „Sta op en ga in het midden staan.” En hĳ stond op en ging
daar staan.e 9 Toen zei Jezus tot
hen: „Ik vraag U: Is het geoorloofd
op de sabbat goed te doenf of schade te berokkenen, een ziel te redden of te vernietigen?”g 10 En
na zĳn blik over hen allen te hebben laten rondgaan, zei hĳ tot
de man: „Strek uw hand uit.” Hĳ
deed het en zĳn hand werd hersteld.h 11 Maar zĳ werden geheel en al uitzinnig en gingen met
elkaar bespreken wat zĳ tegen Jezus konden doen.i
12 In de loop van die dagen ging
hĳ de berg op om te bidden,j en
hĳ bracht de gehele nacht door
in gebed tot God.k 13 Toen het
echter dag werd, riep hĳ zĳn discipelen bĳ zich en koos er twaalf
van hen uit, aan wie hĳ tevens
de naam „apostelen” gaf: l 14 S _imon, aan wie hĳ ook de naam Pe_
trus gaf,m en zĳn broer Andreas,
_
n
en Jakobus
en Johannes,
en Fi_
_
¨
l _ippus o en Bartholome_ us, 15 en
¨
p en JakoMatthe_ us en Thomas,
_
_
¨
bus, [de zoon] van Alfe_ us, en S _imon, die „de ĳveraar” wordt genoemd,q 16 en Judas,
[de zoon]
_
van Jakobus,
en Judas
Iskariot,
_
_
_
r
die een verrader werd.
17 En hĳ daalde samen met hen
af en ging op een vlakke plaats
staan, en daar bevond zich een
grote schare van zĳn discipelen
en een grote menigte van mensens
uit heel Judea
en het
_ en Jeruzalem
_
kustland van Tyrus
en S _idon, die
_
gekomen waren om hem te horen en van hun ziekten te worden genezen.t 18 Zelfs zĳ die
door onreine geesten werden gekweld, werden genezen. 19 En
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LUKAS 6:7-31

de gehele schare deed pogingen
hem aan te raken,a want er ging
krachtb van hem uit die hen allen
genas.
20 En hĳ sloeg zĳn ogen op
naar zĳn discipelen en zei vervolgens: c
„Gelukkig zĳt GIJ, armen,d want
U behoort het koninkrĳk Gods
toe.
21 Gelukkig zĳt GIJ die thans
honger lĳdt,e want GIJ zult verzadigd worden.f
Gelukkig zĳt GIJ die thans
weent, want GIJ zult lachen.g
22 Gelukkig zĳt GIJ wanneer de
mensen U haten,h en wanneer zĳ
U uitstoten en U smaden en UW
naam als goddeloos verwerpeni
ter wille van de Zoon des mensen. 23 Verheugt U op die dag
en springt op, want ziet! UW beloning is groot in de hemel, want
precies dezelfde dingen deden hun
voorvaders ten aanzien van de
profeten.j
24 Maar wee U, rĳken,k want
GIJ hebt UW vertroosting reeds
ten volle.l
25 Wee U die thans verzadigd
zĳt, want GIJ zult honger lĳden.m
Wee U die thans lacht, want GIJ
zult treuren en wenen.n
26 Wee U, wanneer alle mensen
goed van U spreken, want soortgelĳke dingen deden hun voorvaders ten aanzien van de valse profeten.o
27 Maar ik zeg tot U die luistert: Blĳft UW vĳanden liefhebben,p goeddoenq aan hen die U
haten, 28 zegenen die U vervloeken, bidden voor hen die U beledigen.r 29 Als iemand u op de
ene wang slaat,s bied hem dan ook
de andere aan; en als iemand uw
bovenkleed wegneemt,t onthoud
hem dan zelfs het onderkleed niet.
30 Geef aan een ieder die [iets
van] u vraagt,u en vraag uw dingen niet terug van degene die [ze]
heeft weggenomen.
31 En zoals GIJ wilt dat de mensen U doen, doet hun evenzo.v

LUKAS 6:32–7:4
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32 En als GIJ liefhebt die U liefhebben, wat voor verdienste hebt
GIJ dan? Want zelfs de zondaars
hebben lief die hen liefhebben.a
33 En als GIJ goeddoet aan hen
die U goeddoen, wat voor verdienste hebt GIJ dan eigenlĳk?
Zelfs de zondaars doen hetzelfde.b 34 Als GIJ voorts leent [zonder rente] c aan hen van wie GIJ
hoopt te ontvangen, wat voor verdienste hebt GIJ dan? Zelfs zondaars lenen [zonder rente] aan
zondaars, om evenveel terug te
krĳgen.d 35 Blĳft daarentegen
UW vĳanden liefhebben en blĳft
goeddoen en lenene [zonder rente], zonder te hopen iets terug
te krĳgen, en UW beloning zal
groot zĳn, en GIJ zult zonen van
de Allerhoogste zĳn,f want hĳ is
goedg jegens de ondankbaren en
goddelozen. 36 Blĳft barmhartig worden, zoals UW Vader barmhartig is.h
37 Houdt bovendien op met oordelen, en GIJ zult geenszins geoordeeld worden; i en houdt op met
veroordelen, en GIJ zult geenszins veroordeeld worden. Blĳft
vrĳlaten, en GIJ zult vrĳgelaten
worden.j 38 Beoefent het geven,
en U zal gegeven worden.k Een
voortreffelĳke, aangestampte, geschudde en overlopende maat zal
men in UW schoot storten. Want
met de maat waarmee GIJ meet, zal
men ook U meten.”l
39 Vervolgens sprak hĳ ook een
illustratie tot hen: „Kan soms een
blinde een blinde leiden? Zullen zĳ
dan niet beiden in een kuil vallen? m 40 Een leerling staat niet
boven zĳn leraar, maar een ieder
die volmaakt is onderricht, zal gelĳk zĳn leraar zĳn.n 41 Waarom
kĳkt gĳ dan naar het strootje dat
in het oog van uw broeder is, maar
bemerkt niet de balk die in uw
eigen oog is? o 42 Hoe kunt gĳ
tot uw broeder zeggen: ’Broeder,
laat mĳ het strootje dat zich in
uw oog bevindt eruit halen’, terwĳl gĳzelf de balk niet ziet die in
uw oog is? p Huichelaar! Haal eerst
de balk uit uw eigen oog,q en dan
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zult gĳ duidelĳk zien hoe gĳ het
strootje dat zich in het oog van uw
broeder bevindt, eruit moet halen.a
43 Want er is geen voortreffelĳke boom die rotte vruchten
voortbrengt; ook is er geen rotte boom die voortreffelĳke vruchten voortbrengt.b 44 Want elke
boom wordt gekend aan zĳn eigen
vruchten.c Men plukt bĳvoorbeeld
geen vĳgen van doorns, evenmin
snĳdt men druiven van een doornbos.d 45 Een goed mens brengt
uit de goede schate van zĳn hart
het goede voort, maar een goddeloos mens brengt uit zĳn goddeloze [schat] voort wat goddeloos is;
want uit de overvloed des harten
spreekt zĳn mond.f
46 Waarom dan noemt GIJ mĳ
’Heer! Heer!’, maar doet niet de
dingen die ik zeg? g 47 Een ieder
die tot mĳ komt en mĳn woorden
hoort en ze doet, ik zal U tonen op
wie hĳ gelĳkt: h 48 Hĳ gelĳkt op
een mens die bĳ het bouwen van
een huis diep ging graven en een
fundament op de rots legde. Toen
er nu een stortvloedi kwam, beukte de rivier tegen dat huis aan,
maar was niet krachtig genoeg
om het te doen wankelen, omdat
het goed gebouwd was.j 49 Wie
daarentegen hoort en er niet naar
handelt,k gelĳkt op een mens die
een huis op de grond bouwde zonder een fundament te leggen. De
rivier beukte ertegenaan en onmiddellĳk stortte het in, en de
verwoesting l van dat huis werd
groot.”m
Toen hĳ al zĳn woorden ten
7
aanhoren van het volk had
¨
¨
geeindigd, ging hĳ Kaperna
um
_
binnen.n 2 De slaaf van een zekere legeroverste nu, die hem
dierbaar was, was ziek en lag op
sterven.o 3 Toen hĳ van Jezus
hoorde, zond hĳ oudere mannen
van de joden naar hem toe om
hem te vragen of hĳ wilde komen
en zĳn slaaf er veilig doorheen
wilde brengen. 4 Toen zĳ nu bĳ
Jezus waren gekomen, verzoch-
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ten zĳ het hem vervolgens ernstig en zeiden: „Hĳ is het waard
dat gĳ hem deze [gunst] bewĳst,
5 want hĳ heeft onze natie lief a
en hĳzelf heeft de synagoge voor
ons gebouwd.” 6 Hierop begaf
Jezus zich met hen op weg. Maar
toen hĳ niet ver meer van het huis
was, had de legeroverste reeds
vrienden gezonden om hem te zeggen: „Heer, doe geen moeite, want
ik ben het niet waard dat gĳ onder mĳn dak komt.b 7 Daarom
heb ik mĳ ook niet waardig geacht
naar u toe te komen. Maar spreek
een woord en laat mĳn knecht gezond worden. 8 Want ook ik ben
een mens die onder autoriteit is
gesteld, en ik heb soldaten onder
mĳ, en zeg ik tot de een: ’Ga!’,
dan gaat hĳ, en tot een ander:
’Kom!’, dan komt hĳ, en tot mĳn
slaaf: ’Doe dit!’, dan doet hĳ het.”c
9 Toen Jezus nu deze dingen hoorde, verwonderde hĳ zich over hem,
en zich omkerend tot de schare
die hem volgde,
zei hĳ: „Ik zeg U:
¨
Zelfs in Isra
el heb ik zo’n groot ge_
loof niet gevonden.”d 10 En toen
zĳ die waren gezonden, in het huis
terugkwamen, vonden zĳ de slaaf
in goede gezondheid.e
11 Kort hierop reisde hĳ naar
¨
een stad die Na_ ın heette, en zĳn
discipelen en een grote schare
reisden met hem mee. 12 Toen
hĳ nu in de nabĳheid van de stadspoort kwam, zie! daar werd een
dode f uitgedragen, de eniggeboreng zoon van zĳn moeder. Bovendien was zĳ weduwe. Er was
ook een aanzienlĳke schare uit
de stad bĳ haar. 13 En toen
de Heer haar in het oog kreeg,
werd hĳ met medelĳdenh jegens
haar bewogen, en hĳ zei tot haar:
„Houd op met wenen.”i 14 Vervolgens trad hĳ naderbĳ en raakte de baar aan, en de dragers bleven staan, en hĳ zei: „Jonge man,
ik zeg u: Sta op!”j 15 En de dode
ging overeind zitten en begon te
spreken, en hĳ gaf hem aan zĳn
moeder.k 16 Toen werden allen
door vrees l aangegrepen, en zĳ
gingen God verheerlĳken en zei-
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den: „Een groot profeeta is onder
ons verwekt”, en: „God heeft zĳn
aandacht op zĳn volk gericht.”b
17 En dit nieuws omtrent hem
verbreidde zich in heel Judea
_ en
overal in de omtrek.
18 De discipelen van Johannes
_
nu berichtten hem al deze dinc
gen. 19 Daarom riep Johannes
_
een tweetal van zĳn discipelen bĳ
zich en zond hen naar de Heer om
te zeggen: „Zĳt gĳ de Komende, of
hebben wĳ een ander te verwachten?”d 20 Toen de mannen bĳ
hem kwamen, zeiden zĳ: „Johan_
nes de Doper heeft ons naar u
toe gezonden om te zeggen: ’Zĳt
gĳ de Komende, of hebben wĳ een
ander te verwachten?’ ” 21 In
dat uur genas hĳ vele [mensen]
van ziektene en ernstige kwalen
en goddeloze geesten en schonk
hĳ vele blinden [het vermogen]
om te kunnen zien. 22 Daarom
gaf hĳ de [twee] ten antwoord:
„Gaat heen,f bericht aan Johan_
nes wat GIJ gezien en gehoord
hebt: de blindeng ontvangen het
gezicht, de kreupelen lopen, de
melaatsen worden gereinigd en
de doven horen, de doden worden opgewekt en aan de armen
wordt het goede nieuws verteld.h
23 En gelukkig is hĳ die geen
aanstoot aan mĳ neemt.”i
24 Toen de boodschappers van
Johannes
waren weggegaan, be_
gon hĳ betreffende Johannes
tot
_
de scharen te zeggen: „Wat zĳt
GIJ in de wildernis gaan aanschouwen? Een riet dat door de wind
heen en weer bewogen
wordt? j
´
25 Wat zĳt GIJ dan gaan zien?
Een mens gehuld in zachte bovenklederen? k Zĳ nu die prachtig gekleed gaan en in weelde leven, bevinden zich in koninklĳke
huizen.l 26 Wat zĳt GIJ dan eigenlĳk gaan zien? Een profeet? m
Ja, zeg ik U, en veel meer dan
een profeet.n 27 Deze is het over
wie geschreven staat: ’Zie! Ik zend
mĳn boodschapper voor uw
´ ´ aangezicht uit,o die uw weg voor u zal
bereiden.’p 28 Ik zeg U: Onder
hen die uit vrouwen geboren zĳn,
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is niemand groter a dan Johan_
nes; maar wie een mindere is in
het koninkrĳk Gods, is groter
dan hĳ.”b 29 (En toen het gehele volk en de belastinginners, die
met de doop van Johannes
wa_
ren gedoopt,c [dit] hoorden, verklaarden zĳ dat God rechtvaar¨
dig was.d 30 Maar de Farizeeen
en zĳ die goed onderlegd waren
in de Wet, die niet door hem waren gedoopt, minachtten de aan
hen gegeven raade Gods.)
31 „Met wie zal ik de mensen
van dit geslacht daarom vergelĳken, en op wie gelĳken zĳ? f
32 Zĳ gelĳken op jonge kinderen
die op een marktplaats zitten en
elkaar toeroepen, en die zeggen:
’Wĳ hebben voor U op de fluit gespeeld, maar GIJ hebt niet gedanst;
wĳ hebben geweeklaagd, maar GIJ
hebt niet geweend.’g 33 Want
Johannes
de Doper is gekomen en
_
at geen brood en dronk geen wĳn,
maar GIJ zegt: ’Hĳ heeft een demon.’h 34 De Zoon des mensen
´
is gekomen en eet en drinkt wel,
maar GIJ zegt: ’Ziet! Een mens die
een veelvraat is en verslaafd aan
het drinken van wĳn, een vriend
van belastinginners en zondaars!’i
35 Niettemin wordt de wĳsheidj
gerechtvaardigd door al haar kinderen.”k
¨
36 Iemand van de Farizeeen nu
vroeg hem aanhoudend om bĳ
hem te komen eten. Hĳ ging dus
¨
het huis van de Farizeeer binnenl
en lag aan tafel aan. 37 En zie!
een vrouw die in de stad als een
zondares bekend stond, kwam te
weten dat hĳ in het huis van de
¨
Farizeeer aan een maaltĳd aanlag,
en zĳ bracht een albastenm [flacon] vol welriekende olie 38 en
ging wenend achter hem staan,
bĳ zĳn voeten, en begon zĳn voeten met haar tranen nat te maken
en droogde ze met haar hoofdhaar
af. Ook kuste zĳ zĳn voeten teder en wreef ze met de welrieken¨
de olie in. 39 Toen de Farizeeer
die hem had uitgenodigd dit zag,
zei hĳ bĳ zichzelf: „Indien deze
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man een profeet was,a zou hĳ weten wie en wat voor een vrouw het
is die hem aanraakt, dat zĳ een
zondares is.”b 40 Maar Jezus gaf
hem ten antwoord: „S _imon, ik heb
u iets te zeggen.” Hĳ zei: „Leraar,
zeg het!”
41 „Twee mannen hadden
schuld bĳ een zekere geldschieter; de een had vĳfhonderd denarii schuld,c maar de ander vĳftig.
42 Toen zĳ niets hadden waarmee zĳ [de schuld] konden terugbetalen, schold hĳ die aan allebei vrĳelĳk kwĳt.d Wie van hen
zal hem daarom het meest liefhebben?” 43 S _imon gaf ten antwoord: „Ik veronderstel, degene
aan wie hĳ het meeste vrĳelĳk
heeft kwĳtgescholden.” Hĳ zei tot
hem: „Gĳ hebt juist geoordeeld.”
44 Daarop keerde hĳ zich tot de
vrouw en zei tot S _imon: „Ziet gĳ
deze vrouw? Ik ben in uw huis
gekomen; gĳ hebt mĳ geen water voor mĳn voeten gegeven.e
Maar deze vrouw heeft mĳn voeten met haar tranen natgemaakt
en ze met haar haren afgedroogd.
45 Gĳ hebt mĳ geen kus gegeven,f maar deze vrouw heeft vanaf het uur dat ik ben binnengekomen, niet opgehouden mĳn
voeten teder te kussen. 46 Gĳ
hebt mĳn hoofd niet met olie ingewreven,g maar deze vrouw heeft
mĳn voeten met welriekende olie
ingewreven. 47 Op grond hiervan, zo zeg ik u, zĳn haar zonden, ofschoon die vele zĳn, vergeven,h want zĳ heeft veel liefgehad;
maar wie weinig wordt vergeven,
heeft weinig lief.” 48 Toen zei
hĳ tot haar: „Uw zonden zĳn vergeven.”i 49 Hierop begonnen zĳ
die met hem aan tafel aanlagen,
bĳ zichzelf te zeggen: „Wie is deze
man, die zelfs zonden vergeeft?”j
50 Maar hĳ zei tot de vrouw: „Uw
geloof heeft u gered; k ga heen in
vrede.”l
Kort daarna trok hĳ van stad
tot stad en van dorp tot dorp,
8
terwĳl hĳ het goede nieuws van
het koninkrĳk Gods predikte en
bekendmaakte.m En de twaalf wa-
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ren met hem, 2 alsmede zekere
vrouwena die van goddeloze geesten en ziekten waren genezen:
Mar _ia, die Magdalena
wordt ge_
noemd, van wie zeven demonen
waren uitgegaan,b 3 en Johan_
gevolna,c de vrouw van Chuzas,
_
machtigde van Herodes,
en Su_
zanna
en vele andere vrouwen,
_
die hen van hun bezittingen dienden.
4 Toen er zich nu een grote
schare verzameld had bĳ hen die
uit de ene stad na de andere tot
hem kwamen, sprak hĳ door middel van een illustratie: d 5 „Een
zaaier ging uit om zĳn zaad te
zaaien. Terwĳl hĳ nu zaaide, viel
een gedeelte ervan langs de weg
en werd vertrapt, en de vogels des
hemels aten het op.e 6 Een ander gedeelte kwam op de rots terecht, en nadat het was uitgesproten, verdorde het omdat het geen
vocht had.f 7 Een ander gedeelte viel tussen de doorns, en de
doorns, die tegelĳkertĳd op kwamen, verstikten het.g 8 Een ander gedeelte viel op de goede aarde, en nadat het was uitgesproten,
bracht het honderdvoudig vrucht
voort.”h Toen hĳ deze dingen zei,
riep hĳ vervolgens uit: „Wie oren
heeft om te luisteren, hĳ luistere.”i
9 Maar zĳn discipelen kwamen
hem vragen wat deze illustratie toch betekende.j 10 Hĳ zei:
„U is het gegeven de heilige geheimen van het koninkrĳk Gods
te begrĳpen, maar aan de overigen [worden ze gegeven] in illustraties,k opdat zĳ, ofschoon zĳ
kĳken, tevergeefs kĳken, en ofschoon zĳ horen, de betekenis
niet begrĳpen.l 11 Welnu, de betekenis van de illustratie m is deze:
Het zaad is het woord van God.n
12 Die langs de weg, zĳn zĳ die
hebben gehoord,o dan komt de
Duivelp en neemt het woord uit
hun hart weg, opdat zĳ niet zouden geloven en worden gered.q
13 Die op de rots, zĳn zĳ die het
woord met vreugde ontvangen
wanneer zĳ het horen, maar de-
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zen hebben geen wortel; zĳ geloven een tĳdlang, maar in een
tĳd van beproeving vallen zĳ af.a
14 Wat tussen de doorns viel, dat
zĳn zĳ die hebben gehoord, maar
die, meegesleept door zorgen en
rĳkdom en genoegens b van dit leven, volledig worden verstikt en
niets tot volmaaktheid brengen.c
15 Dat op de voortreffelĳke aarde, zĳn zĳ die het woord, na het
met een edel en goed hart te hebben gehoord,d vasthouden en met
volharding vrucht dragen.e
16 Niemand die een lamp heeft
aangestoken, bedekt ze met een
vat of zet ze onder een bed, maar
hĳ zet ze op een lampenstandaard, opdat zĳ die binnenkomen,
het licht kunnen zien.f 17 Want
er is niets verborgeng dat niet
openbaar zal worden, noch is er
iets zorgvuldig aan het oog onttrokken dat nimmer bekend zal
worden en nimmer aan het licht
zal komen.h 18 Schenkt daarom
aandacht aan de wĳze waarop GIJ
luistert; want wie heeft, hem zal
meer worden gegeven,i maar wie
niet heeft, hem zal zelfs wat hĳ
meent te hebben, nog ontnomen
worden.”j
19 Nu kwamen zĳn moeder en
broers k naar hem toe, maar vanwege de schare konden zĳ hem
niet bereiken.l 20 Er werd hem
echter bericht: „Uw moeder en
uw broers staan buiten en willen u zien.”m 21 Hĳ gaf hun ten
antwoord: „Mĳn moeder en mĳn
broers zĳn dezen die het woord
van God horen en doen.”n
22 In de loop van een der dagen stapten hĳ en zĳn discipelen
in een boot, en hĳ zei tot hen: „Laten wĳ naar de andere kant van
het meer oversteken.” Zĳ staken
derhalve van wal.o 23 Maar terwĳl zĳ voeren, viel hĳ in slaap. Nu
sloeg er een zware storm op het
meer neer, en zĳ maakten [water]
en raakten in gevaar.p 24 Ten
slotte gingen zĳ naar hem toe en
wekten hem en zeiden: „Onderwĳzer, Onderwĳzer, wĳ vergaan
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haast!”a Hĳ stond op, bestrafte b de
wind en het woeden van het water, en ze bedaarden, en er ontstond een kalmte. 25 Toen zei
hĳ tot hen: „Waar is UW geloof?”
Maar door vrees aangegrepen,
verwonderden zĳ zich, terwĳl zĳ
tot elkaar zeiden: „Wie is dat toch,
want hĳ beveelt zelfs de winden
en het water, en ze gehoorzamen
hem?”c
26 En zĳ legden aan in het land
der Gerasenen, dat tegenover Galilea
_ ligt.d 27 Toen hĳ echter aan
land was gestapt, kwam een zekere man uit de stad hem tegemoet,
die door demonen bezeten was. En
sinds geruime tĳd droeg hĳ geen
kleding meer, terwĳl hĳ niet in
een huis, maar te midden van de
graven verbleef.e 28 Toen hĳ Jezus zag, viel hĳ schreeuwend voor
hem neer en zei met een luide
stem: „Wat heb ik met u te maken,f Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek u, pĳnig mĳ niet.”g 29 (Hĳ had de
onreine geest namelĳk bevel gegeven van de mens uit te gaan.
Want gedurende lange tĳd had
die hem vastgehouden,h en hĳ
werd herhaaldelĳk met ketens
en voetboeien gebonden en onder bewaking gesteld, maar hĳ
trok de boeien telkens stuk en
werd door de demon de eenzame
plaatsen ingejaagd.) 30 Jezus
vroeg hem: „Hoe is uw naam?”
Hĳ zei: „Legioen”, want er waren
vele demonen in hem gevaren.i
31 En zĳ bleven hem dringend
verzoekenj hun niet te bevelen
de afgrondk in te gaan. 32 Nu
werd daar op de berg een aanzienlĳke kudde zwĳnenl gehoed;
zĳ verzochten hem dan dringend
dat hĳ hun zou toestaan daarin te
gaan.m En hĳ stond het hun toe.
33 Toen gingen de demonen uit
van de mens en voeren in de zwĳnen, en de kudde stortte zich van
de steile helling in het meer en
verdronk.n 34 Toen de hoeders
echter zagen wat er gebeurd was,
vluchtten zĳ en berichtten het in
de stad en op het land.o
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35 Toen liepen de mensen uit
om te zien wat er gebeurd was,
en zĳ kwamen bĳ Jezus en vonden de mens van wie de demonen waren uitgegaan, gekleed en
goed bĳ zĳn verstand, aan de voeten van Jezus zitten; en zĳ werden bevreesd.a 36 Zĳ die het gezien hadden, berichtten hun hoe
de door demonen bezetene beter
was gemaakt.b 37 Heel de menigte van de landstreek der Gerasenen vroeg hem nu bĳ hen vandaan te gaan, want zĳ waren door
grote vrees bevangen.c Toen stapte hĳ in de boot en keerde terug.
38 De man van wie de demonen
waren uitgegaan, smeekte echter aanhoudend bĳ hem te mogen
blĳven; maar hĳ stuurde de man
weg en zei: d 39 „Ga naar huis terug en blĳf vertellen wat God allemaal voor u heeft gedaan.”e Hĳ
dan ging heen en verkondigde in
de gehele stad wat Jezus allemaal
voor hem had gedaan.f
40 Toen Jezus terugkwam, ontving de schare hem vriendelĳk,
want zĳ verwachtten hem allen.g
41 ¨ Maar zie! daar kwam een man,
Jaırus
genaamd, en deze was een
_
presiderende dienaar van de synagoge. En hĳ viel aan de voeten
van Jezus neer en verzocht hem
vervolgens dringend in zĳn huis te
komen,h 42 omdat hĳ een eniggeboren dochter van ongeveer
twaalf jaar had, die op sterven
lag.i
Terwĳl hĳ erheen ging, drongen de scharen om hem heen.j
43 En een vrouw die al twaalf jaar
aan een bloedvloeiing k leed en bĳ
niemand genezing had kunnen
vinden,l 44 naderde van achteren en raakte de franje m van zĳn
bovenkleed aan,n en ogenblikkelĳk hield haar bloedvloeiing
op.o 45 Jezus zei nu: „Wie heeft
mĳ aangeraakt?”p Toen zĳ het
allen ontkenden, zei Petrus:
„On_
derwĳzer, de scharen omringen
u en dringen dicht op u aan.”q
46 Toch zei Jezus: „Iemand heeft
mĳ aangeraakt, want ik heb bemerkt dat er krachtr van mĳ is
uitgegaan.”s 47 Toen de vrouw
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zag dat zĳ niet onopgemerkt was
gebleven, kwam zĳ zich bevend
voor hem neerwerpen en onthulde ten aanhoren van al het volk
om welke reden zĳ hem had aangeraakt en hoe zĳ ogenblikkelĳk
gezond was geworden.a 48 Maar
hĳ zei tot haar: „Dochter, uw geloof heeft u beter gemaakt; b ga
heen in vrede.”c
49 Terwĳl hĳ nog sprak, kwam
een zekere vertegenwoordiger
van de presiderende dienaar van
de synagoge zeggen: „Uw dochter is gestorven; val de leraar niet
langer lastig.”d 50 Toen Jezus
dit hoorde, antwoordde hĳ hem:
„Vrees niet, leg slechts geloof aan
de dag,e en zĳ zal gered worden.”
51 Bĳ het huis gekomen, liet hĳ
niemand met zich naar binnen
gaan behalve Petrus
en Johannes
_
_
en Jakobus
en de vader en moe_
f
der van het meisje. 52 Maar de
mensen waren allen aan het wenen en zich in droefheid om haar
aan het slaan. Daarom zei hĳ:
„Houdt op met wenen,g want zĳ
is niet gestorven, maar slaapt.”h
53 Hierop lachten zĳ hem uit,
want zĳ wisten dat zĳ was gestorven.i 54 Hĳ pakte haar echter
bĳ de hand en riep: „Meisje, sta
op!”j 55 En haar geestk keerde
terug, en zĳ stond ogenblikkelĳk
op,l en hĳ beval dat men haar
iets te eten zou geven.m 56 Haar
ouders nu waren buiten zichzelf,
maar hĳ gebood hun het gebeurde
aan niemand te vertellen.n
Toen riep hĳ de twaalf bĳeen
en gaf hun kracht en macht
9
over alle demonen en om ziekten
te genezen.o 2 Daarop zond hĳ
hen uit om het koninkrĳk Gods
te prediken en [de zieken] gezond te maken, 3 en hĳ zei tot
hen: „Neemt niets mee voor de
reis, geen staf, geen voedselzak,
geen brood, geen zilvergeld; hebt
ook geen twee onderklederen.p
4 Maar als GIJ ergens een huis
binnengaat, blĳft daar en vertrekt
vandaar.q 5 En als men U ergens
niet ontvangt, schudt dan bĳ het
weggaan uit die stadr het stof van
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voeten, als een getuigenis tegen hen.”a 6 Toen gingen zĳ op
weg en trokken van dorp tot dorp
het gebied door, terwĳl zĳ overal
het goede nieuws bekendmaakten
en genezingen verrichtten.b
7 De districtsregeerder Hero_
des nu hoorde wat er allemaal gebeurde, en hĳ verkeerde in grote
verlegenheid, omdat sommigen
zeiden dat Johannes
uit de do_
den was opgewekt,c 8 maar anderen dat El _ia was verschenen
en weer anderen dat iemand van
de oude profeten was opgestaan.
9 Herodes
zei: „Johannes
heb ik
_
_
onthoofd.d Wie is dit dan over wie
ik zulke dingen hoor?” Hĳ zochte
daarom een gelegenheid om hem
te zien.
10 Bĳ hun terugkeer verhaalden de apostelen hem alles wat
zĳ hadden gedaan.f Daarop nam
hĳ hen mee en trok zich in de
g
eenzaamheid
¨ terug in een stad
die Bethsa_ ıda heette. 11 Maar
de scharen kwamen het te weten en volgden hem. En hĳ ontving hen vriendelĳk en ging tot
hen spreken over het koninkrĳk
Gods,h en hen die genezing nodig hadden, maakte hĳ gezond.i
12 Toen begon de dag [ten einde] te neigen. De twaalf kwamen nu naar hem toe en zeiden:
„Stuur de schare weg, opdat zĳ
naar de dorpen en het land in
de omtrek kunnen gaan en zich
onderdak en voedselbenodigdheden kunnen verschaffen, want wĳ
zĳn hier op een eenzame plaats.”j
13 Maar hĳ zei tot hen: „Geeft
GIJ hun iets te eten.”k Zĳ zeiden:
„Wĳ hebben niet meer dan vĳf
broden en twee vissen,l of wĳzelf zouden voor al deze mensen
levensmiddelen moeten gaan kopen.”m 14 Nu waren er ongeveer vĳfduizend mannen.n Maar
hĳ zei tot zĳn discipelen: „Laat
hen aanliggen zoals bĳ maaltĳden, in groepen van elk ongeveer vĳftig.”o 15 En zĳ deden
dit en lieten hen allen aanliggen.
16 Daarop nam hĳ de vĳf broden
en de twee vissen, keek omhoog
UW
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naar de hemel, sprak er de zegen over uit en brak ze en gaf ze
toen aan de discipelen om ze aan
de schare voor te zetten.a 17 Zĳ
aten dan allen en werden verzadigd, en wat zĳ hadden overgehouden, werd opgehaald: twaalf manden met brokken.b
18 Toen hĳ later alleen aan het
bidden was, kwamen de discipelen gezamenlĳk naar hem toe,
en hĳ vroeg hun en zei: „Wie
zeggen de scharen dat ik ben?”c
19 Zĳ gaven ten antwoord: „Johannes
de Doper; maar anderen
_
El _ia, en weer anderen, dat een van
de oude profeten is opgestaan.”d
20 Toen zei hĳ tot hen: „Wie zegt
GIJ echter dat ik ben?” Petrus
_
gaf ten antwoord: e „De Christus f
van God.” 21 Daarop gebood hĳ
hun in nadrukkelĳke bewoordingen dit aan niemand te zeggen,g
22 maar hĳ zei: „De Zoon des
mensen moet veel lĳden ondergaan en door de oudere mannen
en overpriesters en schriftgeleerden verworpen worden en gedood
wordenh en op de derde dag worden opgewekt.”i
23 Toen zei hĳ verder tot allen: „Wil iemand achter mĳ komen, dan moet hĳ zichzelf verloochenenj en zĳn martelpaal dag
aan dag opnemen en mĳ voortdurend volgen.k 24 Want wie zĳn
ziel wil redden, zal ze verliezen;
maar wie zĳn ziel verliest ter wille van mĳ, die zal ze redden.l
25 Wat voor nut toch heeft het
voor een mens als hĳ de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of
schade lĳdt? m 26 Want wie zich
over mĳ en over mĳn woorden
schaamt, over hem zal de Zoon des
mensen zich schamen wanneer hĳ
gekomen zal zĳn in zĳn heerlĳkheid en die van de Vader en van
de heilige engelen.n 27 Ik zeg U
echter naar waarheid: Onder hen
die hier staan, zĳn er sommigen
die geenszins de dood zullen smaken voordat zĳ eerst het koninkrĳk Gods zien.”o
28 Het geschiedde nu ongeveer
acht dagen na deze woorden dat
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hĳ Petrus
en Johannes
en Jako_
_
_
bus meenam en de berg besteeg
a
om te bidden. 29 En terwĳl hĳ
bad, werd het aanzienb van zĳn
aangezicht anders en zĳn kleding
werd glinsterend wit.c 30 En
zie! twee mannen waren met hem
in gesprek, het waren Mozes
en
_
El _ia.d 31 Dezen verschenen met
heerlĳkheid en gingen spreken
over zĳn heengaan, dat hĳ te Jeru_
zalem moest vervullen.e 32 Nu
waren Petrus
en degenen die met
_
hem waren, door slaap overmand;
maar toen zĳ klaar wakker werden, zagen zĳ zĳn heerlĳkheidf
en de twee mannen die bĳ hem
stonden. 33 En toen dezen van
hem werden gescheiden, zei Pe_
trus tot Jezus: „Onderwĳzer, het
is heel goed dat wĳ hier zĳn, laten wĳ´ ´ daarom drie´ ´ tenten opslaan, een
_
´ ´ voor u en een voor Mozes en een voor El _ia”, zonder te
g
weten wat hĳ zei. 34 Maar terwĳl hĳ deze dingen zei, vormde er
zich een wolk die hen vervolgens
overschaduwde. Toen zĳ in de
wolk gingen, werden zĳ bevreesd.h
35 En er kwam een stemi uit de
wolk, die zei: „Dit is mĳn Zoon, degene die is uitverkoren.j Luistert
naar hem.”k 36 En toen de stem
weerklonk, werd Jezus alleen bevonden.l Maar zĳ bewaarden het
stilzwĳgen en berichtten in die dagen aan niemand iets van de dingen die zĳ hadden gezien.m
37 Toen zĳ de volgende dag van
de berg afdaalden, kwam hem een
grote schare tegemoet.n 38 En
zie! een man uit de schare riep en
zei: „Leraar, ik smeek u naar mĳn
zoon te komen kĳken, want hĳ
is mĳn eniggeborene,o 39 en zie!
een geestp overweldigt hem, en
plotseling schreeuwt hĳ het uit,
en hĳ doet hem stuiptrekken tot
het schuim hem op de mond staat,
en ook nadat hĳ hem letsel heeft
toegebracht, gaat hĳ nog maar
nauwelĳks van hem weg. 40 En
ik heb uw discipelen gesmeekt
hem uit te werpen, maar zĳ konden het niet.”q 41 Jezus gaf ten
antwoord: „O ongelovig en ver-
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draaid geslacht,a hoe lang moet ik
nog bĳ U blĳven en U verdragen?
Breng uw zoon hier.”b 42 Maar
zelfs terwĳl hĳ naderbĳ kwam,
sloeg de demon hem tegen de
grond en deed hem hevig stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de
onreine geest en maakte de jongen gezond en gaf hem aan zĳn
vader terug.c 43 Zĳ dan stonden allen versteld van de majestueuze krachtd van God.
Terwĳl nu allen zich verwonderden over al de dingen die hĳ
deed, zei hĳ tot zĳn discipelen:
44 „Knoopt deze woorden in UW
oren, want de Zoon des mensen zal stellig in de handen der
mensen worden overgeleverd.”e
45 Zĳ begrepen dit woord echter nog steeds niet. Ja, het was
voor hen verborgen, opdat zĳ het
niet konden vatten, en zĳ waren
bevreesd hem over dit woord te
vragen.f
46 Toen kwam er een overlegging bĳ hen op, namelĳk wie van
hen wel de grootste zou zĳn.g
47 Daar Jezus de overlegging van
hun hart wist, nam hĳ een jong
kind, zette het naast zichh 48 en
zei tot hen: „Al wie dit jonge
kind ontvangt op basis van mĳn
naam, ontvangt [ook] mĳ, en al
wie mĳ ontvangt, ontvangt [ook]
hem die mĳ heeft uitgezonden.i
Want wie zich als een mindere onder U allen gedraagt,j die is
groot.”k
49 Johannes
gaf ten antwoord:
_
„Onderwĳzer, wĳ hebben iemand
met gebruikmaking van uw naam
demonen zien uitwerpenl en wĳ
hebben getracht het hem te beletten,m omdat hĳ [u] niet met
ons volgt.”n 50 Maar Jezus zei
tot hem: „Tracht gĳlieden niet
het [hem] te beletten,
´ ´ want wie
niet tegen U is, is voor U.”o
51 Toen de dagen nu ten volle verstreken dat hĳ opgenomen
zou worden,p richtte hĳ zĳn aangezicht er vastberaden op naar
Jeruzalem
te gaan. 52 Daarom
_
zond hĳ boodschappers voor zich
uit. En zĳ gingen heen en kwa-

HFDST. 9
a De 32:5
Ps 78:8
b Mt 17:17
Mr 9:19
c Mr 9:20
Lu 7:15
d Ps 147:5
e Mt 17:22
Mr 9:31
Lu 18:32
f Mr 9:32
Lu 2:50
g Mt 18:1
Mr 9:33
Lu 22:24
h Mt 18:2
Mr 9:36
i Mr 9:37
Jo 12:44
j Mt 23:11
Ro 12:10
k Sp 18:12
Mt 18:4
Mt 23:12
l Lu 10:17
m Nu 11:28
n Mr 9:38
o Mt 12:30
Lu 11:23
1Kor 12:3
Fil 1:18
p Mr 10:34
Han 1:2
1Ti 3:16

2e kolom
a Lu 10:33
Lu 17:16
b Jo 4:9
c Mr 3:17
d 1Kon 18:38
2Kon 1:10
e Mt 8:19
f Mt 8:20
g Mt 8:21
h Ef 2:1
1Ti 5:6
i Mt 8:22
j 1Kon 19:20
Lu 14:33
k 1Kor 9:10
1Kor 9:24
l Ge 19:17
Mt 10:37
Fil 3:13

HFDST. 10
m Ex 24:1
Nu 11:16
n Mr 6:7
o Mt 9:37
p 1Kor 3:9
q 2Th 3:1
r Jer 3:15
s Mt 10:16
t Mt 10:9
Lu 9:3
u 2Kon 4:29
v 1Sa 25:6
Mt 10:12
Lu 9:4
Jo 20:19

LUKAS 9:42–10:5

men in een dorp der Samaritanena
om voorbereidingen voor hem te
treffen; 53 maar men ontving
hem niet, omdat hĳ zĳn aangezicht erop gericht had naar Jeru_
zalem te gaan.b 54 Toen de disc
cipelen Jakobus
en Johannes
dit
_
_
zagen, zeiden zĳ: „Heer, wilt gĳ
dat wĳ zeggen dat er vuur d van de
hemel neerdaalt om hen te verdelgen?” 55 Maar hĳ keerde zich
om en bestrafte hen. 56 Daarom gingen zĳ naar een ander dorp.
57 Terwĳl zĳ nu onderweg waren, zei iemand tot hem: „Ik zal u
volgen, waarheen gĳ ook gaat.”e
58 En Jezus zei tot hem: „De vossen hebben holen en de vogels
des hemels roestplaatsen, maar
de Zoon des mensen heeft geen
plaats om zĳn hoofd neer te leggen.”f 59 Toen zei hĳ tot een ander: „Wees mĳn volgeling.” De
man zei: „Sta mĳ toe eerst heen te
gaan en mĳn vader te begraven.”g
60 Maar hĳ zei tot hem: „Laat de
dodenh hun doden begraven, maar
gĳ, ga heen en maak alom het koninkrĳk Gods bekend.”i 61 En
weer een ander zei: „Ik zal u volgen, Heer, maar sta mĳ toe eerst
afscheid te nemenj van mĳn huisgenoten.” 62 Jezus zei tot hem:
„Niemand die zĳn hand aan de
ploeg heeft geslagenk en ziet naar
de dingen die achter hem liggen,l
is goed geschikt voor het koninkrĳk Gods.”
Na deze dingen wees de
Heer zeventig anderen aan
10
en zond hen twee aan twee voor
m

n

zich uit naar elke stad en plaats
waarheen hĳzelf van plan was te
gaan. 2 Toen zei hĳ tot hen: „De
oogsto is werkelĳk groot, maar
er zĳn weinig werkers.p Smeektq
daarom de Meester van de oogst
dat hĳ werkers r in zĳn oogst
uitzendt. 3 Gaat heen. Ziet! Ik
zend U uit als lammerens te midden van wolven. 4 Draagt geen
beurs, noch voedselzak,t noch sandalen, en omhelst niemandu ter
begroeting onderweg. 5 Waar
GIJ ook een huis binnengaat, zegt
eerst: ’Vrede zĳ over dit huis.’v
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6 En indien daar een vriend des
vredes is, zal UW vrede op hem
rusten.a Maar zo niet, dan zal hĳ
tot U terugkeren.b 7 Blĳft dus
in dat huis c en eet en drinkt datgene waarin zĳ voorzien,d want
de werker is zĳn loon waard.e Gaat
niet van het ene huis over naar
het andere.f
8 En als GIJ ergens een stad binnengaat en men U ontvangt, eet
dan wat U wordt voorgezet, 9 en
geneestg de zieken die daar zĳn,
en blĳft hun zeggen: ’Het koninkrĳkh Gods is nabĳ U gekomen.’
10 Maar als GIJ ergens een stad
binnengaat en men U niet ontvangt,i gaat dan uit op haar brede straten en zegt: 11 ’Zelfs het
stof uit UW stad dat aan onze voeten is blĳven kleven, vegen wĳ tegen U af.j Houdt niettemin dit in
gedachte, dat het koninkrĳk Gods
nabĳ gekomen is.’ 12 Ik zeg U
k draaglĳker
dat het voor Sodom
_
zal zĳn op die dag dan voor die
stad.
l
13 Wee
u, Chorazin!
Wee u,
_
¨
Bethsa_ ıda!,m want indien de krachtige werken die in U zĳn geschied,
in Tyrus
en S _idon waren geschied,
_
zouden ze reeds lang geleden, in
zak en as gezeten, berouw hebben
gehad.n 14 Daarom zal het voor
Tyrus
en S _idon draaglĳker zĳn in
_
het oordeel dan
voor U.o 15 En
¨
gĳ, Kaperna
um, zult gĳ misschien
_
tot de hemel worden verhoogd? p
q
Tot in Hades
zult gĳ worden neer_
geworpen!
16 Wie naar U luistert,r luistert
[ook] naar mĳ. En wie U minacht, minacht [ook] mĳ. Wie bovendien mĳ minacht, minachts
[ook] hem die mĳ heeft uitgezonden.”
17 Toen keerden de zeventig
vreugdevol terug en zeiden: „Heer,
zelfs de demonen worden met gebruikmaking van uw naam aan
ons onderworpen.”t 18 Daarop
zei hĳ tot hen: „Ik zag Satan
reeds
_
als een bliksem uit de hemel gevallen.u 19 Ziet! Ik heb U de autoriteit gegeven om slangenv en
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schorpioenena onder de voeten te
treden, en over alle kracht van de
vĳand,b en niets zal U ook maar
enigszins schaden. 20 Verheugt
U evenwel niet over het feit dat
de geesten aan U worden onderworpen, maar verheugt U omdat
UW namenc zĳn opgeschreven in
de hemelen.” 21 In datzelfde uur
werd hĳ verruktd in de heilige
geest en zei: „Ik loof u in het
openbaar, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gĳ deze dingen voor wĳzene en intellectuelen
zorgvuldig hebt verborgen en ze
aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want het heeft
u goedgedacht zo te handelen.
22 Alle dingen zĳn door mĳn Vader aan mĳ overgegeven,f en niemand weet wie de Zoon is, dan
de Vader; g en niemand [weet] wie
de Vader is, dan de Zoon,h en hĳ
aan wie de Zoon hem wil openbaren.”
23 Daarop keerde hĳ zich tot
de discipelen alleen en zei: „Gelukkig zĳn de ogen die de dingen aanschouwen welke GIJ aanschouwt.i 24 Want ik zeg U: Vele
profeten en koningen hebben begeerd de dingen te zienj die GIJ
aanschouwt, maar hebben ze niet
gezien, en de dingen te horen die
GIJ hoort, maar hebben ze niet gehoord.”
25 En zie! een zekere man die
goed onderlegd was in de Wet,k
stond op om hem op de proef te
stellen en zei: „Leraar, door wat
¨
te doen, zal ik eeuwig leven beerven?”l 26 Hĳ zei tot hem: „Wat
staat er in de Wetm geschreven?
Hoe leest gĳ?” 27 Hĳ gaf ten
antwoord: „’Gĳ moet Jehovah, uw
God, liefhebben met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw kracht en met geheel uw verstand’,n en: ’uw naaste
als uzelf.’ ”o 28 Hĳ zei tot hem:
„Gĳ hebt juist geantwoord; ’blĳf
dit doen en gĳ zult leven verkrĳgen.’ ”p
o Le 19:18; Mt 19:19; Ro 13:9; Ga 5:14; Jak 2:8;
p Le 18:5; Ne 9:29; Ez 20:11; Jo 17:3; Ro 10:5; Ga
3:12.
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Barmhartige Samaritaan. Blĳft vragen

29 Daar de man echter wilde
aantonen dat hĳ rechtvaardig
was, zei hĳ tot Jezus: „Wie is dan
mĳn naaste?”a 30 Jezus gaf ten
antwoord: „Een zeker mens daalde af van Jeruzalem
naar Jericho
_
_
en viel in de handen van rovers,
die hem niet alleen uitkleedden,
maar ook slagen toedienden en
weggingen, terwĳl zĳ hem halfdood lieten liggen. 31 Bĳ toeval
nu daalde een zekere priester af
langs die weg, maar toen hĳ hem
zag, ging hĳ aan de overkant voorbĳ.b 32 Zo was er ook een leviet
die, toen hĳ bĳ de plaats kwam
en hem zag, aan de overkant voorbĳging.c 33 Maar een zekere Samaritaand die langs die weg reisde, trof hem aan en werd, toen
hĳ hem zag, door medelĳden bewogen. 34 Daarom ging hĳ naar
hem toe en verbond zĳn wonden,
terwĳl hĳ er olie en wĳn op goot.e
Vervolgens tilde hĳ hem op zĳn
eigen beest en bracht hem naar
een herberg en zorgde voor hem.
35 En de volgende dag haalde hĳ
twee denarii te voorschĳn, gaf
ze aan de waard en zei: ’Zorg
voor hem, en wat gĳ meer dan dit
mocht besteden, zal ik u vergoeden wanneer ik hier terugkom.’
36 Wie van deze drie heeft zich,
naar het u toeschĳnt, tot de naaste gemaaktf van de man die in
de handen van de rovers was gevallen?” 37 Hĳ zei: „Degene die
barmhartig g jegens hem handelde.” Jezus zei toen tot hem: „Ga
heen en doeth gĳ evenzo.”
38 Op hun tocht nu ging hĳ een
zeker dorp binnen. Hier ontving
i geeen zekere vrouw, Martha
_
naamd, hem als gast in het huis.
39 Deze vrouw had ook een zuster, Mar _ia geheten, die echter aan
de voetenj van de Heer ging zitten
en naar zĳn woord bleef luisteren.
40 Martha
daarentegen werd af_
geleidk door het zorg dragen voor
vele bezigheden. Daarom trad zĳ
naderbĳ en zei: „Heer, laat het u
onverschillig dat mĳn zuster mĳ
alleen voor alles laat zorgen? l Zeg
haar daarom dat zĳ mĳ komt helpen.” 41 De Heer gaf haar ten
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antwoord: „Martha,
Martha,
gĳ
_
_
zĳt bezorgda en verontrust over
b
veel dingen. 42 Toch zĳn maar
´ ´
weinig dingenc nodig, of maar een.
Wat Mar _ia aangaat, zĳ heeft het
goede deel gekozen,d en het zal
haar niet worden ontnomen.”
Op een keer nu was hĳ op
een zekere plaats aan het
11
bidden, en toen hĳ ophield, zei
iemand van zĳn discipelen tot
hem: „Heer, leer ons bidden,e zoals
Johannes
het ook aan zĳn discipe_
len heeft geleerd.”f
2 Toen zei hĳ tot hen: „Wanneer GIJ bidt,g zegt dan: ’Vader,
uw naam worde geheiligd.h Uw koninkrĳk kome.i 3 Geef ons ons
broodj voor de dag naar de dag het
vereist. 4 En vergeef ons onze
zonden,k want ook wĳ vergeven
een ieder die bĳ ons in de schuld
staat; l en breng ons niet in verzoeking.’ ”m
5 Vervolgens zei hĳ tot hen:
„Wie van U zal een vriend hebben
en zal midden in de nacht naar
hem toe gaan en tot hem zeggen: ’Vriend, leen mĳ drie broden, 6 want zojuist is er een
vriend van mĳ van een reis bĳ
mĳ aangekomen en ik heb niets
om hem voor te zetten’? 7 En
die geeft van binnen uit ten antwoord: ’Val mĳ niet langer lastig.n De deur is al op slot en mĳn
jonge kinderen zĳn met mĳ in
bed; ik kan niet opstaan om u iets
te geven.’ 8 Ik zeg U: Al zal hĳ
niet opstaan en hem iets geven
omdat hĳ zĳn vriend is, dan zal
hĳ stellig om zĳn vrĳpostig aandringeno opstaan en hem geven
al wat hĳ nodig heeft. 9 Derhalve zeg ik U: Blĳft vragen,p en
het zal U gegeven worden; blĳft
zoeken,q en GIJ zult vinden; blĳft
kloppen, en er zal U opengedaan
worden. 10 Want al wie vraagt,
ontvangt,r en al wie zoekt, vindt,
en al wie klopt, hem zal opengedaan worden. 11 Is er ook een
vader onder U die, als zĳn zoons
om een vis vraagt, hem soms een
slang in plaats van een vis zal geven? 12 Of als hĳ ook om een
ei vraagt, hem een schorpioen zal

LUKAS 11:13-36

¨
Beelzebub. Teken van Jona. Zuiver oog

geven? 13 Als GIJ dus, ofschoon
GIJ slecht zĳt, goede gaven aan
UW kinderen weet te geven,a hoeveel te meer zal dan de Vader in
de hemel heilige geest gevenb aan
wie hem erom vragen!”
14 Later was hĳ bezig een demon uit te werpen die stomc was.
Nadat de demon was uitgegaan,
sprak de stomme. En de scharen
verwonderden zich. 15 Maar er
waren er onder hen die zeiden:
„Hĳ werpt de demonen uit door
¨
bemiddeling van Beelzebub,
de
_
heerser der demonen.”d 16 Anderen echter, die hem wilden verzoeken, verlangden nu een tekene
uit de hemel van hem. 17 Daar
hĳ hun gedachten kende,f zei hĳ
tot hen: „Ieder koninkrĳk dat tegen zichzelf verdeeld is, komt tot
verwoesting, en een huis dat tegen zichzelf [verdeeld is] valt.g
18 Als dus ook Satan
tegen zich_
zelf verdeeld is, hoe zal zĳn koninkrĳk dan standhouden? h Want
GIJ zegt dat ik de demonen door
¨
bemiddeling van Beelzebub
uit_
werp. 19 Als
ik
door
bemidde¨
ling van Beelzebub
de demonen
_
uitwerp, door bemiddeling van
wie werpen UW zoneni ze dan uit?
Daarom zullen zĳ rechters over
U zĳn. 20 Maar als ik door middel van de vinger Gods j de demonen uitwerp, dan is het koninkrĳk
Gods werkelĳk onverwachts tot
U gekomen.k
21 Wanneer een
sterk, welbewapend manl zĳn paleis bewaakt, blĳven zĳn bezittingen in vrede. 22 Maar wanneer
iemand die sterker m is dan hĳ,
hem aanvalt en hem overwint,n
dan neemt die zĳn volle wapenrusting waarop hĳ vertrouwde weg
en verdeelt de dingen die hĳ van
hem heeft geroofd. 23 Wie niet
aan mĳn zĳde staat, is tegen mĳ,
en wie niet met mĳ bĳeenbrengt,
verstrooit.o
24 Wanneer een onreine geest
van een mens uitgaat, trekt hĳ
door dorre plaatsen op zoek naar
een rustplaats, en wanneer hĳ
er geen heeft gevonden, zegt hĳ:
’Ik zal terugkeren naar mĳn
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huis waar ik uit getrokken ben.’a
25 En daar aangekomen, vindt hĳ
het schoongeveegd en versierd.
26 Dan gaat hĳ heen en neemt zevenb andere geesten mee, die nog
goddelozer zĳn dan hĳzelf, en nadat zĳ er binnen zĳn gegaan, wonen zĳ daar; en de laatste omstandigheden van die mens worden
erger dan de eerste.”c
27 Terwĳl hĳ nu deze dingen
zei, verhief een zekere vrouw uit
de schare haar stem en zei tot
hem: „Gelukkig de schootd die u
heeft gedragen en de borsten die
u hebben gezoogd!” 28 Maar hĳ
zei: „Neen, gelukkig zĳn veeleer
zĳ die het woord van God horen
en het onderhouden!”e
29 Toen de scharen samenstroomden, begon hĳ te zeggen:
„Dit geslacht is een goddeloos
geslacht; het zoekt een teken.f
Maar het zal geen teken worden
g
gegeven dan het teken van Jona.
_
h een teken
30 Want evenals Jona
_
werd voor de Ninevieten, zo zal
ook de Zoon des mensen het zĳn
voor dit geslacht. 31 De koningini van het Zuiden zal in het
oordeel worden opgewekt met de
mannen van dit geslacht en zal
hen veroordelen, want zĳ kwam
van de einden der aarde om de
wĳsheid van Salomo
te horen,
´ ´ _
is
maar ziet! meerj dan Salomo
_
´
hier. 32 De mannen van N _ineve
zullen in het oordeel opstaan met
dit geslacht en zullen het veroordelen, want zĳ hadden berouw op
hetgeen Jona
predikte; k maar ziet!
_
´ ´
meerl dan Jona
is hier. 33 Nie_
mand die een lamp heeft aangestoken, zet die in een verscholen hoek of onder een korenmaat,
maar op de lampenstandaard,m opdat zĳ die binnenkomen, het licht
kunnen zien. 34 De lamp van
het lichaam is uw oog. Wanneer
uw oog zuiver is, is ook uw hele
lichaam licht; n maar wanneer het
boos is, is ook uw lichaam duister. 35 Neem u daarom in acht.
Misschien is het licht dat in u is,
duisternis.o 36 Als daarom uw

1301

Geen mensenvrees hebben

hele lichaam licht is en geen enkel deel duister, zal het in zĳn geheel even licht zĳna als wanneer
een lamp u met haar stralen licht
geeft.”
37 Toen hĳ dit gesproken
had,
¨
verzocht een Farizeeer hem om
bĳ hem te komen eten.b Hĳ ging
dus naar binnen en lag aan tafel
aan. 38 Het verbaasde de Fari¨
zeeer echter´ te
´ zien dat hĳ zich
niet eerst voor het middagmaal
waste.c 39 Maar¨ de Heer zei tot
hem: „GIJ Farizeeen nu, GIJ reinigt
de buitenkant van de beker en de
schotel, maar UW binnenste d is vol
roof en goddeloosheid.e 40 Onredelĳken! Heeft hĳ die de buitenkantf heeft gemaakt, ook niet de
binnenkant gemaakt? 41 Geeft
niettemin de dingen die binnenin zĳn als gaven van barmhartigheid,g en ziet! alle [andere] dingen
aangaande U zĳn
¨ rein. 42 Maar
wee U, Farizeeen, want GIJ geeft
h van de munt en de wĳntienden
ruit en van elk [ander] tuingewas, maar ziet de gerechtigheid en
de liefde van God over het hoofd!
Deze dingen moest GIJ doen, zonder die andere evenwel na
¨ te laten.i 43 Wee U, Farizeeen, want
GIJ hebt de voorste zitplaatsen
in de synagogen en de begroetingen op de marktplaatsen lief! j
44 Wee U, want GIJ zĳt gelĳk de
herinneringsgraven die niet in
het oog vallen, zodat de mensen
eroverheen lopen zonder [het] te
weten!”k
45 Iemand van degenen die
goed onderlegd warenl in de Wet,
gaf hem ten antwoord: „Leraar,
door deze dingen te zeggen, beledigt gĳ ook ons.” 46 Toen zei
hĳ: „Wee ook ulieden die goed
onderlegd zĳt in de Wet, want
GIJ belaadt de mensen met moeilĳk te dragen vrachten, maar zelf
GIJ de vrachten niet met
raakt
´ ´
een van UW vingers aan! m
47 Wee U, want GIJ bouwt de
herinneringsgraven der profeten,
maar UW voorvaders hebben hen
gedood! n 48 GIJ zĳt stellig getuigen van de daden van UW voor-
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LUKAS 11:37–12:6
vaders en toch stemt GIJ ermee in,a
want zĳ hebben de profeten gedood,b maar GIJ bouwt [hun graven]. 49 Daarom ook heeft Gods
wĳsheidc gezegd: ’Ik zal profeten
en apostelen tot hen zenden, en
sommigen van hen zullen zĳ doden en vervolgen, 50 zodat het
bloed van alle profeten,d dat vergoten is sinds de grondlegging
der
¨
wereld, van dit geslacht geeist zal
worden,e 51 vanaf het bloed van
f tot het bloed van Zachar
Abel
_
_ia,g
die gedood werd tussen het altaar
h
en het huis.’ Ja, ik zeg U, het zal
¨
van dit geslacht worden geeist.
52 Wee U, GIJ die goed onderlegd zĳt in de Wet, want GIJ hebt
de sleutel der kennis weggenomen; i zelf zĳt GIJ niet binnengegaan, en die binnengingen, hebt
GIJ het verhinderd!”j
53 Toen hĳ nu vandaar wegging, begonnen de schriftgeleer¨
den en de Farizeeen het hem vreselĳk lastig te maken en hem met
nog meer vragen te bestoken,
54 terwĳl zĳ op hem loerdenk om
iets uit zĳn mond op te vangen.l
Toen er intussen een schare van zo vele duizenden
12
was bĳeengekomen dat zĳ elkaar onder de voet liepen, begon hĳ allereerst tot zĳn discipehet
len te zeggen: „Wacht U voor
¨
zuurdeeg m van de Farizeeen, hetwelk huichelarĳ is.n 2 Maar er
is niets zorgvuldig aan het oog
onttrokken dat niet geopenbaard
zal worden, en verborgen dat
niet bekend zal worden.o 3 Al
wat GIJ daarom in de duisternis
zegt, zal in het licht worden gehoord, en wat GIJ in binnenkamers fluistert, zal van de daken
worden gepredikt.p 4 Bovendien zeg ik U, mĳn vrienden: q
Vreest niet hen die het lichaam
doden en daarna niets meer kunnen doen.r 5 Ik zal U echter te
kennen geven wie GIJ moet vrezen: Vreest hems die, nadat hĳ
heeft gedood, autoriteit heeft om
in Gehenna
te werpen.t Ja, ik zeg
_
U, vreestu Hem.
6 Worden niet

LUKAS 12:7-32

Christus belĳden. Materialisme. Kleine kudde

vĳf mussen voor twee geldstukken van geringe waarde verkocht?
´ ´
Toch wordt niet een daarvan vergeten bĳ God.a 7 Maar zelfs de
harenb van UW hoofd zĳn alle geteld. Vreest niet; GIJ zĳt meer
waard dan vele mussen.c
8 Ik zeg U dan: Belĳdtd iemand
voor de mensen dat hĳ in eendracht met mĳ is, dan zal ook de
Zoon des mensen voor de engelen
van God belĳden in eendracht met
hem te zĳn.e 9 Maar wie mĳ verloochentf voor de mensen, zal voor
de engelen van God worden verloochend.g 10 En een ieder die
een woord tegen de Zoon des mensen spreekt, het zal hem worden
vergeven; maar hem die tegen de
heilige geest lastert, zal het niet
worden vergeven.h 11 Wanneer
men U echter voor openbare vergaderingen en regeringsambtenaren
en autoriteiten brengt, maakt U er
dan niet bezorgd over hoe of wat
GIJ ter verdediging zult spreken of
wat GIJ zult zeggen; i 12 want in
datzelfde uur zal de heilige geestj
U leren welke dingen GIJ behoort
te zeggen.”k
13 Toen zei iemand uit de schare tot hem: „Leraar, zeg aan
mĳn broer dat hĳ de erfenis met
mĳ deelt.” 14 Hĳ zei tot hem:
„Mens, wie heeft mĳ tot rechter
of verdeler over ulieden aangesteld?”l 15 Vervolgens zei hĳ tot
hen: „Let op en hoedt U voor
elke soort van hebzucht,m want
ook al heeft iemand overvloed,
zĳn leven spruit niet voort uit de
dingen die hĳ bezit.”n 16 Daarop sprak hĳ een illustratie tot
hen en zei: „Het land van een zeker rĳk mens leverde een goede
opbrengst. 17 Dientengevolge
ging hĳ bĳ zichzelf overleggen en
zei: ’Wat zal ik doen, nu ik mĳn
oogsten nergens kan bĳeenbrengen?’ 18 Hĳ zei dan: ’Dit zal ik
doen: o Ik zal mĳn voorraadschuren afbreken en grotere bouwen,
en daarin zal ik al mĳn graan en
al mĳn goede dingen bĳeenbrengen; p 19 en ik zal tot mĳn ziel
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zeggen: a „Ziel, gĳ hebt vele goede dingen opgelegd voor vele jaren; neem uw gemak, eet, drink
en wees vrolĳk.” ’b 20 Maar God
zei tot hem: ’Onredelĳke, nog deze
nacht eist men uw ziel van u op.c
Voor wie zullen dan de door u
opgeslagen dingen zĳn?’d 21 Zo
gaat het met iemand die schatten
vergaart voor zichzelf, maar niet
rĳk is met betrekking tot God.”e
22 Toen zei hĳ tot zĳn discipelen: „Daarom zeg ik U: Weest niet
langer bezorgd voor UW ziel, met
betrekking tot wat GIJ zult eten,
of voor UW lichaam, met betrekking tot wat GIJ zult aantrekken.f
23 Want de ziel is meer waard
dan voedsel en het lichaam dan
kleding. 24 Let eens goed op
de raven: g ze zaaien niet en ze
oogsten niet, en ze hebben geen
schuur of voorraadkamer, en toch
voedt God ze. Hoeveel meer zĳt
GIJ waard dan vogels? h
25 Wie
van U kan door bezorgd te zĳn
een el aan zĳn levensduur toevoegen? i 26 Indien GIJ daarom
het geringste nog niet kunt doen,
waarom dan bezorgd te zĳnj voor
de overige dingen? 27 Let eens
¨
goed op hoe de lelien groeien; k
ze zwoegen niet en spinnen niet;
maar ik zeg U: Zelfs Salomo
in
_
al zĳn heerlĳkheid was niet als
l
een van deze getooid. 28 Indien
God nu de plantengroei op het
veld, die er vandaag is en morgen
in een oven wordt geworpen, aldus bekleedt, hoeveel te meer zal
hĳ dan U bekleden, kleingelovigen! m 29 Houdt er daarom mee
op te zoeken wat GIJ zult eten en
wat GIJ zult drinken, en verkeert
niet langer in angstige spanning; n
30 want al deze dingen streven de
¨
natien der wereld vurig na, maar
UW Vader weet dat GIJ deze dingen
nodig hebt.o 31 Zoekt niettemin
voortdurend zĳn koninkrĳk, en
deze dingen zullen U worden toegevoegd.p
32 Vreest niet,q kleine kudde,r
want het heeft UW Vader goedgedacht U het koninkrĳk te geven.s
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De getrouwe beheerder. Verdeelde gezinnen

33 Verkoopta al wat U toebehoort
en geeft gaven van barmhartigheid.b Maakt U beurzen die niet
verslĳten, een onuitputtelĳke
schat in de hemelen,c waar geen
dief bĳ komt en geen mot verteert. 34 Want waar UW schat
is, daar zal ook UW hart zĳn.d
35 Houdt UW lendenene omgord
en UW lampenf brandend, 36 en
weest als mensen die op hun meester wachteng wanneer hĳ van de
bruiloft terugkeert,h om hem, als
hĳ aankomt en klopt,i terstond
te kunnen opendoen. 37 Gelukkig zĳn de slaven die de meester
bĳ zĳn aankomst wakend vindt! j
Voorwaar, ik zeg U: Hĳ zal zich
omgordenk en hen aan tafel doen
aanliggen en zal langskomen en
hen bedienen.l 38 En wanneer
hĳ in de tweede of zelfs in de derde nachtwake aankomt en hen aldus aantreft, gelukkig zĳn zĳ! m
39 Maar weet dit, dat indien de
heer des huizes had geweten op
welk uur de dief zou komen, hĳ
voortdurend gewaakt zou hebben en niet in zĳn huis zou hebben laten inbreken.n 40 Houdt
ook GIJ U gereed, want de Zoon
des mensen komt op een uur
dat GIJ het niet waarschĳnlĳk
acht.”o
41 Toen zei Petrus:
„Heer, zegt
_
gĳ deze illustratie tot ons of ook
tot allen?” 42 En de Heer zei:
„Wie is werkelĳk de getrouwe, de
beleidvolle p beheerder,q die door
zĳn meester over diens lichaam
van bedienden zal worden aangesteld om hun te rechter tĳd hun
mate van voedselbenodigdheden
te blĳven geven? r 43 Gelukkig
is die slaaf wanneer zĳn meester hem bĳ zĳn aankomst daarmee bezig vindt! s 44 Ik zeg U
naar waarheid: Hĳ zal hem aanstellen over al zĳn bezittingen.t
45 Maar indien die slaaf ooit in
zĳn hart zou zeggen: ’Mĳn meester komt nog lang niet’,u en zou
beginnen de dienstknechten en
de dienstmaagden te slaan, en te
eten en te drinken en dronken te
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LUKAS 12:33-56

worden,a 46 dan zal de meester
van die slaaf komen op een dag
waarop hĳ [hem] niet verwacht
en op een uur dat hĳ niet weet,b
en hĳ zal hem met de grootste
strengheid straffen en hem zĳn
deel met de ontrouwen toewĳzen.c 47 Dan zal de slaaf die de
wil van zĳn meester heeft begrepen, maar zich niet heeft gereedgemaakt of niet volgens zĳn wil
heeft gehandeld, veel slagen ontvangen.d 48 Degene echter die
[de wil] niet heeft begrepene en
daarom dingen heeft gedaan die
slagen verdienen, zal er weinige
ontvangen.f Ja, van een ieder aan
wie veel werd gegeven, zal veel
¨
worden geeist; g en van hem aan
wie men het toezicht over veel
heeft gegeven, zal men meer dan
gebruikelĳk is eisen.h
49 Ik ben gekomen om een
vuur te ontstekeni op de aarde,
en wat blĳft mĳ nog te wensen
over indien het reeds ontstoken
is? 50 Ik moet inderdaad met
een doop worden gedoopt, en hoe
benauwt het mĳ totdat het is volbracht! j 51 Meent GIJ dat ik gekomen ben om vrede te geven
op de aarde? Volstrekt niet, zeg
ik U, maar veeleer verdeeldheid.k
52 Want van nu af zullen er vĳf
´ ´
in een huis verdeeld zĳn, drie
tegen twee en twee tegen drie.l
53 Zĳ zullen verdeeld zĳn, vader
tegen zoon en zoon tegen vader,
moeder tegen dochter en dochter tegen [haar] moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter en schoondochter tegen [haar]
schoonmoeder.”m
54 Toen zei hĳ verder ook tot
de scharen: „Wanneer GIJ in westelĳke streken een wolk ziet opkomen, zegt GIJ terstond: ’Er
komt een stortbui’, en zo gebeurt
het ook.n 55 En wanneer GIJ ziet
dat er een zuidenwind waait, zegt
GIJ: ’Er zal een hittegolf komen’,
en het gebeurt. 56 Huichelaars,
het uiterlĳke aanzien van de aarde en de lucht weet GIJ te beoordelen, maar hoe komt het dan dat

LUKAS 12:57–13:21

Hebt berouw! Onvruchtbare vĳgenboom

deze speciale tĳd niet weet
te beoordelen? a 57 Waarom oordeelt GIJ ook niet zelf wat rechtvaardig is? b 58 Wanneer gĳ bĳvoorbeeld met uw tegenpartĳ in
een rechtsgeding naar een regeerder gaat, doe dan onderweg moeite het geschil met hem uit de weg
te ruimen, opdat hĳ u nimmer
voor de rechter zal slepen, en de
rechter u aan de gerechtsbeambte
overlevert, en de gerechtsbeambte
u in de gevangenis werpt.c 59 Ik
zeg u: Gĳ zult daar stellig niet
uitkomen totdat gĳ het laatste
kleine geldstuk van zeer weinig
waarde hebt betaald.”d
GIJ

Juist in die tĳd waren er
enigen tegenwoordig die
hem bericht
brachten omtrent de
¨
met
Galileeers e wier bloed Pilatus
_
hun slachtoffers had vermengd.
2 Daarom gaf hĳ hun ten antwoord:
„Meent GIJ dat deze Gali¨
leeers ergere zondaars f bleken¨ te
zĳn dan alle andere Galileeers,
omdat zĳ deze dingen hebben geleden? 3 Volstrekt niet, zeg ik
U; maar indien GIJ geen berouw
hebt, zult GIJ allen evenzo omkomen.g 4 Of die achttien op wie
de toren in Siloam
viel, waardoor
_
zĳ werden gedood; meent GIJ dat
zĳ grotere schuldenaars bleken te
zĳn dan alle andere mensen die
in Jeruzalem
woonden? 5 Vol_
strekt niet, zeg ik U; maar indien
GIJ geen berouw hebt, zult GIJ allen
op dezelfde wĳze omkomen.”h
6 Toen vervolgde hĳ door deze
illustratie te vertellen: „Iemand
had een vĳgenboom die in zĳn
wĳngaardi geplant was, en hĳ
kwam er vruchten aan zoeken,j
maar vond er geen.k 7 Toen zei
hĳ tot de wĳngaardenier: ’Ik kom
nu al drie jaar l vruchten aan deze
vĳgenboom zoeken, maar heb er
geen gevonden. Hak hem om! m
Waarom zou hĳ de grond nog
nutteloos beslaan?’ 8 Hĳ gaf
hem ten antwoord: ’Meester, laat
hem ook dit jaar nog staan,n totdat ik eromheen heb gegraven en
mest heb gelegd; 9 en indien
hĳ dan in de toekomst vruchten
voortbrengt, [dan is het goed];
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maar zo niet, dan moet gĳ hem
omhakken.’ ”a
10 Nu was hĳ op de sabbat in
een van de synagogen bezig onderwĳs te geven. 11 En zie! er
was een vrouw die al achttien
jaar een geestb van zwakheid had,
en zĳ was kromgebogen en kon
zich in het geheel niet oprichten.
12 Toen Jezus haar zag, sprak hĳ
haar toe en zei tot haar: „Vrouw,
gĳ zĳt van uw zwakheid verlost.”c
13 En hĳ legde zĳn handen op
haar, en ogenblikkelĳk richtte
zĳ zich op d en ging God verheerlĳken. 14 Maar de presiderende
dienaar van de synagoge, die verontwaardigd was omdat Jezus de
genezing op de sabbat verrichtte,
nam nu het woord en zei tot de
schare: „Zes dagen zĳn er waarop men behoort te werken; e komt
dan daarop om U te laten genezen
en niet op de sabbatdag.”f 15 De
Heer antwoordde hem echter en
zei: „Huichelaars,g maakt niet een
ieder van U op de sabbat zĳn stier
of zĳn ezel van de stal los en leidt
hem weg om hem te drinken te geven? h 16 Was het dan niet passend dat deze vrouw, die een dochter van Abraham
is,i en die door
_
Satan,
ziet! achttien jaar gebon_
den is gehouden, op de sabbatdag
van deze band werd losgemaakt?”
17 Toen hĳ nu deze dingen zei,
werden al zĳn tegenstanders beschaamd; j maar de gehele schare verheugde zich voorts over al
de heerlĳke daden die door hem
geschiedden.k
18 Daarom zei hĳ verder:
„Waarop gelĳkt het koninkrĳk
Gods, en waarmee zal ik het vergelĳken? l 19 Het is gelĳk een
mosterdzaadje, dat een mens nam
en in zĳn tuin stopte, en het groeide op en werd een boom, en de vogels des hemels m kwamen in zĳn
takken neerstrĳken.”n
20 En hĳ zei wederom: „Waarmee zal ik het koninkrĳk Gods
vergelĳken? 21 Het is gelĳk
zuurdeeg, dat een vrouw nam
en in drie grote maten meel verborg, totdat de gehele massa gegist was.”o
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Spant u in! Huis verlaten achtergelaten

22 En hĳ trok verder van stad
tot stad en van dorp tot dorp,
terwĳl hĳ onderwees en zĳn
reis naar Jeruzalem
voortzette.a
_
23 Iemand zei nu tot hem: „Heer,
zĳn het er weinig die gered worden?”b Hĳ zei tot hen: 24 „Spant
U krachtig inc om door de nauwe deur binnen te gaan,d want velen, zeg ik U, zullen trachten binnen te gaan, maar zullen niet in
staat zĳn,e 25 wanneer de heer
des huizes eenmaal is opgestaan
en de deur op slot heeft gedaan
en GIJ begint buiten te staan en
op de deur te kloppen en te zeggen: ’Heer, doe ons open.’f Maar hĳ
zal U ten antwoord geven: ’Ik weet
niet waar GIJ vandaan komt.’g
26 Dan zult GIJ beginnen te zeggen: ’Wĳ hebben in uw bĳzĳn gegeten en gedronken, en gĳ hebt in
onze brede straten onderwĳs gegeven.’h 27 Maar hĳ zal spreken
en tot U zeggen: ’Ik weet niet waar
GIJ vandaan komt. Gaat weg van
mĳ, al GIJ werkers van onrechtvaardigheid!’i 28 Daar zult [GIJ]
j wanneer
wenen en knarsetanden,
¨
en Isa
GIJ Abraham
en
_
_ ak en Jakob
_
al de profeten in het koninkrĳk
Gods zult zien,k maar zelf buitengeworpen zult zĳn. 29 Bovendien zullen er mensen uit oostelĳke en westelĳke streken komen,
en uit het noorden en uit het zuiden,l en zĳ zullen aan tafel aanliggen in het koninkrĳk Gods.m
30 En ziet! er zĳn laatsten die de
eersten zullen zĳn, en er zĳn eersten die de laatsten zullen zĳn.”n
31 In datzelfde uur
kwamen
¨
er zekere Farizeeen naar hem
toe, die zeiden: „Ga weg en vertrek van hier, want Herodes
wil
_
u doden.” 32 En hĳ zei tot hen:
o ’Zie!
„Gaat aan die vos zeggen:
Vandaag en morgen drĳf ik demonen uit en verricht ik genezingen,
en de derde dag zal ik klaar zĳn.’p
33 Niettemin moet ik vandaag en
morgen en overmorgen verder reizen, want het is niet toelaatbaar
dat een profeet buiten Jeruzalem
_
wordt omgebracht.q 34 Jeruza_
lem, Jeruzalem,
dat de profeten
_
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LUKAS 13:22–14:10

doodta en de tot u uitgezondenen
stenigtb — hoe dikwĳls heb ik
uw kinderen willen vergaderen
op de wĳze waarop een hen haar
broedsel van kuikens onder haar
vleugels vergadert,c maar GIJ hebt
[het] niet gewild! d 35 Ziet! UW
huis e wordt U verlaten achtergelaten. Ik zeg U: GIJ zult mĳ geenszins zien, totdat GIJ zegt: ’Gezegend is hĳ die komt in Jehovah’s
naam!’ ”f
En toen hĳ bĳ een zekere gelegenheid op de sab14
bat het huis van iemand van de

¨
regeerders der Farizeeen binnenging om een maaltĳd te gebruiken,g sloegen zĳ hem nauwlettend
gade.h 2 En zie! daar stond een
zeker mens voor hem die aan waterzucht leed. 3 Jezus dan nam
het woord en sprak tot degenen
die goed onderlegd waren in de
¨
Wet en tot de Farizeeen, en zei:
„Is het geoorloofd op de sabbat
te genezen of niet?”i 4 Maar zĳ
bleven zwĳgen. Daarop pakte hĳ
[de man] vast, maakte hem gezond en zond [hem] heen. 5 En
hĳ zei tot hen: „Wie van U zal,
wanneer zĳn zoon of zĳn stier in
een put valt,j hem er niet onmiddellĳk uit trekken op de sabbatdag?”k 6 En zĳ waren niet in
staat iets tegen deze dingen in te
brengen.l
7 Vervolgens vertelde hĳ de genodigden een illustratie, daar hĳ
bemerkte hoe zĳ de voornaamste
plaatsen voor zichzelf uitzochten,
en hĳ zei tot hen: m 8 „Wanneer
gĳ door iemand op een bruiloftsfeest wordt uitgenodigd, ga dan
niet op de voornaamste plaats liggen.n Misschien is er gelĳktĳdig
iemand die voornamer is dan gĳ
door hem uitgenodigd, 9 en dan
zal hĳ die zowel u als hem heeft
uitgenodigd, komen en tot u zeggen: ’Sta de plaats aan deze man
af.’ En dan zult gĳ vol schaamte
de minste plaats moeten gaan innemen.o 10 Maar ga, wanneer
gĳ wordt uitgenodigd, op de
minste plaats aanliggen,p opdat

LUKAS 14:11-33

Verontschuldigingen. Kosten berekenen

wanneer degene die u heeft uitgenodigd, komt, hĳ tot u zal zeggen: ’Vriend, ga hoger op.’ Dan
zal u eer te beurt vallen in het
bĳzĳn van al uw medegasten.a
11 Want een ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden, en
wie zich vernedert, zal verhoogd
worden.”b
12 Toen ging hĳ ertoe over ook
tot degene die hem had uitgenodigd, te zeggen: „Wanneer gĳ een
middag- of avondmaaltĳd aanrecht, roep dan niet uw vrienden of uw broers of uw bloedverwanten en ook geen rĳke buren.
Zĳ zouden te eniger tĳd bĳ wĳze
van tegenprestatie ook u kunnen
uitnodigen en dan zoudt gĳ het
terugbetaald krĳgen. 13 Maar
wanneer gĳ een feestmaal aanrecht, nodig dan armen, gebrekkigen, kreupelen en blinden uit; c
14 en gĳ zult gelukkig zĳn, omdat zĳ niets hebben waarmee zĳ
u kunnen terugbetalen. Want het
zal u in de opstanding d der rechtvaardigen worden terugbetaald.”
15 Toen iemand van de medegasten deze dingen hoorde, zei hĳ
tot hem: „Gelukkig is hĳ die brood
eet in het koninkrĳk Gods.”e
16 [Jezus] zei tot hem: „Een zeker mens rechtte een grote avondmaaltĳd aan en nodigde velen
uit.f 17 En op het uur van de
avondmaaltĳd zond hĳ zĳn slaaf
uit om tot de genodigden te zeggen: ’Komt,g want alles is nu gereed.’ 18 Maar zĳ begonnen zich
allen gemeenschappelĳk te verontschuldigen.h De eerste zei tot
hem: ’Ik heb een veld gekocht en
moet het noodzakelĳk gaan bekĳken; ik vraag u: Verontschuldig mĳ.’i 19 En een ander zei: ’Ik
heb vĳf span runderen gekocht en
ga ze keuren; ik vraag u: Verontschuldig mĳ.’j 20 Weer een ander zei: ’Ik heb pas een vrouw getrouwdk en daarom kan ik niet
komen.’ 21 De slaaf kwam dus
terug en berichtte deze dingen
aan zĳn meester. Toen ontstak de
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heer des huizes in toorn en zei tot
zĳn slaaf: ’Ga vlug naar de brede
straten en de stegen van de stad,
en breng de armen en gebrekkigen en blinden en kreupelen hier
binnen.’a 22 Na verloop van tĳd
zei de slaaf: ’Meester, wat gĳ hebt
bevolen, is gedaan, en nog is er
plaats.’ 23 En de meester zei tot
de slaaf: ’Ga naar de wegenb en de
omheinde plaatsen, en dwing hen
binnen te komen, opdat mĳn huis
vol wordt.c 24 Want ik zeg ulieden: Niemand van de mannen die
waren uitgenodigd, zal van mĳn
avondmaaltĳd proeven.’ ”d
25 Grote scharen nu reisden
met hem mee, en hĳ keerde zich
om en zei tot hen: 26 „Indien
iemand tot mĳ komt en zĳn vader
en moeder en vrouw en kinderen
en broers en zusters, ja, en zelfs
zĳn eigen ziel niet haat,e kan hĳ
mĳn discipel niet zĳn.f 27 Wie
zĳn martelpaal niet draagt en niet
achter mĳ komt, kan mĳn discipel niet zĳn.g 28 Wie van U bĳvoorbeeld die een toren wil bouwen, gaat er niet eerst voor zitten
om de kosten te berekenen,h om te
zien of hĳ genoeg heeft om hem
te voltooien? 29 Anders zou het
kunnen gebeuren dat hĳ het fundament ervan legt, maar niet in
staat is [het werk] te voleindigen,
en dan zouden alle toeschouwers
hem wellicht beginnen te bespotten 30 en zeggen: ’Deze mens is
begonnen te bouwen, maar kon
het niet voleindigen.’ 31 Of welke koning die tegen een andere
koning ten oorlog trekt, zet zich
niet eerst neer om te beraadslagen of hĳ met een troepenmacht
van tienduizend man het hoofd
kan bieden aan degene die met
twintigduizend man tegen hem
optrekt? i 32 Want kan hĳ dit
niet, dan stuurt hĳ, terwĳl de
ander nog ver weg is, een gezantschap en smeekt om vrede.j
33 Gĳ kunt er derhalve zeker van
zĳn dat niemand van U mĳn discipel kan zĳn, als hĳ niet al zĳn bezittingen vaarwelzegt.k
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Verloren schaap. Munt. Verloren zoon

34 Zout is zeer zeker voortreffelĳk. Maar indien zelfs het zout zĳn
kracht verliest, waarmee zal het
dan smakelĳk worden gemaakt? a
35 Het deugt noch voor de aarde
noch voor mest. Men werpt het
naar buiten. Wie oren heeft om
te luisteren, hĳ luistere.”b
Al de belastinginners c nu
en de zondaars d bleven
naar hem toe komen om hem te
horen. 2 Dientengevolge
mor¨
den zowel de Farizeeen als de
schriftgeleerden daar voortdurend over en zeiden: „Deze man
ontvangt zondaars en eet met
hen.”e 3 Toen sprak hĳ deze illustratie tot hen en zei: 4 „Welk
mens onder U die honderd scha´ ´
pen heeft, zal, wanneer hĳ er een
van verliest, niet de negenennegentig in de wildernis achterlaten
en op zoek gaan naar het verlorene totdat hĳ het vindt? f 5 En als
hĳ het heeft gevonden, legt hĳ het
op zĳn schouders en is verheugd.g
6 En thuisgekomen, roept hĳ zĳn
vrienden en zĳn buren bĳeen en
zegt tot hen: ’Verheugt U met
mĳ, want ik heb mĳn schaap dat
verloren was geraakt, gevonden.’h
7 Ik zeg U dat er evenzo in de hemel
meer vreugde zal zĳn over
´ ´
een zondaar die berouw heefti dan
over negenennegentig rechtvaardigen die geen berouw nodig hebben.j
8 Of welke vrouw die tien geldstukken
van een drachme heeft
´ ´
en een geldstuk van een drachme verliest, steekt niet een lamp
aan en veegt haar huis en zoekt
zorgvuldig totdat zĳ het vindt?
9 En als zĳ het heeft gevonden, roept zĳ haar vriendinnen
en buurvrouwen bĳeen en zegt:
’Verheugt U met mĳ, want ik heb
het geldstuk van een drachme
dat ik had verloren, gevonden.’
10 Zo, zeg ik U, ontstaat er vreug´ ´
de bĳ de engelen van God over een
zondaar die berouw heeft.”k
11 Toen zei hĳ: „Een zeker mens
had twee zoons.l 12 En de jongste van hen zei tot zĳn vader: ’Vader, geef mĳ het deel van het bezit
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dat mĳ toekomt.’a Daarop verdeelde hĳ zĳn middelen voor levensonderhoudb onder hen. 13 Later, niet vele dagen daarna, pakte
de jongste zoon alles bĳ elkaar en
reisde naar het buitenland, naar
een ver land, en daar verkwistte hĳ zĳn bezit door een losbandig leven te leiden.c 14 Toen hĳ
alles had opgemaakt, kwam er een
zware hongersnood over dat gehele land, en hĳ begon gebrek te lĳden. 15 Hĳ ging zich zelfs aan
een van de burgers van dat land
verbinden, en die zond hem naar
zĳn velden om zwĳnend te hoeden.
16 En vaak begeerde hĳ verzadigd te worden met de carobbepeulen die de zwĳnen aten, en
niemand gaf hem [iets].e
17 Toen hĳ tot bezinning kwam,
zei hĳ: ’Hoeveel loonarbeiders
van mĳn vader hebben brood in
overvloed, terwĳl ik hier van
honger verga! 18 Ik zal opstaan
en naar mĳn vader trekkenf en tot
hem zeggen: „Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u.g
19 Ik ben niet meer waard uw
zoon te worden genoemd. Maak
mĳ als een van uw loonarbeiders.” ’ 20 Hĳ stond dus op en
ging naar zĳn vader. Terwĳl hĳ
nog ver weg was, werd zĳn vader
hem gewaar en werd door medelĳden bewogen, en hĳ snelde op
hem toe en viel hem om de hals
en kuste hem teder. 21 Toen zei
de zoon tot hem: ’Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u.h Ik ben niet meer waard uw
zoon te worden genoemd. Maak
mĳ als een van uw loonarbeiders.’i
22 Maar de vader zei tot zĳn slaven: ’Vlug! Haalt een lang gewaad te voorschĳn, het beste, en
trekt het hem aan,j en doet een
ring k aan zĳn hand en sandalen
aan zĳn voeten. 23 En haalt de
gemeste l jonge stier, slacht die
en laten wĳ eten en vrolĳk zĳn,
24 want deze zoon van mĳ was
dood en is weer levend geworden; m hĳ was verloren en werd
gevonden.’ En zĳ begonnen vrolĳk te zĳn.

LUKAS 15:25–16:15

Vrienden maken met rĳkdom. Slaven van God

25 Zĳn oudste zoona nu was
op het veld; en toen hĳ [terug]kwam en het huis naderde, hoorde hĳ concertklanken en gedans.
26 Daarom riep hĳ een van de
knechten bĳ zich en informeerde
wat dit allemaal te betekenen had.
27 Hĳ zei tot hem: ’Uw broer b is
gekomen, en uw vader c heeft de
gemeste jonge stier geslacht, omdat hĳ hem in goede gezondheid
heeft teruggekregen.’ 28 Maar
hĳ werd toornig en wilde niet naar
binnen gaan. Toen kwam zĳn vader naar buiten en ging bĳ hem
aandringen.d 29 Hĳ gaf zĳn vader ten antwoord: ’Zie, ik heb u
al zoveel jaren als slaaf gediend
en heb nog nooit uw gebod overtreden, en toch hebt gĳ mĳ nog
nooit een geitenbokje gegeven opdat ik met mĳn vrienden vrolĳk
kon zĳn.e 30 Maar zodra deze
zoonf van u, die uw middelen voor
levensonderhoud met de hoeren
heeft opgegeten,g aangekomen is,
hebt gĳ de gemeste jonge stier
voor hem geslacht.’h 31 Daarop zei hĳ tot hem: ’Kind, gĳ zĳt
altĳd bĳ mĳ geweest, en alles wat
van mĳ is, is van u; i 32 maar
wĳ moesten wel vrolĳk zĳn en
ons verheugen, want deze broer
van u was dood en is tot leven
gekomen, en hĳ was verloren en
werd gevonden.’ ”j
En vervolgens zei hĳ ook
tot de discipelen: „Een ze16
ker mens was rĳk en hĳ had een
beheerder,k en deze werd er bĳ
hem van beschuldigd dat hĳ verkwistend met zĳn goederen omsprong.l 2 Hĳ riep hem dus en
zei tot hem: ’Wat hoor ik daar
van u? Leg rekenschap af m van
uw beheer, want gĳ kunt het huis
niet langer besturen.’ 3 Toen zei
de beheerder bĳ zichzelf: ’Wat
moet ik doen, nu mĳn meester n
het beheer van mĳ zal afnemen?
Ik ben niet sterk genoeg om te
graven, ik schaam mĳ om te bedelen. 4 Ah! Ik weet wat ik zal
doen, opdat de mensen mĳ, wanneer ik uit het ambt van beheerder ben ontzet, bĳ zich thuis zul-
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len ontvangen.’a 5 En hĳ riep
een ieder van de schuldenaars
van zĳn meester bĳ zich en zei
toen tot de eerste: ’Hoeveel zĳt
gĳ mĳn meester schuldig?’ 6 Hĳ
zei: ’Honderd bath-maten olĳfolie.’ Hĳ zei tot hem: ’Neem uw
schriftelĳke overeenkomst terug
en ga zitten en schrĳf vlug vĳftig.’
7 Vervolgens zei hĳ tot een ander: ’En gĳ, hoeveel zĳt gĳ schuldig?’ Hĳ zei: ’Honderd kor-maten
tarwe.’ Hĳ zei tot hem: ’Neem
uw schriftelĳke overeenkomst terug en schrĳf tachtig.’ 8 En ofschoon de beheerder onrechtvaardig was, prees zĳn meester hem,
omdat hĳ overeenkomstig praktische wĳsheid had gehandeld; b
want de zonen van dit samenstel
van dingen zĳn ten aanzien van
hun eigen geslacht in praktisch
opzicht wĳzer dan de zonen van
het licht.c
9 Zo zeg ik U ook: Maakt U
vriendend door middel van de
onrechtvaardige rĳkdom,e opdat wanneer deze [U] ontvalt, zĳ
U mogen ontvangen in de eeuwige woonplaatsen.f 10 Wie getrouw is in het geringste, is ook
getrouw in veel, en wie onrechtvaardig is in het geringste, is ook
onrechtvaardig in veel.g 11 Indien GIJ U daarom niet getrouw
hebt betoond in verband met de
onrechtvaardige rĳkdom, wie zal
U dan het ware toevertrouwen? h
12 En indien GIJ U niet getrouw
hebt betoond in verband met datgene wat van een ander is,i wie
zal U dan geven wat voor UZELF
is? 13 Geen huisknecht kan een
slaaf zĳn
´ van twee meesters, want
hĳ zal of de een´ haten en de ander liefhebben, of zich aan de een
hechten en de ander verachten.
GIJ kunt geen slaven van God en
van de Rĳkdom zĳn.”j
¨
14 De Farizeeen nu, die liefhebbers van geld waren, luisterden naar al deze dingen, en zĳ
gingen hem honen.k 15 Derhalve zei hĳ tot hen: „GIJ zĳt het
die UZELF rechtvaardig verklaart
voor de mensen,l maar God kent
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Lazarus en de rĳke man. Edelmoedig vergeven

hart; a want wat hoog is onder de mensen, is iets walgelĳks
in Gods ogen.b
16 De Wet en de Profeten wac Van die tĳd
ren tot Johannes.
_
af wordt het koninkrĳk Gods als
goed nieuws bekendgemaakt, en
alle soorten van mensen dringen
ernaar op.d 17 Voorwaar, het is
gemakkelĳker dat hemel en aar´ ´
de voorbĳgaan,e dan dat er een
deeltje f van een letter van de Wet
onvervuld blĳft.g
18 Een ieder die zich van zĳn
vrouw laat scheiden en een ander trouwt, pleegt overspel, en
wie een van een man gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel.h
19 Een zeker mens i nu was rĳk,
en hĳ doste zich meestal in purper en linnen en leidde van dag
tot dag een vrolĳk en weelderig
leven.j 20 Maar een zekere bedelaar, Lazarus
genaamd, die met
_
zweren overdekt was, werd gewoonlĳk aan zĳn poort neergelegd 21 en begeerde verzadigd
te worden met wat er van de tafel
van de rĳke viel. Ja, ook kwamen
de honden zĳn zweren likken.
22 Na verloop van tĳd nu stierf k
de bedelaar en hĳ werd door de
engelen naar de boezem[positie] l
m
van Abraham
gedragen.
_
De rĳke stierfn eveneens en
werd begraven. 23 En in Ha_
des sloeg hĳ zĳn ogen op, tero
wĳl hĳ in pĳnigingen was, en
hĳ zag Abraham
in de verte en
_
Lazarus
in de boezem[positie] bĳ
_
hem. 24 Daarom riep hĳ en zei:
p
wees mĳ barm’Vader Abraham,
_
hartig en zend L azarus,
opdat
_
hĳ de top van zĳn vinger in water kan dopen en mĳn tong kan
verkoelen,q want ik lĳd folterende pĳnen in dit gloeiende vuur.’r
25 Maar Abraham
zei: ’Kind, be_
denk dat gĳ uw goede dingen gedurende uw leven ten volle hebt
ontvangen, maar Lazarus
op over_
eenkomstige wĳze de schadelĳke
dingen. Nu wordt hĳ hier echter
vertroost, maar gĳ lĳdt folterende
UW
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pĳnen.a 26 En behalve al deze
dingen is er tussen ons en ulieden een grote kloof b gevestigd,c
zodat zĳ die van hier tot ulieden
willen overgaan, dit niet kunnen,
en men ook niet vandaar naar ons
kan oversteken.’d 27 Toen zei
hĳ: ’In dat geval vraag ik u, vader,
hem naar het huis van mĳn vader
te zenden, 28 want ik heb vĳf
broers, om hun een grondig getuigenis te geven, opdat zĳ niet eveneens in deze plaats van pĳniging
terechtkomen.’ 29 Maar Abra_
e en de
ham zei: ’Zĳ hebben Mozes
_
f
Profeten; laten zĳ naar hen luisteren.’g 30 Daarop zei hĳ: ’Och
neen, vader Abraham,
maar als er
_
iemand uit de doden naar hen toe
gaat, zullen zĳ berouw hebben.’
31 Hĳ zei echter tot hem: ’Indien
zĳ naar Mozes
en de Profeten niet
_
luisteren,h zullen zĳ zich ook niet
laten overreden als er iemand uit
de doden opstaat.’ ”
Toen zei hĳ tot zĳn discipelen: „Het is onvermĳde17
lĳk dat er oorzaken tot struikelen komen.i Maar wee degene door
wiens toedoen ze komen! j 2 Het
zou voordeliger voor hem zĳn
dat hem een molensteen aan de
hals werd gehangen en hĳ in de
zee werd geworpen,k dan dat hĳ
een van deze kleinen tot struikelen brengt.l 3 Schenkt aandacht
aan UZELF. Indien uw broeder een
zonde begaat, geef hem een bestraffing,m en indien hĳ berouw
heeft, vergeef hem.n 4 Zelfs indien hĳ zevenmaal per dag tegen
u zondigt en zevenmaal bĳ u terugkomt en zegt: ’Ik heb berouw’,
moet gĳ hem vergeven.”o
5 De apostelen zeiden nu tot
de Heer: „Geef ons meer geloof.”p
6 Toen zei de Heer: „Indien GIJ
geloof hadt ter grootte van een
mosterdzaadje, zoudt GIJ tot deze
zwarte moerbeiboom zeggen:
’Word ontworteld en in de zee
geplant!’, en hĳ zou U gehoorzamen.q
7 Wie van U die een slaaf heeft
die ploegt of op de kudde past, zal

LUKAS 17:8-35

Tien melaatsen. ’Koninkrĳk in uw midden’

wanneer deze van het veld binnenkomt, tot hem zeggen: ’Kom
terstond hier aan tafel aanliggen’? 8 Zal hĳ niet eerder tot
hem zeggen: ’Maak iets klaar voor
mĳn avondmaaltĳd, en doe een
schort voor en bedien mĳ totdat
ik klaar ben met eten en drinken,
en daarna kunt gĳ eten en drinken’? 9 Hĳ zal de slaaf toch niet
dankbaar zĳn omdat hĳ de hem
opgedragen dingen gedaan heeft?
10 Zo moet ook GIJ, wanneer GIJ
alles hebt gedaan wat U is opgedragen, zeggen: ’Wĳ zĳn onnutte slaven.a Wĳ hebben gedaan wat
wĳ moesten doen.’ ”
11 En terwĳl hĳ naar Jeruza_
lem ging, trok hĳ midden door
b
Samaria
en Galilea.
12 En toen
_
_
hĳ een zeker dorp binnenging,
kwamen hem tien melaatsenc tegemoet, maar zĳ bleven in de
verte staan. 13 En zĳ verhieven hun stem en zeiden: „Jezus,
Onderwĳzer, wees ons barmhartig!”d 14 En toen hĳ hen gewaar
werd, zei hĳ tot hen: „Gaat U aan
de priesters laten zien.”e Het geschiedde dan, terwĳl zĳ heengingen, dat zĳ werden gereinigd.f
15 Een van hen keerde terug,
toen hĳ zag dat hĳ gezond was geworden, terwĳl hĳ God met een
luide stem verheerlĳkte.g 16 En
hĳ viel op zĳn aangezicht aan
[Jezus’] voeten neer h en dankte hem; hĳ was bovendien een
Samaritaan.i 17 Jezus gaf ten
antwoord: „Werden niet de tien
gereinigd? Waar zĳn dan de andere negen? 18 Werd er niemand
gevonden die terugkeerde om
God heerlĳkheid te geven dan
deze man van een andere natie?”
19 En hĳ zei tot hem: „Sta op en
ga heen; uw geloof heeft u beter
gemaakt.”j
20 Toen hem nu door de Fa¨
rizeeen werd gevraagd wanneer
het koninkrĳk Gods zou komen,k
antwoordde hĳ hun en zei: „Het
koninkrĳk Gods komt niet met
opvallende waarneembaarheid,
21 noch zal men zeggen: ’Ziet
hier!’, of: ’Daar!’l Want ziet! het
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koninkrĳk Gods is in UW midden.”a
22 Toen zei hĳ tot de discipelen:
„Er zullen dagen komen waarin GIJ
zult begeren een van de dagen van
de Zoon des mensen te zien, maar
GIJ zult [die] niet zien.b
23 En
men zal tot U zeggen: ’Ziet daar!’,
of: ’Ziet hier!’c Gaat niet heen
en loopt [hen] niet achterna.d
24 Want evenals de bliksem,e door
´ ´
zĳn flits, van een streek onder de
hemel tot een andere streek onder de hemel schĳnt, zo zal de
Zoon des mensenf zĳn. 25 Maar
eerst moet hĳ veel lĳden ondergaan en door dit geslacht verworpen worden.g 26 En net zoals
het geschiedde in de dagen van
h zo zal het ook zĳn in
Noach,
_
de dagen van de Zoon des mensen: i 27 zĳ aten, zĳ dronken,
mannen huwden, vrouwen werden
ten huwelĳk gegeven, tot op de
dag waarop Noach
de ark binnen_
ging en de vloed kwam en hen allen vernietigde.j 28 Evenzo, net
zoals het geschiedde in de dagen
van Lot: k zĳ aten, zĳ dronken, zĳ
kochten, zĳ verkochten, zĳ plantten, zĳ bouwden. 29 Maar op de
dag dat Lot uit Sodom
ging, regen_
de er vuur en zwavel uit de hemel
en vernietigde hen allen.l 30 Op
dezelfde wĳze zal het gaan op de
dag waarop de Zoon des mensen
geopenbaard zal worden.m
31 Laat degene die zich op die
dag op het dak bevindt, maar
wiens huisraad in het huis is,
niet naar beneden komen om het
op te halen, en laat evenzo degene die zich buiten op het veld
bevindt, niet terugkeren tot de
dingen die hĳ heeft achtergelaten. 32 Denkt aan de vrouw van
Lot.n 33 Al wie tracht zĳn ziel
voor zich te behouden, zal ze verliezen, maar al wie ze verliest, zal
ze in het leven behouden.o 34 Ik
zeg U: In die nacht zullen er twee
´ ´
[mannen] in een bed zĳn; de een
zal meegenomen, maar de ander
achtergelaten worden.p 35 Er
zullen twee [vrouwen] aan dezelf-
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Weduwe en rechter. Als kinderen zĳn

de molen malen; de een zal meegenomen, maar de ander achtergelaten worden.”a 36 —— 37 Zĳ
dan gaven hem ten antwoord:
„Waar, Heer?” Hĳ zei tot hen:
„Waar het lichaam is,b daar zullen ook de arenden vergaderd
worden.”c
En vervolgens vertelde hĳ
hun een illustratie met be18
trekking tot de noodzaak om altĳd te bidden en het niet op te geven,d 2 door te zeggen: „In een
zekere stad was een zekere rechter die geen vrees voor God koesterde noch achting voor de mens
bezat. 3 Er was ook een weduwe
in die stad, die aanhoudend naar
hem toe ging e en zei: ’Zie erop
toe dat mĳ recht wordt verschaft
ten opzichte van mĳn tegenpartĳ
in het rechtsgeding.’ 4 Een tĳdlang echter wilde hĳ niet, maar
daarna zei hĳ bĳ zichzelf: ’Ofschoon ik geen vrees voor God
koester noch achting voor een
mens bezit, 5 zal ik er in elk geval op toezien dat deze weduwe
recht wordt verschaft, omdat zĳ
mĳ voortdurend lastig valt,f opdat zĳ niet blĳft komen en mĳ ten
slotte nog in het gezicht slaat.’ ”g
6 Toen zei de Heer: „Hoort wat de
rechter, ofschoon hĳ onrechtvaardig was, zei! 7 Zal God dan niet
stellig recht doen wedervarenh
aan zĳn uitverkorenen, die dag en
nacht tot hem roepen, ook al is hĳ
lankmoedig i jegens hen? 8 Ik
zeg U: Hĳ zal hen spoedig recht
doen wedervaren.j Maar wanneer
de Zoon des mensen gekomen is,
zal hĳ dan werkelĳk het geloof op
aarde vinden?”
9 De volgende illustratie echter sprak hĳ ook tot sommigen
die op zichzelf vertrouwden dat
zĳ rechtvaardig warenk en die de
overigen als niets beschouwden: l
10 „Twee mensen gingen op naar
de tempel om te ¨ bidden; de een
was een Farizeeer en de ander
een belastinginner.
11 De Fa¨
rizeeer stondm en ging bĳ zichzelf als volgt bidden: n ’O God,
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ik dank u dat ik niet zo ben als
de rest van de mensen: afpersers,
onrechtvaardigen, overspelers, of
zelfs zoals deze belastinginner.a
12 Ik vast tweemaal per week, ik
geef tienden van alles wat ik verwerf.’b 13 Maar de belastinginner, die op een afstand stond,
wilde zelfs zĳn ogen niet naar
de hemel opheffen, doch sloeg
zich voortdurend op de borstc en
zei: ’O God, wees mĳ zondaar genadig.’d 14 Ik zeg U: Toen deze
naar zĳn huis afdaalde, had hĳ
zich rechtvaardiger betoonde dan
die andere; want een ieder die zich
verhoogt, zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert, zal verhoogd worden.”f
15 Nu kwamen de mensen ook
hun kleintjes bĳ hem brengen,
opdat hĳ hen zou aanraken; maar
toen de discipelen dit zagen, gingen zĳ hen berispen.g 16 Jezus
riep de [kleintjes] echter bĳ zich
en zei: „Laat de jonge kinderen
bĳ mĳ komen en tracht niet hen
tegen te houden. Want aan hen
die zĳn zoals zĳ,h behoort het koninkrĳk Gods toe. 17 Voorwaar,
ik zeg U: Wie het koninkrĳk Gods
niet ontvangt als een jong kind,
zal er geenszins binnengaan.”i
18 En een zekere regeerder
stelde hem een vraag en zei:
„Goede Leraar, wat moet ik doen
¨
om eeuwig leven te beerven?”j
19 Jezus zei tot hem: „Waarom
noemt gĳ mĳ goed? Niemand is
´ ´
goed, behalve een, God.k 20 Gĳ
kent de geboden: l ’Pleeg geen
overspel,m Moord niet,n Steel niet,o
Leg geen vals getuigenis af,p Eer
uw vader en moeder’.”q 21 Toen
zei hĳ: „Die heb ik allemaal van
mĳn jeugd af in acht genomen.”r
22 Nadat Jezus dit had gehoord,
´ ´
zei hĳ tot hem: „In nog een ding
schiet gĳ te kort: Verkoop alles
wat gĳ hebt en deel uit aan de armen, en gĳ zult een schat in de hemelen hebben; en kom, wees mĳn
volgeling.”s 23 Toen hĳ dit hoorde, werd hĳ diepbedroefd, want hĳ
was zeer rĳk.t

LUKAS 18:24–19:9
24 Jezus keek hem aan en zei:
„Hoe moeilĳk zal het zĳn voor
hen die geld hebben, het koninkrĳk Gods binnen te gaan! a 25 Ja,
voor een kameel is het gemakkelĳker door het oog van een naainaald te gaan dan voor een rĳke
het koninkrĳk Gods binnen te
gaan.”b 26 Zĳ die dit hoorden,
zeiden: „Wie kan er dan mogelĳkerwĳs worden gered?” 27 Hĳ
zei: „De dingen die bĳ mensen
onmogelĳk zĳn, zĳn mogelĳk bĳ
God.”c 28 Maar Petrus
zei: „Zie!
_
Wĳ hebben onze eigen dingen verd
laten en zĳn u gevolgd.” 29 Hĳ
zei tot hen: „Voorwaar, ik zeg U:
Er is niemand die huis of vrouw
of broers of ouders of kinderen
ter wille van het koninkrĳk Gods
heeft verlaten,e 30 die niet op
een of andere wĳze vele malen
meer zal ontvangen in deze tĳdsperiode, en in het komende samenstel van dingen eeuwig leven.”f
31 Toen nam hĳ de twaalf terzĳde en zei tot hen: „Ziet! Wĳ
gaan op naar Jeruzalem,
en al_
les wat door bemiddeling van de
profeten aangaande de Zoon des
mensen is geschreven,g zal volbracht worden.h 32 Hĳ zal bĳvoorbeeld
aan [mensen uit] de na¨
tien worden overgeleverd en er
zal de spot met hem worden gedreveni en hĳ zal onbeschaamd
behandeldj en bespuwd worden; k
33 en na hem gegeseld te hebben,l zullen zĳ hem doden,m maar
op de derde dag zal hĳ opstaan.”n
34 Zĳ begrepen echter van geen
van deze dingen de betekenis;
maar deze uitspraak was voor
hen verborgen, en zĳ wisten niet
over welke dingen er gesproken
werd.o
35 Toen hĳ nu in de nabĳheid
van Jericho
kwam, zat er langs de
_
weg een zekere blinde te bedelen.p
36 Omdat hĳ een schare hoorde voorbĳtrekken, informeerde hĳ
voorts wat dit wel te betekenen
had. 37 Zĳ berichtten hem: „Jezus de Nazarener gaat voorbĳ!”q
38 Toen riep hĳ en zei: „Jezus,

¨
Te gast bĳ Zacheus
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Zoon van David,
wees mĳ barm_
hartig!”a 39 En zĳ die vooropgingen, legden hem vervolgens
bars het zwĳgen op, maar hĳ bleef
des te meer schreeuwen: „Zoon
van David,
wees mĳ barmhartig!”b
_
40 Toen bleef Jezus staan en gebood dat de [man] bĳ hem gebracht zou worden.c Toen hĳ naderbĳ gekomen was, vroeg [Jezus]
hem: 41 „Wat wilt gĳ dat ik voor
u doe?”d Hĳ zei: „Heer, maak dat
ik weer kan zien.”e 42 Jezus dan
zei tot hem: „Krĳg het gezichtsvermogen terug; uw geloof heeft
u beter gemaakt.”f 43 En ogenblikkelĳk kon hĳ weer zien,g en
hĳ ging hem volgen, terwĳl hĳ
God verheerlĳkte.h En alle mensen die [het] zagen, brachten lof
aan God.
i

En hĳ ging Jericho
binnen
_
en trok erdoorheen. 2 Nu
19
was daar een man die de naam

¨
Zache_ us droeg; en deze was opperbelastinginner, en hĳ was rĳk.
3 Hĳ dan trachtte te zienj wie
deze Jezus was, maar hĳ kon het
niet vanwege de schare, daar hĳ
klein van gestalte was. 4 Daarom liep hĳ hard vooruit naar een
plek verderop en klom in een
moerbeivĳgenboom om hem te
zien, want hĳ zou weldra langs
die weg voorbĳgaan. 5 Toen Jezus nu bĳ de plaats kwam, keek hĳ
¨
omhoog en zei tot hem: „Zache_ us,
kom vlug naar beneden, want
vandaag moet ik in uw huis verblĳven.” 6 Hĳ dan kwam vlug
naar beneden en ontving hem vol
vreugde als gast. 7 Maar allen
die [het] zagen, gingen morrenk en
zeiden: „Hĳ is bĳ een man die een
zondaar is, zĳn intrek gaan ne¨
men.” 8 Zache_ us echter stond
op en zei tot de Heer: „Zie! De
helft van mĳn bezittingen, Heer,
geef ik aan de armen, en wat ik
iemand ook door valse beschuldiging heb afgeperst,l vergoed ik
viervoudig.”m 9 Hierop zei Jezus
tot hem: „Vandaag is aan dit huis
redding ten deel gevallen, want
ook hĳ is een zoon van Abra_

1313

Tien minen. Jezus’ zegepralende intocht

ham.a 10 De Zoon des mensen
is immers gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was.”b
11 Terwĳl zĳ naar deze dingen luisterden, voegde hĳ er nog
een illustratie aan toe, omdat hĳ
dicht bĳ Jeruzalem
was en zĳ
_
meenden dat het koninkrĳk Gods
zich ogenblikkelĳk ging vertonen.c 12 Daarom zei hĳ: „Een
zeker mens van edele geboorte
reisde naar een ver land om koningsmacht voor zich te verkrĳgen en [dan] terug te keren.d
13 Hĳ riep tien van zĳn slaven,
gaf hun tien minen en zei tot
hen: ’Doet er zaken mee totdat
ik kom.’e 14 Zĳn burgers evenwel haattenf hem en zonden hem
een gezantschap achterna om te
zeggen: ’Wĳ willen niet dat deze
[man] koning over ons wordt.’g
15 Toen hĳ ten slotte terugkwam, nadat hĳ de koningsmacht
had verkregen, gebood hĳ dat
deze slaven aan wie hĳ het zilvergeld had gegeven, bĳ hem werden
geroepen, om te vernemen wat zĳ
door het zakendoen hadden verworven.h 16 Toen trad de eerste
naar voren en zei: ’Heer, uw mine
heeft tien minen opgeleverd.’i
17 Hĳ dan zei tot hem: ’Wel gedaan, goede slaaf! Gĳ hebt u in
een zeer kleine zaak getrouw getoond, heb daarom autoriteit over
tien steden.’j 18 Daarop kwam
de tweede en zei: ’Uw mine, Heer,
heeft vĳf minen opgebracht.’k
19 Ook tot deze zei hĳ: ’Voert
ook gĳ het bewind over vĳf steden.’l 20 Maar een ander kwam
en zei: ’Heer, hier is uw mine,
die ik in een doek heb weggelegd
en zo bewaard. 21 Ik was namelĳk bevreesd voor u, omdat gĳ
een streng mens zĳt; gĳ neemt
op wat gĳ niet hebt ingelegd en
oogst wat gĳ niet hebt gezaaid.’m
22 Hĳ zei tot hem: ’Uit uw eigen
mondn oordeel ik u, slechte slaaf.
Gĳ wist toch dat ik een streng
mens ben en dat ik opneem wat
ik niet heb ingelegd en oogst wat
ik niet heb gezaaid? o 23 Waarom hebt gĳ mĳn zilvergeld dan
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niet op een bank gezet? Dan zou
ik het bĳ mĳn¨ aankomst met rente hebben geınd.’a
24 Toen zei hĳ tot hen die erbĳ
stonden: ’Neemt hem de mine af
en geeft ze aan hem die de tien
minen heeft.’b 25 Maar zĳ zeiden tot hem: ’Heer, hĳ heeft tien
minen!’ — 26 ’Ik zeg U: Aan een
ieder die heeft, zal meer worden
gegeven; maar van wie niet heeft,
zal zelfs wat hĳ heeft, nog afgenomen worden.c 27 En die vĳanden van mĳ die niet wilden dat
ik koning over hen werd, brengt
hen hier en slacht hen voor mĳn
ogen.’ ”d
28 Nadat hĳ nu deze dingen
had gezegd, trok hĳ verder en
e
29¨ En
ging op naar Jeruzalem.
´_
toen hĳ Bethfag
_ e en Bethani
_ e naderde, aan de berg die de Olĳfberg
wordt genoemd,f zond hĳ twee
van de discipelen uitg 30 en´ ´ zei:
„Gaat het dorp in dat GIJ voor U
ziet, en nadat GIJ er zĳt binnengegaan, zult GIJ een vastgebonden
veulen vinden, waarop nog geen
mens heeft gezeten. Maakt het los
en brengt het mee.h 31 Indien
iemand U echter vraagt: ’Waarom
maakt GIJ het los?’, moet GIJ als
volgt spreken: ’De Heer heeft het
nodig.’ ”i 32 Zĳ die werden uitgezonden, gingen derhalve heen
en vonden het zoals hĳ hun had
gezegd.j 33 Maar toen zĳ het
veulen losmaakten, zeiden de
eigenaars ervan tot hen: „Waarom maakt GIJ het veulen los?”k
34 Zĳ zeiden: „De Heer heeft het
nodig.”l 35 En zĳ brachten het
bĳ Jezus, en zĳ wierpen hun bovenklederen over het veulen heen
en zetten Jezus [er]op.m
36 Terwĳl hĳ voorttrok,n bleven zĳ hun bovenklederen op de
weg uitspreiden.o 37 Zodra hĳ
de weg naderde die van de Olĳfberg naar beneden leidt, begon
de gehele menigte van de discipelen zich te verheugen en God met
een luide stem te loven om al de
krachtige werken die zĳ hadden
gezien,p 38 en zĳ zeiden: „Gezegend is Hĳ die komt als de Koning

LUKAS 19:39–20:15
in Jehovah’s naam! a Vrede in
de hemel en heerlĳkheid in de
hoogste hoogten!”b¨ 39 Sommigen van de Farizeeen uit de schare zeiden echter tot hem: „Leraar,
bestraf uw discipelen.”c 40 Maar
hĳ gaf ten antwoord: „Ik zeg U:
Indien dezen bleven zwĳgen, zouden de stenend het uitroepen.”
41 En toen hĳ naderbĳ kwam,
liet hĳ zĳn blik over de stad gaan
en weende over haar,e 42 terwĳl hĳ zei: „Indien gĳ, ja gĳ, op
deze dag de dingen hadt onderscheidenf die met vrede te maken
hebben — maar nu zĳn ze voor
uw ogen verborgen.g 43 Want er
zullen dagen over u komen waarin
uw vĳanden een versterking rondom u zullen bouwenh met puntige paleni en u zullen omsingelenj
en u van alle kanten zullen benauwen,k 44 en zĳ zullen u en uw
kinderen in u tegen de grond verpletteren,l en zĳ zullen in u geen
steen op de andere laten,m omdat
¨
gĳ de tĳd waarin gĳ werdt geınspecteerd,n niet hebt onderscheiden.”
45 En hĳ ging de tempel binnen en begon hen die [daar] aan
het verkopen waren, eruit te werpen,o 46 terwĳl hĳ tot hen zei:
„Er staat geschreven: ’En mĳn
huis zal een huis van gebed zĳn’,p
maar GIJ hebt het tot een rovershol gemaakt.”q
47 Voorts ging hĳ dagelĳks in
de tempel onderwĳzen. Maar de
overpriesters en de schriftgeleerden en de voornaamsten van het
volk trachtten hem om te brengen; r 48 en toch vonden zĳ geen
doeltreffend middel dat zĳ konden aanwenden, want het gehele
volk, niemand uitgezonderd, bleef
steeds dicht bĳ hem om hem te horen.s
Toen hĳ op een van de dagen het volk in de tempel
20
onderwees en het goede nieuws
bekendmaakte, kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden
met de oudere mannen naderbĳ,t
2 en zĳ namen het woord en zeiden tot hem: „Zeg ons krachtens

Tempelreiniging. Wĳngaard
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welke autoriteit gĳ deze dingen
doet, of wie u die autoriteit heeft
gegeven.”a 3 Hĳ gaf hun ten
antwoord: „Ik zal U ook een vraag
stellen, en zegt mĳ: b 4 Was de
doop van Johannes
uit de hemel of
_
uit de mensen?”c 5 Toen maakten zĳ onder elkaar gevolgtrekkingen en zeiden: „Als wĳ zeggen:
’Uit de hemel’, dan zal hĳ zeggen:
’Waarom hebt GIJ hem dan niet geloofd?’d 6 Maar als wĳ zeggen:
’Uit de mensen’, dan zal het gehele volk, niemand uitgezonderd,
ons stenigen,e want zĳ zĳn ervan
f
een proovertuigd dat Johannes
_
feet was.”g 7 Zĳ antwoordden
dus dat zĳ niet wisten vanwaar
die was. 8 En Jezus zei tot hen:
„Dan zeg ik U evenmin krachtens
welke autoriteit ik deze dingen
doe.”h
9 Toen begon hĳ het volk deze
illustratie te vertellen: „Een mens
plantte een wĳngaardi en verhuurde die aan wĳngaardeniers en
reisde voor geruime tĳd naar het
buitenland.j 10 Maar op de vastgestelde tĳd zond hĳ een slaaf k
naar de wĳngaardeniers,l opdat
zĳ hem wat van de vruchten van
de wĳngaard zouden geven.m De
wĳngaardeniers zonden hem echter, na hem afgeranseld te hebben,
met lege handen weg.n 11 Maar
hĳ zond hun nogmaals een andere slaaf. Ook die ranselden zĳ af
en deden hem oneer aan en zonden hem met lege handen weg.o
12 Nog eens zond hĳ een derde; p ook deze verwondden zĳ en
wierpen hem eruit. 13 Nu zei de
eigenaar van de wĳngaard: ’Wat
zal ik doen? Ik zal mĳn zoon,
de geliefde, zenden.q Waarschĳnlĳk zullen zĳ voor hem achting
hebben.’ 14 Toen de wĳngaardeniers hem gewaar werden, gingen zĳ met elkaar overleggen en
zeiden: ’Dit is de erfgenaam; laten wĳ hem doden, opdat de erfenis van ons wordt.’r 15 Daarop
wierpen zĳ hem buitens de wĳnp Ne 9:29; q Mt 17:5; Jo 3:16; r Mt 21:38; Mr 12:7;
s Heb 13:12.
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Steen verworpen. Betaalt caesar. 7 echtgenoten

gaard en dooddena hem. Wat zal de
eigenaar van de wĳngaard daarom met hen doen? b 16 Hĳ zal
komen en die wĳngaardeniers ombrengen, en hĳ zal de wĳngaard
aan anderen geven.”c
Toen zĳ [dit] hoorden, zeiden
zĳ: „Moge dat nooit geschieden!”
17 Maar hĳ keek hen aan en zei:
„Wat betekent dan dit, dat geschreven staat: ’De steen die de
bouwlieden hebben verworpen,d
is juist de hoofdhoeksteen geworden’? e 18 Iedereen die op die
steen valt, zal verpletterd worden.f Wat hem betreft op wie [de
steen] valt,g hĳ zal erdoor verpulverd worden.”h
19 De schriftgeleerden en de
overpriesters nu zochten nog in
datzelfde uur de hand aan hem
te slaan, maar zĳ vreesden het
volk; zĳ bemerkten namelĳk dat
hĳ deze illustratie met het oog op
hen gesproken had.i 20 En na
hem nauwlettend te hebben gadegeslagen, zonden zĳ mannen uit,
die in het geheim waren gehuurd
om voor te wenden dat zĳ rechtvaardig waren, opdat zĳ hem op
een of ander woord konden vangen,j waardoor zĳ hem konden
overleveren aan de regering en
aan de autoriteit van de bestuurder.k 21 En zĳ vroegen hem en
zeiden: „Leraar, wĳ weten dat
gĳ juist spreekt en onderwĳst en
geen partĳdigheid betoont, maar
dat gĳ de weg van God in overeenstemming met de waarheid onderwĳst: l 22 Is het ons geoorloofd caesar belasting te betalen
of niet?”m 23 Maar hĳ doorzag
hun listigheid en zei tot hen: n
24 „Laat mĳ een denarius zien.
Wiens beeld en opschrift draagt
hĳ?” Zĳ zeiden: „Van caesar.”o
25 Hĳ zei tot hen: „Betaalt caesar dan in elk geval terug wat van
caesar,p maar God wat van God
is.”q 26 Op dit woord nu konden
zĳ hem in het bĳzĳn van het volk
niet vangen, maar verbaasd over
zĳn antwoord zeiden zĳ niets.r
27 Er kwamen echter
sommi¨
gen van de Sadduceeen naderbĳ,
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die zeggen dat er geen opstanding
is,a en zĳ vroegen hem 28 en zeib heeft ons geden: „Leraar, Mozes
_
schreven: ’Indien iemands broer
sterft en een vrouw heeft, maar
deze is kinderloos gebleven, dient
zĳn broer c de vrouw te nemen en
nageslacht voor zĳn broer bĳ haar
te verwekken.’d 29 Nu waren er
zeven broers; en de eerste nam
een vrouw en stierf kinderloos.e
30 Zo ook de tweede, 31 en de
derde nam haar. Evenzo alle zeven: zĳ lieten geen kinderen na,
maar stierven.f 32 Ten laatste
stierf ook de vrouw.g 33 Van wie
van hen wordt zĳ dientengevolge in de opstanding [de] vrouw?
Want de zeven hebben haar tot
vrouw gehad.”h
34 Jezus zei tot hen: „De kinderen van dit samenstel van dingen
huweni en worden ten huwelĳk
gegeven, 35 maar zĳ die waardig gerekend zĳnj dat samenstel
van dingenk en de opstanding
uit de dodenl te verwerven, huwen niet noch worden zĳ ten huwelĳk gegeven. 36 Zĳ kunnen
trouwens ook niet meer sterven,m
want zĳ zĳn gelĳk de engelen,
en zĳ zĳn Gods kinderen doordat zĳ kinderen van de opstanding zĳn.n 37 Maar dat de doden
worden opgewekt, heeft zelfs Mo_
zes onthuld in het bericht over het
o
doornbos, wanneer hĳ Jehovah
’de God ¨ van Abraham
en [de] God
_
van Isa
_ ak en [de] God van Jakob’
_
noemt.p 38 Hĳ is geen God van
de doden, maar van de levenden,
want voor hem leven zĳ allen.”q
39 Sommigen van de schriftgeleerden gaven ten antwoord: „Leraar, gĳ hebt goed gesproken.”
40 Zĳ hadden namelĳk niet meer
´ ´
de moed hem ook nog maar een
vraag te stellen.
41 Nu zei hĳ tot hen: „Hoe kan
men zeggen dat de Christus Da_
vids zoon is? r 42 Want David
_
zelf zegt in het boek der Psalmen:
’Jehovah heeft tot mĳn Heer gezegd: „Zit aan mĳn rechterhand
43 totdat ik uw vĳanden tot een

LUKAS 20:44–21:23

Penningske der weduwe. Teken laatste dagen

voetbank voor uw voeten stel.” ’a
44 David
noemt hem derhalve
_
’Heer’; hoe is hĳ dan zĳn zoon?”
45 Toen dan het gehele volk
luisterde, zei hĳ tot de discipelen: b 46 „Past op voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden
willen rondlopen en gesteld zĳn
op begroetingen op de marktplaatsen en op de voorste zitplaatsen in
de synagogen en de voornaamste
plaatsen bĳ de avondmaaltĳden,c
47 en die de huizen der weduwen
verslindend en voor de schĳn lange gebeden uitspreken. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.”e
Toen hĳ nu opkeek, zag hĳ
de rĳken hun gaven in de
21
schatkisten werpen. 2 Voorts
f

zag hĳ een zekere behoeftige weduwe twee kleine geldstukken
van zeer weinig waarde daarin
werpen,g 3 en hĳ zei: „Ik zeg
U naar waarheid: Deze weduwe
heeft, ofschoon zĳ arm is, er
meer in geworpen dan zĳ allen.h
4 Want al dezen hebben er van
wat zĳ over hadden, gaven in geworpen, maar deze [vrouw] heeft
er van haar gebrek alles wat zĳ
voor haar levensonderhoud bezat,
in geworpen.”i
5 Later, toen sommigen over
de tempel spraken, hoe hĳ met
prachtige stenen en [aan de
tempel] opgedragen voorwerpen
versierd was,j 6 zei hĳ: „Wat
deze dingen aangaat die GIJ aanschouwt, er zullen dagen komen
waarin hier geen steen op de andere gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.”k 7 Hierop vroegen zĳ hem en zeiden:
„Leraar, wanneer zullen deze dingen feitelĳk zĳn, en wat zal het
teken zĳn wanneer deze dingen
zullen geschieden?”l 8 Hĳ zei:
„Past op dat GIJ niet wordt misleid; m want velen zullen komen op
basis van mĳn naam en zeggen:
’Ik ben het’, en: ’De bestemde tĳd
is nabĳ gekomen.’n Gaat hen niet
achterna. 9 Wanneer GIJ voorts
van oorlogen en ongeregeldhe-
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den hoort, wordt dan niet verschrikt.a Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar het
einde [komt] nog niet onmiddellĳk.”
10 Toen zei hĳ vervolgens tot
hen: „Natie zal tegen natie opstaanb en koninkrĳk tegen koninkrĳk; c 11 en er zullen grote
aardbevingen zĳn, en in de ene
plaats na de andere pestilenties
en voedseltekorten; d en er zullen
vreselĳke schouwspelen en van
de hemel grote tekenen zĳn.e
´ ´
12 Maar voor al deze dingen
zullen de mensen de hand aan U
slaan en U vervolgen,f door U over
te leveren aan de synagogen en
gevangenissen, en U voor koningen en bestuurders te slepen ter
wille van mĳn naam.g 13 Het
zal voor U uitlopen op een getuigenis.h 14 Neemt U daarom in UW
hart voor niet van tevoren te repeteren hoe GIJ UW verdediging
zult voeren,i 15 want ik zal U
een mond en wĳsheid geven, die
al UW tegenstanders te zamen niet
zullen kunnen weerstaan noch tegenspreken.j 16 Bovendien zult
GIJ zelfs door ouders en broers en
bloedverwanten en vrienden worden overgeleverd,k en zĳ zullen
sommigen van U ter dood brengen; l 17 en GIJ zult ter wille van
mĳn naam voorwerpen van haat
zĳn voor alle mensen.m 18 En
toch zal er geenszins een haar n
van UW hoofd vergaan. 19 Door
volharding van UW zĳde zult GIJ
UW ziel verwerven.o
20 Wanneer GIJ voorts Jeruza_
lem door legerkampen ingesloten
p weet dan dat haar verwoesziet,
ting nabĳ gekomen is.q 21 Laten
dan zĳ die in Judea
_ zĳn, naar de
bergen vluchten, en laten zĳ die
in haar midden zĳn, eruit trekken, en laten zĳ die zich in de
landstreken bevinden, er niet binnengaan; r 22 want dit zĳn dagen waarin aan de gerechtigheid
wordt voldaan, opdat alles wat geschreven staat, wordt vervuld.s
23 Wee de zwangere vrouwen en
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¨
Tĳden der natien. Blĳft wakker! Complot

hen die een klein kind zogen in
die dagen! a Want er zal grote nood
over het land zĳn en gramschap
over dit volk; 24 en zĳ zullen
vallen door de scherpte van het
zwaard en gevankelĳk worden
¨
weggevoerd naar alle natien; b en
¨
Jeruzalem
zal door de natien wor_
den vertreden totdat
de bestem¨
de tĳdenc der natien zĳn vervuld.
25 Ook zullen er tekenen zĳn
in zond en maan en sterren, en
op de
¨ aarde radeloze angst der
natien, die vanwege het gebulder der zee e en [haar] onstuimigheid geen uitweg weten,f 26 terwĳl de mensen mat worden van
vrees g en verwachting omtrent de
dingen die over de bewoonde aarde komen; h want de krachten der
hemelen zullen worden geschokt.i
27 En dan zullen zĳ de Zoon des
mensenj zien komen in een wolk
met kracht en grote heerlĳkheid.k
28 Als nu deze dingen beginnen te
geschieden, richt U dan rechtop en
heft UW hoofd omhoog, omdat UW
bevrĳding nabĳ komt.”
29 Vervolgens sprak hĳ een illustratie tot hen: „Let op de vĳgenboom en alle andere bomen: l
30 Wanneer ze reeds in knop
staan, weet GIJ voor UZELF, door
het gade te slaan, dat nu de zomer
nabĳ is.m 31 Zo ook GIJ, wanneer GIJ deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrĳk
Gods nabĳ is.n 32 Voorwaar, ik
zeg U: Dit geslacht zal geenszins
voorbĳgaan voordat alle dingen
geschieden.o 33 Hemel en aarde zullen voorbĳgaan,p maar mĳn
woorden zullen geenszins voorbĳgaan.q
34 Schenkt echter aandacht
aan UZELF, dat UW hart nooit bezwaard wordt met overmatig eten
en overmatig r drinken en zorgens des levens, en die dag plotseling, in een ogenblik, over U
komtt 35 als een strik.u Want
hĳ zal komen over allen die op de
gehele aardoppervlakte wonen.v
36 Blĳft dan wakker,w te allen
tĳde smekendx dat GIJ erin moogt
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slagen te ontkomen aan al deze
dingen die stellig gaan geschieden, en te staan voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”a
37 Zo gaf hĳ dan overdag onderwĳs in de tempel,b maar ’s nachts
ging hĳ naar buiten en overnachtte op de berg die de Olĳfberg c wordt genoemd. 38 En
het gehele volkd kwam gewoonlĳk ’s morgens vroeg naar hem
toe in de tempel, om hem te horen.
Het feest der ongezuurde
broden, dat Pascha wordt
22
genoemd, kwam nu naderbĳ.
e

2 En de overpriesters en de
schriftgeleerden zochten naar
een doeltreffende manier om hem
uit de weg te ruimen,f want zĳ
waren bevreesd voor het volk.g
3 Maar Satan
voer in Judas,
de_
_
gene die Iskariot
werd genoemd,
_
die tot het getal van de twaalf
behoorde; h 4 en hĳ ging heen
en sprak met de overpriesters en
[tempel]hoofdlieden over de doeltreffende manier om hem aan hen
te verraden.i 5 Zĳ nu verheugden zich en kwamen overeen hem
zilvergeld te geven.j 6 Hĳ dan
stemde daarmee in, en van toen
af zocht hĳ een goede gelegenheid
om hem aan hen te verraden zonder dat er een schare bĳ was.k
7 De dag der ongezuurde broden, waarop het Pascha[-offerdier] geslacht moest worden, brak
nu aan; l 8 en hĳ zond Petrus
_
en Johannes
uit en zei: „Gaat
_
het Pascha voor ons gereedmaken,m zodat wĳ het kunnen eten.”
9 Zĳ zeiden tot hem: „Waar wilt
gĳ dat wĳ [het] gereedmaken?”
10 Hĳ zei tot hen: n „Ziet! Wanneer GIJ de stad binnengaat, zal
U een mens tegemoet komen die
een aardewerken vat met water
draagt. Volgt hem in het huis
waar hĳ binnengaat.o 11 En GIJ
moet tot de eigenaar van het huis
zeggen: ’De Leraar zegt u: „Waar
j Za 11:12; Mt 26:15; 1Ti 6:10; Ju 11; k Mt 26:16;
Mr 14:11; l Ex 12:14; Ex 12:18; Le 23:6; De 16:2;
Mt 26:17; Mr 14:12; m Ex 12:8; n 1Sa 10:3; o Mt
26:18; Mr 14:13.
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Avondmaal. Nieuwe verbond. Zwaard

is het logeervertrek waarin ik met
mĳn discipelen het Pascha kan
eten?” ’a 12 En die [man] zal U
een grote, ingerichte bovenkamer
laten zien. Maakt [het] daar gereed.”b 13 Hierop vertrokken zĳ
en vonden het precies zoals hĳ
hun had gezegd, en zĳ maakten
het Pascha gereed.c
14 Toen ten slotte het uur gekomen was, ging hĳ aan tafel aanliggen, en de apostelen met hem.d
15 En hĳ zei tot hen: „Ik heb vurig begeerd dit Pascha met U te
eten voordat ik lĳd; 16 want ik
zeg U: Ik zal het niet meer eten
totdat het wordt vervuld in het
koninkrĳk Gods.”e 17 En hĳ
nam een beker f aan, sprak een
dankgebed uit en zei: „Neemt deze
en laat hem van de een naar de ander onder U rondgaan; 18 want
ik zeg U: Van nu af zal ik niet
meer van het product van de wĳnstok drinken totdat het koninkrĳk Gods gekomen is.”g
19 Hĳ nam ook een brood,h
sprak een dankgebed uit, brak
het en gaf het aan hen, terwĳl hĳ
zei: „Dit betekent mĳn lichaam,i
dat ten behoeve van U gegeven zal
worden.j Blĳft dit tot een gedachtenis aan mĳ doen.”k 20 Evenzo
ook de beker,l nadat zĳ het avondmaal hadden gebruikt, terwĳl hĳ
zei: „Deze beker betekent het
nieuwe verbondm krachtens mĳn
bloed,n dat ten behoeve van U vergoten zal worden.o
21 Maar ziet! de hand van mĳn
verrader p is met mĳ aan tafel.q
22 Want de Zoon des mensen
gaat heen volgens wat bepaald
is; r maar toch, wee de mens door
bemiddeling van wie hĳ wordt
verraden!”s 23 Zĳ dan begonnen
onder elkaar de vraag te bespreken wie van hen het toch wel zou
zĳn die op het punt stond dat te
doen.t
24 Er ontstond echter ook een
heftig twistgesprek onder hen
over [de vraag] wie van hen
de grootste scheen te zĳn.u
25 Maar hĳ zei tot hen: „De ko-
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¨
ningen der natien heersen over
hen, en zĳ die autoriteit over hen
hebben, worden Weldoeners genoemd.a 26 GIJ dient evenwel
niet zo te zĳn.b Maar wie onder U
de grootste is, moet als de jongste worden,c en degene die als
de voornaamste optreedt, als degene die dient.d 27 Want wie is
groter, degene die aan tafel aanligt of degene die bedient? Is het
niet degene die aan tafel aanligt?
Ik ben echter in UW midden als
degene die bedient.e
28 Doch GIJ zĳt degenen die in
mĳn beproevingenf steeds bĳ mĳ
zĳt gebleven; g 29 en ik sluit een
verbond met U, evenals mĳn Vader
een verbondh met mĳ heeft gesloten, voor een koninkrĳk,i 30 opdat GIJ in mĳn koninkrĳkj aan
mĳn tafel moogt etenk en drinken,
l
en op tronen moogt zitten
¨ om de
twaalf stammen van Isra
el te oor_
delen.
m
31 S _imon, S _imon, zie! Satan
_
heeft ulieden voor zich opgeeist, om U te ziften als tarwe.n
32 Maar ik heb voor u gesmeekto
dat uw geloof niet zou bezwĳken;
en wanneer gĳ eenmaal zĳt teruggekeerd, versterkp dan op uw
beurt uw broeders.” 33 Toen zei
hĳ tot hem: „Heer, ik ben gereed
met u zowel de gevangenis als de
dood in te gaan.”q 34 Maar hĳ
zei: „Ik zeg u, Petrus:
Vandaag zal
_
er geen haan kraaien, voordat gĳ
driemaal geloochend hebt mĳ te
kennen.”r
35 Ook zei hĳ tot hen: „Toen ik
U uitzonds zonder beurs en voedselzak en sandalen, heeft het U
toen aan iets ontbroken?” Zĳ zeiden: „Neen!” 36 Toen zei hĳ tot
hen: „Laat nu echter degene die
een beurs heeft, die nemen, evenzo ook een voedselzak; en laat degene die geen zwaard heeft, zĳn
bovenkleed verkopen en er een
kopen. 37 Want ik zeg U dat dit
l Mt 19:28; 1Kor 6:2; Opb 2:26; Opb 3:21; Opb 20:6;
m 2Kor 2:11; 1Pe 5:8; n Am 9:9; Mt 26:31; Mr
14:27; o Jo 17:15; Heb 7:25; 1Jo 2:1; p Jes 35:3;
q Mt 26:33; Mr 14:29; Jo 13:37; r Mt 26:34; Mr
14:30; Lu 22:61; Jo 13:38; s Mt 10:9; Mr 6:8; Lu
9:3.
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´
Naar Gethsemane. Petrus’ verloochening

wat geschreven staat, in mĳ volbracht moet worden, namelĳk:
’En hĳ werd onder de wettelozen
gerekend.’a Want dat wat mĳ aangaat, is zich aan het voltrekken.”b
38 Toen zeiden zĳ: „Heer, zie! hier
zĳn twee zwaarden.” Hĳ zei tot
hen: „Het is genoeg.”
39 Toen hĳ naar buiten ging,
begaf hĳ zich volgens zĳn gewoonte naar de Olĳfberg; en ook de
discipelen volgden hem.c 40 Op
de plaats aangekomen, zei hĳ tot
hen: „Blĳft bidden, opdat GIJ niet
in verzoeking komt.”d 41 En hĳzelf verwĳderde zich ongeveer
een steenworp van hen en knielde neer en ging in gebed, 42 terwĳl hĳ zei: „Vader, indien gĳ het
wenst, neem deze beker dan van
mĳ weg. Doch niet mĳn wil,e maar
de uwe geschiede.”f 43 Toen verscheen hem een engel uit de hemel, die hem sterkte.g 44 Maar
in hevige smart gerakend, vervolgde hĳ zĳn gebed nog vuriger; h en zĳn zweet werd als druppels bloed, die op de grond vielen.i
45 En hĳ stond op uit [zĳn] gebed,
ging naar de discipelen en vond
hen sluimerend van droefheid; j
46 en hĳ zei tot hen: „Waarom
slaapt GIJ? Staat op en blĳft bidden, opdat GIJ niet in verzoeking
komt.”k
47 Terwĳl hĳ nog sprak, ziedaar! een schare, en de´ [man]
die
´
Judas
werd genoemd, een van de
_
twaalf, ging voor hen uit; l en hĳ
trad op Jezus toe om hem te kussen.m 48 Maar Jezus zei tot hem:
„Judas,
verraadt gĳ de Zoon des
_
mensen met een kus?”n 49 Toen
zĳ die om hem heen stonden, zagen wat er ging gebeuren, zeiden zĳ: „Heer, zullen wĳ met het
zwaard slaan?”o 50 Iemand van
hen ging zelfs zover dat hĳ de
slaaf van de hogepriester sloeg
en hem het rechteroor afhieuw.p
51 Maar Jezus gaf ten antwoord:
„LAAT het hierbĳ.” En hĳ raakte het oor aan en genas hem.q
52 Vervolgens zei Jezus tot de
overpriesters en tempelhoofdlieden en oudere mannen die daar
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LUKAS 22:38-66

op hem waren afgekomen: „Zĳt
GIJ met zwaarden en knuppels als
tegen een rover uitgetrokken? a
53 Terwĳl ik dag aan dag bĳ U in
de tempel was,b hebt GIJ geen hand
tegen mĳ uitgestoken.c Maar dit is
UW uur d en de autoriteite der duisternis.”f
54 Toen namen zĳ hem gevangen en voerden g hem weg en
brachten hem in het huis van de
volghogepriester; h maar Petrus
_
de op een afstand.i 55 Toen zĳ
midden op de binnenplaats een
vuur hadden ontstoken en bĳ elkaar waren gaan zitten, zat Pe_
trus tussen hen in.j 56 Een zeker dienstmeisje zag hem echter
bĳ het heldere vuur zitten en nam
hem scherp op en zei: „Deze man
was ook bĳ hem.”k 57 Maar hĳ
ontkende l het en zei: „Vrouw, ik
ken hem niet.”m 58 En even later zag iemand anders hem en
zei: „Gĳ zĳt ook een van hen.”
Maar Petrus
zei: „Mens, ik ben
_
het niet.”n 59 En nadat er ongeveer een uur was verstreken,
ging een ander nadrukkelĳk beweren: „Wel zeker, deze [man] was
ook bĳ ¨ hem; trouwens, hĳ is een
zei:
Galileeer!”o 60 Maar Petrus
_
„Mens, ik weet niet wat gĳ zegt.”
En ogenblikkelĳk, terwĳl hĳ nog
sprak, kraaide een haan.p 61 En
de Heer keerde zich om en keek
Petrus
aan, en Petrus
herinnerde
_
_
zich het woord van de Heer, toen
hĳ tot hem had gezegd: „Voordat vandaag een haan kraait, zult
gĳ mĳ driemaal verloochenen.”q
62 En hĳ ging naar buiten en
weende bitter.r
63 De mannen nu die hem in
verzekerde bewaring hadden,
gingen de spot met hem drĳven,s
waarbĳ zĳ hem sloegen; t 64 en
nadat zĳ hem hadden overdekt,
vroegen zĳ en zeiden: „Profeteer.
Wie is het die u geslagen heeft?”u
65 En zo zeiden zĳ nog vele andere lasterlĳke dingenv tegen hem.
66 Toen het ten slotte dag werd,
vergaderde de raad van oudere
u Mt 26:68; v Ps 44:16; Jes 51:7.

LUKAS 22:67–23:25

Voor Pilatus, Herodes, weer voor Pilatus

mannen van het volk, zowel overpriesters als schriftgeleerden,a en
zĳ sleepten hem naar hun Sanhedrin-zaal en zeiden: b 67 „Indien
gĳ de Christus zĳt,c zeg het ons
dan.” Maar hĳ zei tot hen: „Ook
al zou ik het U zeggen, GIJ zoudt
het toch niet geloven.d 68 En al
zou ik U vragen stellen, GIJ zoudt
toch niet antwoorden.e 69 Maar
van nu af zal de Zoon des mensenf
aan de krachtige rechterhandg
van God zitten.”h 70 Hierop zeiden zĳ allen: „Zĳt gĳ dan de Zoon
van God?” Hĳ zei tot hen: „GIJZELF zegti dat ik het ben.” 71 Zĳ
zeiden: „Waarom hebben wĳ nog
meer getuigenis nodig? j Wĳ hebben [het] toch zelf uit zĳn eigen
mond gehoord.”k
Toen stonden zĳ allen op,
de gehele menigte, en voer23
den hem naar Pilatus.
2 Daar
_
l

begonnen zĳ hem te beschuldigenm door te zeggen: „Wĳ hebben
bevonden dat deze man onze natie tot opstand aanspoortn en verbiedt belastingen aan caesar te betaleno en van zichzelf zegt dat hĳ
Christus, een koning, is.”p 3 Pilatus
stelde hem nu de vraag: „Zĳt
_
gĳ de koning der joden?” Hĳ gaf
hem ten antwoord: „Gĳzelf zegt
[het].”q 4 Toen zei Pilatus
tot de
_
overpriesters en de scharen: „Ik
vind geen misdaad in deze mens.”r
5 Maar zĳ hielden aan en zeiden:
„Hĳ hitst het volk op door in heel
Judea
_ te onderwĳzen, ja, te beginnen van Galilea
_ tot hiertoe.”
6 Toen Pilatus
dat hoorde,¨ vroeg
_
hĳ of de mens een Galileeer was,
7 en nadat hĳ zich ervan had vergewist dat hĳ uit het rechtsgebied
van Herodes
was,s zond hĳ hem
_
door naar Herodes,
die zich in die
_
dagen eveneens in Jeruzalem
be_
vond.
8 Toen Herodes
Jezus zag, ver_
heugde hĳ zich zeer, want sinds
geruime tĳd had hĳ hem al willen zient omdat hĳ van hem gehoord had,u en hĳ hoopte hem
een of ander teken te zien verrichten. 9 Hĳ ging hem nu met zeer
veel woorden ondervragen; maar
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hĳ gaf hem geen enkel antwoord.a
10 Doch de overpriesters en de
schriftgeleerden stonden voortdurend op en beschuldigden hem
heftig.b 11 Toen maakte Hero_
des samen met de soldaten van
zĳn wacht hem te schande,c en hĳ
dreef de spotd met hem door hem
in een schitterend kleed te steken
en zond hem naar Pilatus
terug.
_
12 Op diezelfde dag nu werden
e elkaars vrienHerodes
en Pilatus
_
_
den; tevoren namelĳk leefden zĳ
in voortdurende vĳandschap met
elkaar.
13 Daarop riep Pilatus
de over_
priesters en de regeerders en het
volk bĳeen 14 en zei tot hen:
„GIJ hebt deze mens bĳ mĳ gebracht als iemand die het volk
tot opstand aanzet, en ziet! ik heb
hem in UW bĳzĳn verhoord, maar
ik heb in deze mens geen enkele
grondf gevonden voor de beschuldigingen die GIJ tegen hem inbrengt. 15 Herodes
trouwens
_
evenmin, want hĳ heeft hem naar
ons teruggezonden; en ziet! hĳ
heeft niets bedreven wat de dood
verdient.g 16 Ik zal hem daarom
tuchtigenh en vrĳlaten.” 17 ——
18 Maar zĳ allen, de gehele menigte, schreeuwden en zeiden:
„Weg met hem,i maar laat ons
Barabbas
vrĳ!”j 19 (Deze was
_
wegens een zeker oproer dat in
de stad had plaatsgevonden en wegens moord in de gevangenis geworpen.) 20 Nogmaals riep Pilatus
hun toe, omdat hĳ Jezus
_
wilde vrĳlaten.k 21 Toen gingen zĳ luid roepen en zeiden:
„Aan de paal! Aan de paal met
hem!”l 22 Voor de derde maal
zei hĳ tot hen: „Wat voor slechts
heeft deze [man] dan gedaan? Ik
heb in hem niets gevonden wat de
dood verdient; ik zal hem daarom
tuchtigen en vrĳlaten.”m 23 Nu
gingen zĳ met luide stemmen
aandringen en eisten dat hĳ aan
de paal werd gehangen; en hun
stemmen kregen de overhand.n
24 Daarom sprak Pilatus
het von_
nis uit, dat aan hun eis moest
o
worden voldaan:
25 de man die
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Vonnis. Aan de paal. Belofte aan boosdoener

wegens oproer en moord in de gevangenis was geworpen en die zĳ
opeisten, liet hĳ vrĳ,a maar Jezus
gaf hĳ over aan hun wil.b
26 Toen zĳ hem nu wegvoerden, grepen zĳ een zekere S _imon, die geboortig was uit Cyre_
ne, die van het land kwam, en
zĳ legden hem de martelpaal op
om die achter Jezus aan te dragen.c 27 Er volgde hem echter
een grote menigte van het volk
en van vrouwen die zich aanhoudend in droefheid sloegen en
over hem weeklaagden. 28 Jezus keerde zich om naar de vrouwen en zei: „Dochters van Jeruza_
lem, houdt op over mĳ te wenen.
Weent daarentegen over UZELF
en over UW kinderen; d 29 want
ziet! er komen dagen waarin men
zal zeggen: ’Gelukkig de vrouwen die onvruchtbaar zĳn en de
schoot die niet heeft gebaard en
de borsten die niet hebben gezoogd!’e 30 Dan zullen zĳ tot de
bergen beginnen te zeggen: ’Valt
op ons!’, en tot de heuvels: ’Bedekt
ons!’f 31 Want indien zĳ deze
dingen doen wanneer de boom
vochtig is, wat zal er dan geschieden wanneer hĳ verdord is?”g
32 Er werden echter nog twee
anderen, boosdoeners, weggevoerd om met hem ter dood gebracht te worden.h 33 En toen
zĳ op de plaats kwamen die Schedel wordt genoemd,i hingen zĳ
hem daar aan een paal, alsook de
´ ´
boosdoeners, een aan zĳn rech´ ´
ter- en een aan zĳn linkerzĳde.j
34 [[Maar Jezus zei: „Vader, vergeef k hun, want zĳ weten niet
wat zĳ doen.”]] Voorts wierpen zĳ
het lot om zĳn klederen te verdelen.l 35 En het volk stond toe
te kĳken.m Maar de regeerders
hoonden [hem] en zeiden: „Anderen heeft hĳ gered; laat hĳ zichzelf redden,n als deze de Christus
van God, de Uitverkorene, is.”o
36 Zelfs de soldaten dreven de
spotp met hem en kwamen naderbĳ en boden hem zure wĳn aanq
37 en zeiden: „Als gĳ de koning
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LUKAS 23:26-51

der joden zĳt, red dan uzelf.”
38 Er was ook een opschrift boven hem: „Dit is de koning der joden.”a
39 Een van de gehangen boosdoeners echter zei nu schimpendb
tot hem: „Zĳt gĳ niet de Christus?
Red uzelf en ons.” 40 De ander antwoordde hem bestraffend
en zei: „Vreest gĳ God in het geheel niet, nu gĳ hetzelfde oordeel ondergaat? c 41 En wĳ trouwens terecht, want wĳ ontvangen
ten volle wat wĳ verdienen voor
de dingen die wĳ hebben gedaan;
maar deze [man] heeft niets buitensporigs gedaan.”d 42 En hĳ
zei verder: „Jezus, denk aan mĳ
wanneer gĳ in uw koninkrĳk gekomen zĳt.”e 43 En hĳ zei tot
hem: „Voorwaar, ik zeg u heden:
Gĳ zult met mĳf in het Paradĳs g
zĳn.”
44 Het was nu omtrent het zesde uur, en toch viel er een duisternis over de gehele aarde tot aan
het negende uur toe,h 45 doordat het zonlicht achterwege bleef;
toen scheurde het gordĳni van het
heiligdom middendoor.j 46 En
Jezus riep met een luide stem en
zei: „Vader, aan uw handen vertrouw ik mĳn geest toe.”k Nadat
hĳ dit had gezegd, blies hĳ de laatste adem uit.l 47 Daar de legeroverste zag wat er gebeurde, ging
hĳ God verheerlĳken en zei: „Deze
mens was werkelĳk rechtvaardig.”m 48 En toen al de scharen
die voor dit schouwspel waren samengestroomd, de dingen hadden
aanschouwd die er gebeurd waren, keerden zĳ vervolgens terug,
terwĳl zĳ zich op de borst sloegen. 49 Verder stonden al zĳn
bekenden op een afstand.n Ook
vrouwen, die hem te zamen vanuit Galilea
_ waren gevolgd, stonden [daar] en aanschouwden deze
o
dingen.
50 En zie! een man genaamd
Jozef,
die een lid van de Raad
_
was, een goed en rechtvaardig
manp — 51 deze had niet ingestemd met hun snode plan en

LUKAS 23:52–24:22

Jezus’ opstanding. Verschĳnt aan discipelen

handelwĳze a — hĳ was afkomstig uit
een stad der
_
¨ Arimathea,
Judeeers, en verwachtte het kob
52 deze ging
ninkrĳk Gods;
naar Pilatus
en vroeg om het
_
lichaam van Jezus.c 53 En hĳ
nam het [van de martelpaal] af d
en wikkelde het in fĳn linnen, en
hĳ legde hem in een grafe dat in de
rots was uitgehouwen, waarin nog
geen mens gelegen had.f 54 Nu
was het Voorbereidingsdag,g en
het avondlicht van de sabbath
naderde. 55 Maar de vrouwen,
die uit Galilea
_ met hem waren
meegekomen, volgden en bekeken het herinneringsgrafi en [zagen toe] hoe zĳn lichaam werd
neergelegd; j 56 en zĳ keerden
terug om¨ specerĳen en welriekende olienk te bereiden. Maar op
de sabbatl rustten zĳ natuurlĳk
volgens het gebod.
Op de eerste dag van de
week echter gingen zĳ zeer
24
vroeg naar het graf en droegen de
specerĳen die zĳ hadden bereid.m
2 Maar zĳ vonden de steen weggerold van het herinneringsgraf,n
3 en toen zĳ naar binnen gingen, vonden zĳ het lichaam van
de Heer Jezus niet.o 4 Terwĳl zĳ
daarover in verlegenheid verkeerden, zie! daar stonden twee mannen in blinkende kleding bĳ hen.p
5 Toen de [vrouwen] door vrees
werden aangegrepen en hun gezicht naar de grond gekeerd hielden, zeiden de [mannen] tot hen:
„Waarom zoekt GIJ de Levende
onder de doden? 6 [[Hĳ is niet
hier, maar is opgewekt.q]] Herinnert U, hoe hĳ tot U heeft gesproken terwĳl hĳ nog in Galilea
_
was,r 7 en zei dat de Zoon des
mensen in de handen van zondige
mensen overgeleverd moest worden en aan een paal moest worden gehangen en nochtans op de
derde dag zou opstaan.”s 8 Zĳ
herinnerden zich nu zĳn woordent 9 en keerden van het herinneringsgraf terug en berichtten al
deze dingen aan de elf en aan al
de overigen.u 10 Het waren Mav en Mar _ia Magdalena
en Johanna
_
_
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r _ia, de [moeder] van Jakobus.
Ook
_
de overigen der vrouwena die met
hen waren, vertelden deze dingen
aan de apostelen. 11 Maar deze
woorden schenen hun onzin, en zĳ
wilden de [vrouwen] niet geloven.b
12 [[Doch Petrus
stond op en
_
liep snel naar het herinneringsgraf, en toen hĳ zich vooroverbukte, zag hĳ alleen de windsels.
Daarom ging hĳ heen, verwonderd bĳ zichzelf over hetgeen er
gebeurd was.]]
13 Maar zie! juist op die dag waren er twee van hen op weg naar
¨
een dorp, Emma
us genaamd, dat
_
ongeveer elf kilometer van Jeru_
zalem verwĳderd lag, 14 en zĳ
praatten met elkaar over al deze
dingenc die waren voorgevallen.
15 Terwĳl zĳ nu zo aan het praten waren en van gedachten wisselden, kwam Jezus zelf op hen
toe d en ging met hen meelopen;
16 maar hun ogen werden ervan
weerhouden hem te herkennen.e
17 Hĳ zei tot hen: „Wat zĳn dit
voor zaken die GIJ onder het
voortlopen zo druk met elkaar bespreekt?” En met een droevig gezicht bleven
zĳ staan. 18 Toen
´ ´
gaf de een, Kleopas
genaamd,
_
hem ten antwoord: „Woont gĳ als
vreemdeling op uzelf in Jeruzalem
_
en weet daarom niet welke dingen
daar in deze dagen zĳn gebeurd?”
19 En hĳ zei tot hen: „Welke dingen?” Zĳ zeiden tot hem: „De
dingen aangaande Jezus de Nazarener,f die een profeet werdg
krachtig in werk en woord voor
God en het gehele volk; 20 en
hoe onze overpriesters en regeerders hem tot het doodvonnis hebben overgeleverd en hem aan een
paal hebben gehangen.h 21 Wĳ
hoopten echter dat deze [man] de¨
gene was die Isra
el zou bevrĳ_
den; i ja, en behalve al deze dingen is het nu de derde dag sinds
deze dingen zĳn gebeurd. 22 Bovendien hebben ook zekere vrouwenj uit ons midden ons verbaasd
doen staan, want zĳ waren in de
vroegte naar het herinnerings-
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Legt Schriften uit. Hemelvaart

graf geweest, 23 maar vonden
zĳn lichaam niet, en zĳ kwamen
zeggen dat zĳ ook een bovennatuurlĳk gezicht van engelen hadden gehad, die zeiden dat hĳ leeft.
24 Voorts gingen sommigen van
hen die bĳ ons zĳn, naar het herinneringsgraf; a en zĳ vonden het zo,
precies zoals de vrouwen hadden
gezegd, maar hem zagen zĳ niet.”
25 Toen zei hĳ tot hen: „O onverstandigen, die traag van hart
zĳt om alle dingen te geloven die
de profeten hebben gesproken! b
26 Moest de Christus deze dingen niet lĳdenc en in zĳn heerlĳkheid binnengaan?”d 27 En
e
beginnend bĳ Mozes
en al de
_
Profetenf legde hĳ hun uit wat in
al de Schriften op hem betrekking had.
28 Ten slotte naderden zĳ het
dorp waarheen zĳ op weg waren,
en hĳ deed alsof hĳ verder zou
gaan. 29 Maar zĳ drongen bĳ
hem aan en zeiden: „Blĳf bĳ ons,
want het loopt tegen de avond en
de dag heeft zich reeds [ten einde]
geneigd.” Toen ging hĳ naar binnen om bĳ hen te blĳven. 30 En
terwĳl hĳ met hen aan de maaltĳd aanlag, nam hĳ het brood,
sprak er de zegen over uit, brak
het en reikte het hun vervolgens
toe.g 31 Toen werden hun ogen
volledig geopend en zĳ herkenden
hem; en hĳ verdween uit hun gezicht.h 32 En zĳ zeiden tot elkaar: „Brandde ons hart niet toen
hĳ onderweg tot ons sprak, toen
hĳ de Schriften volledig voor ons
opende?” 33 En in datzelfde uur
stonden zĳ op en keerden naar Jeruzalem
terug, en zĳ vonden de elf
_
en hen die bĳ hen waren, vergaderd, 34 die zeiden: „De Heer is
werkelĳk opgewekt en hĳ is aan
S _imon verschenen!”i 35 Nu verhaalden zĳzelf wat er onderweg
[gebeurd was] en hoe hĳ door hen
herkend was aan het breken van
het brood.j
36 Terwĳl zĳ over deze dingen
spraken, stond hĳzelf in hun midden [[en zei tot hen: „Vrede zĳ U.”]]
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LUKAS 24:23-53

37 Omdat zĳ echter schrokken
en vrees hun had aangegrepen,a
meenden zĳ een geest te aanschouwen. 38 Daarom zei hĳ
tot hen: „Waarom zĳt GIJ verontrust en waarom komt er twĳfel op in UW hart? 39 Ziet mĳn
handen en mĳn voeten, dat ik het
zelf ben; betastb mĳ en ziet, want
een geest heeft geen vlees en
beenderen,c zoals GIJ aanschouwt
dat ik heb.” 40 [[En toen hĳ dit
zei, toonde hĳ hun zĳn handen
en zĳn voeten.]] 41 Maar toen
zĳ het uit louter vreugde nog
niet geloofdend en zich verwonderden, zei hĳ tot hen: „Hebt GIJ
hier iets te eten?”e 42 En zĳ
reikten hem een stuk geroosterde vis aan; f 43 en hĳ nam het
en at hetg voor hun ogen op.
44 Nu zei hĳ tot hen: „Dit zĳn
mĳn woorden die ik tot U sprak
toen ik nog bĳ U was,h dat alle
dingen die in de wet van Mozes
_
en in de Profeteni en de Psalmenj
over mĳ geschreven staan, vervuld moesten worden.” 45 Toen
opende hĳ hun verstand volledig zodat zĳ de betekenis van
de Schriften begrepen,k 46 en
hĳ zei tot hen: „Aldus staat er
geschreven dat de Christus zou
lĳden en op de derde dag uit de
doden zou opstaan,l 47 en op
basis van zĳn naam zou er in
¨
alle natien berouw tot vergeving
van zondenm gepredikt wordenn
o
— te beginnen vanuit Jeruzalem
_
48 moet GIJ getuigenp van deze
dingen zĳn. 49 En ziet! ik zend
over U uit wat door mĳn Vader
beloofd is. GIJ moet echter in de
stad blĳven totdat GIJ met kracht
van boven wordt bekleed.”q
50 Maar hĳ leidde hen
naar
¨
buiten tot bĳ Bethani
_ e, en hĳ
hief zĳn handen op en zegende
hen.r 51 Terwĳl hĳ hen zegende, werd hĳ van hen gescheiden
en werd ten hemel omhooggevoerd.s 52 En zĳ brachten hem
hulde en keerden met grote vreugde naar Jeruzalem
terug.t 53 En
_
zĳ waren voortdurend in de tempel en zegenden God.u

VOLGENS

JOHANNES
In [het] begina was het Woord,b
en het Woord was bĳ God,c en
het Woord was een god.d 2 Deze was in [het] begine bĳ God.f
3 Alle dingen zĳn door bemiddeling van hem ontstaan,g en zon´ ´
der hem is zelfs niet een ding ontstaan.
Wat is ontstaan 4 door bemiddeling van hem, was leven,h en het
leven was het lichti der mensen.
5 En het licht schĳnt in de duisternis,j maar de duisternis heeft
het niet overweldigd.
6 Er stond een mens op die als
een vertegenwoordiger van God
werd uitgezonden; k zĳn naam was
l
Johannes.
7 Deze kwam tot een
_
getuigenis,m ten einde getuigenis
af te leggen omtrent het licht,n opdat alle soorten van mensen door
bemiddeling van hem tot geloof
zouden komen.o 8 Niet hĳ was
dat licht,p maar hĳ moest getuigenis afleggenq omtrent dat licht.
9 Het ware licht,r dat alle soorten van mensens licht geeft,t stond
op het punt in de wereld te komen. 10 Hĳ was in de wereld,u
en de wereld is door bemiddeling van hem ontstaan,v maar de
wereld kende hem niet. 11 Hĳ
kwam tot zĳn eigen huis, maar de
zĳnen namen hem niet tot zich.w
12 Doch aan allen die hem wel
ontvingen,x heeft hĳ de macht
gegeven Gods kindereny te worden, omdat zĳ geloof oefenden in
zĳn naam; z 13 en zĳ zĳn niet
uit bloed noch uit een vleselĳke
wil of uit de wil van een man geboren, maar uit God.a
14 Het Woord nu is vlees gewordenb en heeft onder ons verblĳf gehouden, en wĳ hebben zĳn
heerlĳkheid gezien, een heerlĳkheid zoals die van een eniggeboren zoonc van een vader; en hĳ
was vol onverdiende goedheid en
waarheid.d 15 (Johannes
heeft
_
getuigenis over hem afgelegd, ja,

1

HFDST. 1
a Sp 8:22
Kol 1:15
Opb 3:14
b Jo 12:50
Opb 19:13
c Sp 8:30
Jo 17:5
d Jes 9:6
Jo 1:18
Jo 10:35
Fil 2:6
e Ge 1:1
Mi 5:2
f Ge 1:26
Ge 3:22
g Jo 1:10
1Kor 8:6
Kol 1:16
Heb 1:2
h Jo 5:26
Han 3:15
1Jo 1:2
1Jo 5:11
i Jo 8:12
j Jo 3:19
Jo 12:35
k Lu 3:2
l Mt 3:1
Lu 1:13
m Jes 40:3
Jo 5:33
n Mt 3:11
o Han 19:4
p Jo 1:20
Han 13:25
q Jo 5:36
r Mt 4:16
Jo 3:19
1Jo 2:8
s Han 13:47
t Jo 9:39
Jo 12:46
u Jo 1:14
v Jo 1:3
w Lu 19:14
x Ro 9:27
y Ro 8:16
2Kor 6:18
Ef 1:5
1Jo 3:1
z Ga 3:26
a Jo 3:3
Jak 1:18
1Pe 1:23
1Jo 3:9
b Fil 2:7
1Ti 3:16
Heb 2:14
1Jo 4:2
2Jo 7
c Jo 3:16
1Jo 4:9
d Ef 4:21

2e kolom
a Lu 3:16
Jo 8:58
Kol 1:17
b Kol 1:19
Kol 2:3
Kol 2:9
c Ef 1:6
d Ex 31:18
De 4:44
Jo 7:19
e Ro 3:24
Ro 6:14

1324

hĳ heeft werkelĳk uitgeroepen
— deze was het die [het] zei — en
gezegd: „Degene die na mĳ komt,
is mĳ voorafgegaan,
want hĳ be´ ´
stond voor mĳ.”a) 16 Want wĳ
allen hebben uit zĳn volheidb ontvangen, zelfs onverdiende goedheid op onverdiende goedheid.c
17 Want de Wet werd door bemiddeling van Mozes
gegeven,d
_
de onverdiende goedheide en de
f
waarheid zĳn door bemiddeling
van Jezus Christus gekomen.
18 Geen mens heeft ooit God gezien; g de eniggeboren god,h die in
de boezem[positie] i bĳ de Vader
is, die heeft hem verklaard.j
19 Dit dan is het getuigenis
van Johannes,
toen de joden pries_
ters en levieten uit Jeruzalem
_
naar hem toe zonden om hem te
vragen: „Wie zĳt gĳ?”k 20 En
hĳ beleed en ontkende het niet,
maar beleed: „Ik ben de Christus
niet.”l 21 En zĳ vroegen hem:
„Wat dan? Zĳt gĳ El _ia?”m En hĳ
zei: „Ik ben het niet.” „Zĳt gĳ
De Profeet?”n En hĳ antwoordde: „Neen!” 22 Daarom zeiden
zĳ tot hem: „Wie zĳt gĳ?, opdat wĳ een antwoord kunnen geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt gĳ over uzelf?”o
23 Hĳ zei: „Ik ben een stem van
iemand die in de wildernis roept:
’Maakt de weg van Jehovah recht’,
zoals de profeet Jesaja
heeft ge_
nu
zegd.”p 24 De uitgezondenen
¨
waren uit de Farizeeen. 25 Zĳ
dan vroegen hem en zeiden tot
hem: „Waarom dooptq gĳ dan, als
gĳzelf niet de Christus of El _ia
of De Profeet zĳt?” 26 Johan_
nes antwoordde hun en zei: „Ik
doop in water. In UW middenr
staat iemand die GIJ niet kent,s
f Jo 8:32; Jo 14:6; Jo 18:37; 2Kor 1:20; g Ex 33:20;
Jo 6:46; 1Jo 4:12; h Jo 1:1; i Sp 8:30; Jo 13:23;
j Mt 11:27; Lu 10:22; 1Jo 3:2; k Lu 3:15; l Jo 3:28;
Han 13:25; m Mal 4:5; Mt 11:14; Mt 17:10; Mr
9:13; n De 18:15; Jo 6:14; Jo 7:40; Han 3:22; o Lu
3:16; p Jes 40:3; Mt 3:3; Lu 1:17; Lu 1:76; Lu
7:27; Jo 3:28; q Mt 21:25; r Lu 17:21; s Jes 53:2.
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Jezus gedoopt, gezalfd. Bruiloft in Kana

27 degene die na mĳ komt, maar
wiens sandaalriem ik niet waardig
ben los te maken.”a 28 Deze din¨
gen gebeurden in Bethani
_ e aan de
overkant van de Jorda_ an,
_ waar Johannes
aan het dopen was.b
_
29 De volgende dag zag hĳ Jezus naar zich toe komen, en hĳ
zei: „Zie, het Lamc Gods dat de
zonde der wereldd wegneemt! e
30 Deze is het van wie ik zei: Na
mĳ komt een man die mĳ vooraf´ ´
gegaan is, want hĳ bestond voor
mĳ.f 31 Ook ik kende hem niet,
maar de reden waarom ik in water kwam
dopen, was dat hĳ aan
¨
Isra
el openbaar gemaakt zou wor_
den.”g 32 Johannes
legde even_
eens getuigenis af door te zeggen:
„Ik zag de geest gelĳk een duif uit
de hemel neerdalen, en hĳ bleef
op hem.h 33 Ook ik kende hem
niet, maar Degene die mĳ heeft
gezondeni om in water te dopen,
die heeft tot mĳ gezegd: ’Degene
op wie gĳ de geest ziet neerdalen
en blĳven, die is het die in heilige geest doopt.’j 34 En ik heb
[het] gezien, en ik heb getuigenis
afgelegd dat deze de Zoon van God
is.”k
35 De volgende dag stond Johannes
[daar] weer, met twee
_
van zĳn discipelen, 36 en toen
hĳ Jezus zag lopen, zei hĳ: „Ziet,
het Laml Gods!” 37 En de twee
discipelen hoorden hem spreken,
en zĳ volgden Jezus. 38 Jezus
dan keerde zich om, en toen hĳ
zag dat zĳ hem volgden, zei hĳ
tot hen: „Wat zoekt GIJ?” Zĳ zeiden tot hem: „Rabbi (hetgeen
vertaald betekent: Leraar), waar
houdt gĳ verblĳf?” 39 Hĳ zei
tot hen: „Komt, dan zult GIJ het
zien.”m Daarop gingen zĳ mee
en zagen waar hĳ verblĳf hield,
en zĳ bleven die dag bĳ hem;
het was
´ ongeveer het tiende uur.
40 Een van de twee die hadden
gehoord wat Johannes
had ge_
zegd en [Jezus] waren gevolgd,
n de broer van S
was Andreas,
_i_
mon Petrus.
41 Deze vond eerst
_
zĳn eigen broer, S _imon, en zei tot
hem: „Wĳ hebben de Mess _ias o ge-
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JOHANNES 1:27–2:3

vonden” (hetgeen vertaald betekent: Christus a). 42 Hĳ bracht
hem bĳ Jezus. Jezus keekb hem
aan en zei: „Gĳ zĳt S _imon,c de
d
zoon van Johannes;
gĳ zult Ce_
_
fas (dat vertaald wordt met Pe_
trus e) worden genoemd.”
43 De volgende dag wilde hĳ
naar Galilea
_ vertrekken. En Jezus vond Fil _ippus f en zei tot hem:
„Wees mĳn volgeling.”g ¨ 44 Fil _ippus nu was uit Bethsa_ ıda,h uit
de stad van Andreas
en Petrus.
_
_¨
45 Fil _ippus vond Nathana
eli en
_
zei tot hem: „Wĳ hebben degene gevonden over wie Mozes,
in
_
de Wet,j en de Profetenk hebben
geschreven, Jezus, de zoon van
l
uit¨ Nazareth.”
46 Maar
Jozef,
_
_
Nathana
el zei tot hem: „Kan uit
_
Nazareth
iets goeds komen?”m
_
Fil _ippus zei tot hem: „Kom dan
kĳken.” 47 Jezus zag Nathana_
el naar zich toe komen en zei
¨ over
hem: „Zie, stellig een Israeliet, in
wie¨ geen bedrog is.”n 48 Natha_
nael zei tot hem: „Hoe komt het
dat gĳ mĳ kent?” Jezus gaf hem
ten antwoord: „Voordat Fil _ippus
u riep, terwĳl gĳ onder de vĳgenboom ¨waart, zag ik u.” 49 Nathana
el antwoordde hem: „Rabbi,
_
gĳ zĳt de Zoon van¨ God,o gĳ zĳt
el.” 50 Jezus
Koning p van Isra
_
gaf hem ten antwoord: „Omdat ik
tot u zei dat ik u onder de vĳgenboom zag, gelooft gĳ? Gĳ zult
grotere dingen zien dan deze.”
51 Verder zei hĳ tot hem: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg ulieden:
GIJ zult de hemel geopend zien
en de engelenq Gods zien opstĳgen en neerdalen tot de Zoon des
mensen.”r
Op de derde dag nu vond er
in Galilea
te Kana
2
_ een brui_
loftsfeest plaats, en de moeder
s

t

van Jezus was daar. 2 Jezus en
zĳn discipelen waren eveneens
tot het bruiloftsfeest uitgenodigd.
3 Toen de wĳn opraakte, zei de
moeder u van Jezus tot hem: „Zĳ
HFDST. 2
1:14.

s Jo 4:46; Jo 21:2; t Lu 2:51; u Han
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Water wordt wĳn. In tempel. Wedergeboren

hebben geen wĳn.” 4 Maar Jezus zei tot haar: „Vrouw,a wat heb
ik met u te maken? Mĳn uur is nog
niet gekomen.”b 5 Zĳn moeder
zei tot hen die bedienden: „Wat
hĳ U ook zegt, doet dat.”c 6 Nu
stonden daar zes stenen waterkruiken, zoals volgens de reinigingsvoorschriftend van de joden
werd vereist, die elk twee of drie
vloeistofmaten konden bevatten.
7 Jezus zei tot hen: „Vult de waterkruiken met water.” En zĳ vulden ze tot aan de rand. 8 En hĳ
zei tot hen: „Schept er nu wat uit
en brengt het naar de feestleider.”
Zĳ dan brachten het. 9 Toen nu
de feestleider het water dat in wĳn
was veranderd,e proefde, maar
niet wist waar het vandaan kwam,
ofschoon de bedienden die het water hadden geschept, het wel wisten, riep de feestleider de bruidegom 10 en zei tot hem: „Ieder
ander mens zet eerst de voortreffelĳke wĳn voor,f en wanneer
men dronken is, de mindere. Gĳ
hebt de voortreffelĳke wĳn tot
nu bewaard.” 11 Dit verrichtte
Jezus te Kana
in Galilea
_
_ als [het]
begin van zĳn tekenen, en hĳ
maakte zĳn heerlĳkheidg openbaar; en zĳn discipelen stelden
geloof in hem.
12 Hierna daalde hĳ met zĳn
moeder en broers h en zĳn discipe¨
len af naar Kaperna
um,i maar zĳ
_
bleven daar niet vele dagen.
13 Nu was het Paschaj der joden nabĳ, en Jezus ging op naar
k
14 En in de tempel
Jeruzalem.
_
trof hĳ de verkopers van runderen en schapen en duivenl aan
en de geldhandelaars die daar op
hun plaats zaten. 15 En nadat
hĳ een zweep van touwen had
gemaakt, dreef hĳ hen allen de
tempel uit, met de schapen en
runderen, en hĳ stortte de geldstukken van de geldwisselaars
uit en keerde hun tafels om.m
16 En tot de duivenverkopers zei
hĳ: „Neemt deze dingen hier vandaan! Maakt het huis n van mĳn
Vader niet langer tot een huis van
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koopwaar!”a 17 Zĳn discipelen
herinnerden zich dat er geschreven staat: „De ĳver voor uw huis
zal mĳ verteren.”b
18 De joden dan gaven hem ten
antwoord: „Wat voor tekenc kunt
gĳ ons laten zien, aangezien gĳ
deze dingen doet?” 19 Jezus gaf
hun ten antwoord: „Breekt deze
tempel afd en in drie dagen zal ik
hem oprichten.” 20 Daarop zeiden de joden: „Deze tempel werd
in zesenveertig jaar gebouwd, en
zult gĳ hem in drie dagen oprichten?” 21 Hĳ sprak echter
over de tempele van zĳn lichaam.
22 Toen hĳ evenwel uit de doden
was opgewekt, herinnerden zĳn
discipelen zichf dat hĳ dit meermalen had gezegd, en zĳ geloofden
de Schrift en het woord dat Jezus
had gesproken.
23 Toen hĳ echter in Jeruzalem
_
op het feest van het Pascha was,g
stelden vele mensen geloof in zĳn
naam,h daar zĳ de tekenen zagen
die hĳ verrichtte.i 24 Maar Jezus zelf vertrouwde zich niet aan
hen toe,j omdat hĳ hen allen kende 25 en omdat het voor hem
niet nodig was dat iemand getuigenis omtrent de mens aflegde, want hĳ wist zelf wat er in de
mens was.k
¨
Nu was er onder de Farizeeen
een mens wiens naam Nikol was, een regeerder der jodemus
_
den. 2 Deze kwam in de nachtm
bĳ hem en zei tot hem: „Rabbi,n wĳ weten dat gĳ van God zĳt
gekomeno als leraar,p want niemand kan die tekenenq verrichten welke gĳ verricht, indien God
niet met hem is.”r 3 Jezus gaf
hem ten antwoord: s „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg u: Indien iemand
niet wedergeborent wordt, kan hĳ
het koninkrĳk Gods niet zien.”u
4 Nikodemus
zei tot hem: „Hoe
_
kan een mens geboren worden
als hĳ oud is? Kan hĳ soms voor
een tweede maal in de schoot
van zĳn moeder gaan en geboren

3

t Jo 1:13; 2Kor 5:17; Ga 6:15; 1Pe 1:3; 1Pe 1:23;
1Jo 3:9; u 1Kor 15:50.
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God heeft wereld liefgehad, Zoon gegeven

worden?” 5 Jezus antwoordde:
„Voorwaar, voorwaar, ik zeg u:
Indien iemand niet uit water a en
geestb wordt geboren, kan hĳ het
koninkrĳk Gods niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees is geboren,
is vlees, en wat uit de geest is
geboren, is geest.c 7 Verwonder
u niet omdat ik tot u zei: Gĳlieden moet wedergeborend worden.
8 De winde blaast waarheen hĳ
wil, en gĳ hoort het geluid ervan,
maar gĳ weet niet waar hĳ vandaan komt en waar hĳ heen gaat.
Zo is een ieder die uit de geest is
geboren.”f
9 Nikodemus
gaf hem ten ant_
woord: „Hoe kunnen deze dingen
geschieden?” 10 Jezus gaf hem
ten antwoord: „Zĳt gĳ een leraar
¨
van Isra
el en weet toch deze din_
gen niet? g 11 Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Wĳ spreken over
wat wĳ weten en wĳ leggen getuigenis af h van wat wĳ hebben
gezien, maar gĳlieden neemt het
getuigenis dat wĳ geven niet aan.i
12 Indien ik ulieden aardse dingen heb gezegd en GIJ nochtans
niet gelooft, hoe zult GIJ dan geloven indien ik U hemelse dingen
vertel? j 13 Bovendien is geen
mens tot in de hemel opgestegen,k dan hĳ die uit de hemel is
neergedaald,l de Zoon des mensen.m 14 En zoals Mozes
in de
_
wildernis de slang heeft omhooggeheven,n zo moet ook de Zoon des
mensen omhooggeheven worden,o
15 opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben.p
16 Want God heeft de wereld
zozeer liefgehadq dat hĳ zĳn eniggeboren Zoon heeft gegeven,r opdat een ieder die geloofs oefent
in hem, niet vernietigd zou worden,t maar eeuwig leven zou hebben.u 17 Want God heeft zĳn
Zoon niet naar de wereld uitgezonden opdat hĳ de wereld zou
oordelen,v maar opdat de wereld
door bemiddeling van hem gered zou worden.w 18 Hĳ die geloof oefent in hem, zal niet geoordeeld worden.x Hĳ die geen geloof
oefent, is reeds geoordeeld, omdat
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JOHANNES 3:5-29

hĳ geen geloof heeft geoefend in
de naam van de eniggeboren Zoon
van God.a 19 Dit nu is de basis
voor het oordeel, dat het lichtb
in de wereld is gekomen,c maar
de mensen hebben de duisternis
meer liefgehad dan het licht,d omdat hun werken goddeloos waren.
20 Want hĳ die verachtelĳke dingen beoefent,e haat het licht en
komt niet tot het licht, opdat zĳn
werken niet worden terechtgewezen.f 21 Maar hĳ die doet wat
waar is, komt tot het licht,g opdat
zĳn werken openbaar gemaakt
worden als [werken] die in overeenstemming met God zĳn gedaan.”
22 Na deze dingen gingen Jezus en zĳn discipelen het land van
Judea
_ in, en daar bracht hĳ enige
tĳd met hen door en doopte er.h
i doopte ook, in
23 Maar Johannes
_
Enon
bĳ Salim,
omdat daar een
_
_
grote hoeveelheid water j was, en
er bleven mensen komen, die werden gedoopt; k 24 Johannes
was
_
namelĳk nog niet in de gevangel
nis geworpen.
25 Daarom rees er van de zĳde
van de discipelen van Johannes
_
een twistgesprek met een jood
m
26 Zĳ dan
over de reiniging.
kwamen bĳ Johannes
en zeiden
_
tot hem: „Rabbi, de man die met
u was aan de overkant van de
Jorda_ an,
van wie gĳ getuigenis
_
hebt afgelegd,n zie, die is aan het
´
dopen en allen gaan naar hem
toe.”o 27 Johannes
gaf ten ant_
woord: „Een mens kan geen enkel ding ontvangen, tenzĳ het
hem vanuit de hemel gegeven
is.p 28 GIJZELF getuigt van mĳ
dat ik heb gezegd: Ik ben de
Christus niet,q maar ik ben voor
hem uit gezonden.r 29 Hĳ die
de bruid heeft, is de bruidegom.s
De vriend van de bruidegom echter, die erbĳ staat en hem hoort,
heeft grote vreugde om de stem
h Jo 3:26; Jo 4:2; i Mt 3:1; j Mr 1:10; Han 8:36;
k Mt 3:6; l Mt 14:3; Lu 3:20; m Mr 7:3; n Jo 1:7;
Jo 1:34; o Jo 6:65; p Jo 19:11; Heb 5:4; Jak 1:17;
q Jo 1:20; Han 13:25; r Jes 40:3; Mal 3:1; Mt
11:10; Lu 1:17; s Mt 22:2; 2Kor 11:2; Ef 5:25; Opb
21:9.

JOHANNES 3:30–4:23
van de bruidegom. Daarom is deze
vreugde van mĳ volkomen geworden.a 30 Hĳ moet blĳven toenemen, maar ik moet blĳven afnemen.”
31 Hĳ die van boven komt, is boven alle anderen.b Hĳ die uit de
aarde is, is uit de aarde en spreekt
over dingen van de aarde.c Hĳ die
uit de hemel komt, is boven alle
anderen.d 32 Wat hĳ gezien en
gehoord heeft, daarvan legt hĳ getuigenis af,e maar niemand aanvaardt zĳn getuigenis.f 33 Wie
zĳn getuigenis heeft aanvaard,
heeft er zĳn zegel op gedrukt
dat God waarachtig is.g 34 Want
degene die door God is uitgezonden, spreekt de woorden van
God,h want hĳ geeft de geest niet
met mate.i 35 De Vader heeft de
Zoon liefj en heeft alle dingen in
zĳn hand gegeven.k 36 Hĳ die
geloof l oefent in de Zoon, heeft
eeuwig leven; m hĳ die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet
zien,n maar de gramschap Gods
blĳft op hem.o
Toen nu de Heer te weten
¨
4
kwam dat de Farizeeen hadden gehoord dat Jezus meer discipelen maakte en doopte p dan Johannes
— 2 hoewel Jezus zelf
_
in feite niet doopte, maar zĳn discipelen — 3 verliet hĳ Judea
_ en
vertrok weer naar Galilea.
4 Hĳ
_
moest echter door Samaria
gaan.q
_
5 Zo kwam hĳ bĳ een stad van
Samaria,
S _ichar geheten, dicht bĳ
_
het veld dat Jakob
aan zĳn zoon
_
Jozef
had gegeven.r 6 De bron
_
s
van Jakob
bevond zich daar ook.
_
Vermoeid van de reis zat Jezus nu,
zoals hĳ was, bĳ de bron. Het was
ongeveer het zesde uur.
7 Er kwam een vrouw uit Samaria
om water te putten. Jezus
_
zei tot haar: „Geef mĳ te drinken.”
8 (Zĳn discipelen waren namelĳk
de stad ingegaan om levensmiddelen te kopen.) 9 Daarop zei
de Samaritaanse vrouw tot hem:
„Hoe kunt gĳ, ofschoon gĳ een
jood zĳt, te drinken vragen aan
mĳ, terwĳl ik een Samaritaan-

Samaritaanse bĳ de bron
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se vrouw ben?” (Joden onderhouden namelĳk geen betrekkingen
met Samaritanen.a) 10 Jezus gaf
haar ten antwoord: „Indien gĳ de
vrĳe gave b Gods hadt gekend en
wist wie c het is die tot u zegt:
’Geef mĳ te drinken’, zoudt gĳ
hem hebben gevraagd, en hĳ zou
u levend water hebben gegeven.”d
11 Zĳ zei tot hem: „Heer, gĳ hebt
niet eens een emmer om water te
putten, en de put is diep. Waar
haalt gĳ dat levende water dan
vandaan? 12 Gĳ zĳt toch niet
groter e dan onze voorvader Jakob,
_
die ons de put heeft gegeven en
er zelf met zĳn zonen en zĳn vee
uit heeft gedronken?” 13 Jezus
gaf haar ten antwoord: „Iedereen
die van dit water drinkt, zal weer
dorst krĳgen. 14 Al wie van het
water drinkt dat ik hem zal geven,
zal nimmermeer dorst krĳgen,f
maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water g worden dat opborrelt om eeuwig levenh te schenken.” 15 De
vrouw zei tot hem: „Heer, geef mĳ
dat water, zodat ik geen dorst zal
hebben en ook niet meer hierheen
hoef te komen om water te putten.”
16 Hĳ zei tot haar: „Ga, roep uw
man en kom hierheen.” 17 De
vrouw gaf ten antwoord: „Ik heb
geen man.” Jezus zei tot haar: „Gĳ
hebt terecht gezegd: ’Een man
heb ik niet.’ 18 Want gĳ hebt
vĳf mannen gehad, en de [man]
die gĳ nu hebt, is uw man niet.
Het is waar wat gĳ hebt gezegd.”
19 De vrouw zei tot hem: „Heer,
ik bemerk dat gĳ een profeet zĳt.i
20 Onze voorvaders hebben op
deze berg aanbeden,j maar gĳlieden zegt dat in Jeruzalem
de
_
plaats is waar men moet aanbidden.”k 21 Jezus zei tot haar: „Geloof mĳ, vrouw: Het uur komt
waarin gĳlieden de Vader noch op
l
deze berg noch in Jeruzalem
zult
_
aanbidden.m 22 Gĳlieden aann
bidt wat GIJ niet kent; wĳ aanbidden wat wĳ kennen, want redding is uit de joden.o 23 Maar
het uur komt, en is nu, waarin
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Met geest en waarheid. Genezing in Galilea

de ware aanbidders de Vader met
geesta en waarheidb zullen aanbidden, ja, want de Vader zoekt
zulke mensen om hem te aanbidden.c 24 God is een Geest,d en
wie hem aanbidden, moeten [hem]
met geest en waarheid aanbidden.”e 25 De vrouw zei tot hem:
„Ik weet dat de Mess _ias f komt, die
Christus g wordt genoemd. Wanneer die gekomen is, zal hĳ ons
alle dingen openlĳk bekendmaken.” 26 Jezus zei tot haar: „Ik
ben het, die met u spreek.”h
27 Op dit ogenblik nu kwamen
zĳn discipelen terug, en zĳ gingen zich verwonderen omdat hĳ
met een vrouw sprak. Natuurlĳk zei niemand: „Wat zoekt gĳ?”,
of: „Waarom praat gĳ met haar?”
28 De vrouw dan liet haar waterkruik staan en ging de stad in
en zei tot de mensen: 29 „Komt
mee [en] ziet een mens die mĳ
alle dingen heeft verteld die ik gedaan heb. Zou dit niet misschien
de Christus zĳn?”i 30 Zĳ gingen
de stad uit en begaven zich naar
hem toe.
31 Ondertussen drongen de discipelen bĳ hem aan en zeiden:
„Rabbi,j eet.” 32 Maar hĳ zei tot
hen: „Ik heb voedsel te eten dat GIJ
niet kent.” 33 Daarom zeiden de
discipelen toen tot elkaar: „Heeft
iemand hem soms iets te eten gebracht?” 34 Jezus zei tot hen:
„Mĳn voedselk is, dat ik de will
doe van hem die mĳ heeft gezonden en zĳn werk voleindig.m
35 Zegt GIJ niet dat het nog vier
maanden zĳn voordat de oogst
komt? Ziet! Ik zeg U: Slaat UW
ogen op en ziet de velden, dat ze
wit zĳn om geoogst te worden.n
Reeds 36 ontvangt de oogster
loon en verzamelt vrucht voor het
eeuwige leven,o zodat de zaaier p
en de oogster zich samen kunnen
verheugen.q 37 In dit opzicht is
´
het gezegde werkelĳk waar: Een
is de zaaier en een ander de oogster. 38 Ik heb U uitgezonden
om te oogsten wat U geen arbeid
heeft gekost. Anderen hebben
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JOHANNES 4:24-52

gearbeida en GIJ hebt de voordelen van hun arbeid geplukt.”
39 Velen der Samaritanen nu
uit die stad stelden geloof b in
hem wegens het woord van de
vrouw, die getuigde: „Hĳ heeft
mĳ alle dingen verteld die ik gedaan heb.”c 40 Toen daarom de
Samaritanen bĳ hem kwamen,
vroegen zĳ hem voorts bĳ hen te
blĳven; en hĳ bleef daar twee dagen.d 41 Dientengevolge geloofden er nog velen meer op grond
van datgene wat hĳ zei,e 42 en
zĳ zeiden toen tot de vrouw: „Wĳ
geloven niet langer om wat gĳ gezegd hebt, want wĳ hebben het
zelf gehoordf en wĳ weten dat deze
man stellig de redder g der wereld
is.”
43 Na de twee dagen vertrok
hĳ vandaar naar Galilea.
_ h 44 Jezus zelf legde er echter getuigenis
van af dat een profeet in zĳn eigen
land geen eer geniet.i 45 Toen
hĳ daarom in Galilea
_ ¨ aankwam,
ontvingen de Galileeers hem, omdat zĳ alle dingen hadden gezien
die hĳ in Jeruzalem
op het feest
_
had gedaan,j want zĳ waren ook
naar het feest gegaan.k
l
46 Zo kwam hĳ weer te Kana
_
in Galilea,
waar hĳ het water in
_
wĳn had veranderd.m Nu was er
een zekere dienaar van de¨ koning,
wiens zoon in Kaperna
umn ziek
_
was. 47 Toen deze man hoorde
dat Jezus uit Judea
_ naar Galilea
_
was gekomen, ging hĳ naar hem
toe en vroeg hem vervolgens te
komen en zĳn zoon gezond te maken, want deze lag op sterven.
48 Maar Jezus zei tot hem: „Indien gĳlieden geen tekeneno en
wonderenp ziet, zult GIJ geenszins
geloven.” 49 De dienaar van de
koning zei tot hem: „Heer, daal af
voordat mĳn jonge kind sterft.”
50 Jezus zei tot hem: „Ga heen; q
uw zoon leeft.”r De mens geloofde
het woord dat Jezus tot hem sprak
en ging heen. 51 Maar terwĳl
hĳ afdaalde, kwamen zĳn slaven
hem reeds tegemoet om te zeggen
dat zĳn jongen leefde.s 52 Daarom informeerde hĳ nu bĳ hen

JOHANNES 4:53–5:25

Genezing op sabbat. God, een werker

naar het uur waarop zĳn beterschap was ingetreden. Zĳ dan zeiden tot hem: „Gisteren op het zevende uur is de koorts a van hem
geweken.” 53 Derhalve wist de
vader dat het op hetzelfde uur b
was waarop Jezus tot hem had
gezegd: „Uw zoon leeft.” En hĳ en
zĳn gehele huisgezin geloofden.c
54 Dit nu was het tweede tekend
dat Jezus verrichtte, toen hĳ uit
Judea
_ naar Galilea
_ was gekomen.
Na deze dingen was er een
feeste van de joden, en Jezus
ging op naar Jeruzalem.
2 Nu
_
is er in Jeruzalem
bĳ de schaaps_
poortf een waterbekken, in het
Hebreeuws Bethzatha
geheten,
_
met vĳf zuilengangen. 3 In deze [gangen] lag een menigte zieken, blinden, kreupelen en mensen
met verdorde ledematen. 4 ——
5 Er was echter een zeker mens
die al achtendertig jaar ziek was.
6 Toen Jezus deze zag liggen, en
omdat hĳ wist dat hĳ reeds lange tĳd [ziek] was,g zei hĳ tot hem:
„Wilt gĳ gezond worden?”h 7 De
zieke antwoordde hem: „Heer, ik
heb niemand die mĳ, wanneer
het water in beroering komt, in
het bekken brengt, maar terwĳl
ik´ ´ eraan kom, daalt een ander
voor mĳ erin af.” 8 Jezus zei
tot hem: „Sta op, neem uw draagbed op en loop.”i 9 En onmiddellĳk werd de mens gezond, en
hĳ nam zĳn draagbed op en ging
lopen.
Nu was het sabbatj op die dag.
10 Daarom zeiden de joden toen
tot de genezene: „Het is sabbat,
en het is u niet geoorloofdk het
draagbed te dragen.” 11 Maar
hĳ antwoordde hun: „Degene die
mĳ gezond heeft gemaakt, die
heeft tot mĳ gezegd: ’Neem uw
draagbed op en loop.’ ” 12 Zĳ
vroegen hem: „Wie is de mens die
tot u heeft gezegd: ’Neem het op
en loop’?” 13 De man die gezond
was gemaakt, wist echter niet wie
hĳ was, want Jezus had zich verwĳderd, omdat er een schare op
die plaats was.
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14 Na deze dingen trof Jezus
hem in de tempel aan en zei tot
hem: „Zie, gĳ zĳt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u
niets ergers overkomt.” 15 De
mens ging heen en vertelde aan de
joden dat het Jezus was die hem
gezond had gemaakt. 16 Om die
reden nu gingen de joden Jezus
vervolgen,a omdat hĳ deze dingen
op sabbat deed. 17 Maar hĳ antwoordde hun: „Mĳn Vader is tot
nu toe blĳven werken, en ik blĳf
werken.”b 18 Om die reden dan
waren de joden er nog meer op uit
hem te doden,c omdat hĳ niet alleen de sabbat schond, maar ook
God zĳn eigen Vader noemde,d
waardoor hĳ zichzelf aan God
gelĳk maakte.e
19 Daarom gaf Jezus hun verder ten antwoord: „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: De Zoon kan
niets uit zichzelf doen, maar alleen datgene wat hĳ de Vader
ziet doen.f Want al wat Die doet,
dat doet ook de Zoon evenzo.
20 Want de Vader heeft genegenheid voor de Zoong en laat
hem alle dingen zien die hĳzelf
doet, en hĳ zal hem grotere werken dan deze laten zien, opdat GIJ
U moogt verwonderen.h 21 Want
evenals de Vader de doden opwekt en levend maakt,i zo maakt
ook de Zoon levend wie hĳ wil.j
22 Want de Vader oordeelt volstrekt niemand, maar heeft het
gehele oordeel aan de Zoon toevertrouwd,k 23 opdat allen de
Zoon zouden erenl evenals zĳ
de Vader eren. Hĳ die de Zoon
niet eert, eert de Vader niet, die
hem heeft gezonden.m 24 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Wie mĳn
woord hoort en hem gelooft die
mĳ heeft gezonden, heeft eeuwig
leven,n en hĳ komt niet in het
oordeel, maar is uit de dood tot
het leven overgegaan.o
25 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Het uur komt, en is nu, waarin
de dodenp de stemq van de Zoon
van God zullen horen, en zĳ die
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Doden zullen Jezus’ stem horen

er acht op hebben geslagen, zullen leven.a 26 Want evenals de
Vader leven in zichzelf heeft,b
zo heeft hĳ ook de Zoon gegeven leven in zichzelf te hebben.c
27 En hĳ heeft hem macht gegeven om te oordelen,d omdat hĳ
de Zoon des mensene is. 28 Verwondert U hierover niet, want
het uur komt waarin allen die
in de herinneringsgraven zĳn,f
zĳn stem zullen horen 29 en te
voorschĳn zullen komen, zĳ die
goede dingen hebben gedaan, tot
een opstanding des levens,g zĳ die
verachtelĳke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des
oordeels.h 30 Ik kan niets uit
mĳzelf doen; gelĳk ik hoor, oordeel ik; en het oordeel dat ik vel,
is rechtvaardig,i want ik zoek niet
mĳn eigen wil, maar de wilj van
hem die mĳ heeft gezonden.
31 Indien alleen ik over mĳzelf
getuigenis afleg,k is mĳn getuigenis niet waar.l 32 Er is een ander die getuigenis over mĳ aflegt, en ik weet dat het getuigenis
dat hĳ over mĳ aflegt,m waar is.
33 GIJ hebt mensen naar Johan_
nes gezonden, en hĳ heeft getuigenis van de waarheid afgelegd.n
34 Ik neem echter het getuigenis van een mens niet aan, maar
ik zeg deze dingen opdat GIJ gered moogt worden.o 35 Die man
was een brandende en schĳnende lamp, en een korte tĳd hebt
GIJ U ten zeerste in zĳn licht willen verheugen.p 36 Het getuigenis echter dat ik heb, is groter
dan dat van Johannes,
want het
_
zĳn juist de werken die ik in opdracht van mĳn Vader moet volbrengen, de werken zelf die ik
doe,q die getuigenis over mĳ afleggen dat de Vader mĳ heeft gezonden. 37 Ook de Vader zelf, die
mĳ heeft gezonden, heeft getuigenis over mĳ afgelegd.r GIJ hebt
noch zĳn stem ooit gehoord, noch
zĳn gedaante gezien; s 38 en zĳn
woord hebt GIJ niet blĳvend in U,
omdat GIJ juist degene die hĳ gezonden heeft, niet gelooft.
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39 GIJ onderzoekt de Schriften,a
omdat GIJ denkt dat GIJ door middel daarvan eeuwig leven zult hebben; en deze leggen juist getuigenis over mĳ af.b 40 En toch
wilt GIJ niet tot mĳ komen opdat
GIJ leven moogt hebben.c 41 Ik
neem geen heerlĳkheid van mensen aan,d 42 maar ik weet heel
goed dat GIJ de liefde van God
niet in U hebt.e 43 Ik ben in de
naam van mĳn Vader gekomen,f
maar GIJ aanvaardt mĳ niet; indien iemand anders in zĳn eigen
naam kwam, zoudt GIJ hem aanvaarden. 44 Hoe kunt GIJ geloven wanneer GIJ heerlĳkheidg van
elkaar aanneemt en niet de heerlĳkheid zoekt die van de enige
God komt? h 45 Denkt niet dat
ik
´ ´ U bĳ de Vader zal aanklagen;i
een is er die U aanklaagt, Mozes,
_
op wie GIJ UW hoop hebt gesteld.
46 Indien GIJ trouwens Mozes
_
hadt geloofd, zoudt GIJ mĳ geloven, want hĳ heeft over mĳ geschreven.j 47 Maar indien GIJ
de geschriften van hem niet gelooft,k hoe zult GIJ dan mĳn woorden geloven?”
Na deze dingen vertrok Jezus
naar de overkant van de zee
6
2 Maar
van Galilea
_ of Tiberias.
_
l
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een grote schare bleef hem volgen, omdat zĳ de tekenen zagen
die hĳ aan de zieken verrichtte.m
3 Daarom ging Jezus een berg op n
en zat daar neer met zĳn discipelen. 4 Nu was het Pascha,o het
feest der joden, nabĳ. 5 Toen Jezus dan zĳn ogen opsloeg en bemerkte dat er een grote schare
naar hem toe kwam, zei hĳ tot
Fil _ippus: „Waar zullen wĳ broden
kopen, zodat zĳ kunnen eten?”p
6 Dit zei hĳ echter om hem op
de proef te stellen, want zelf wist
hĳ wat hĳ ging doen. 7 Fil _ippus antwoordde hem: „Tweehonderd denarii aan broden is niet genoeg voor hen, ook al zou ieder
maar weinig krĳgen.”q 8 Een
van zĳn discipelen, Andreas,
de
_
o Jo 2:13; Jo 5:1; p Mt 14:14; Mr 6:35; Lu 9:12;
q Mr 6:37.
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broer van S _imon Petrus,
zei tot
_
hem: 9 „Er is hier een jongetje
a
dat vĳf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat is dit onder zo
velen?”b
10 Jezus zei: „L AAT de mensen aanliggen zoals bĳ een maaltĳd.”c Nu was er veel gras op
die plaats. De mannen dan lagen
aan, ongeveer vĳfduizend in getal.d 11 Toen nam Jezus de broden, en na een dankgebed te hebben uitgesproken, deelde hĳ ze
uit aan hen die aanlagen; evenzo
ook de visjes, zoveel zĳ er maar
van wilden.e 12 Toen zĳ echter
verzadigd waren,f zei hĳ tot zĳn
discipelen: „Verzamelt de overgebleven brokken, opdat er niets
verloren gaat.” 13 Zĳ verzamelden die dus en vulden twaalf manden met brokken van de vĳf gerstebroden, welke door hen die
hadden gegeten, waren overgelaten.g
14 Toen de mensen derhalve de
tekenen zagen die hĳ verrichtte, zeiden zĳ voorts: „Dit is stellig de profeeth die in de wereld
zou komen.” 15 Daar Jezus nu
wist dat zĳ wilden komen en hem
wilden grĳpen om hem koning te
maken, trok hĳ zich weer op de
berg terug,i geheel alleen.
16 Toen het avond werd, daalden zĳn discipelen af naar de zee,j
17 en nadat zĳ in een boot waren
gestapt, zetten zĳ koers naar de
overkant van de zee, in de rich¨
ting van Kaperna
um. Het was nu
_
reeds donker geworden en Jezus
was nog niet bĳ hen gekomen.
18 Ook werd de zee opgezweept
omdat er een sterke wind waaide.k
19 Toen zĳ echter ongeveer vĳf of
zes kilometer hadden geroeid, zagen zĳ Jezus op de zee lopen en
dicht bĳ de boot komen; en zĳ werden bevreesd.l 20 Maar hĳ zei
tot hen: „Ik ben het; vreest niet!”m
21 Daarom waren zĳ bereid hem
in de boot op te nemen, en vlak
daarop kwam de boot aan land,
precies daar waarheen zĳ trachtten te gaan.n
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22 De volgende dag zag de schare die aan de andere kant van de
zee stond, dat daar alleen maar
een kleine boot was, en geen andere, en dat Jezus niet met zĳn discipelen in de boot was gegaan, maar
dat alleen zĳn discipelen waren
vertrokken; 23 er kwamen echter boten uit Tiberias
dicht bĳ de
_
plaats waar zĳ, nadat de Heer het
dankgebed had uitgesproken, het
brood hadden gegeten. 24 Toen
de schare daarom zag dat Jezus
daar niet was, en evenmin zĳn discipelen, stapten zĳ in hun bootjes
¨
en kwamen naar Kaperna
um om
_
Jezus te zoeken.a
25 Toen zĳ hem dan aan de
overkant van de zee vonden, zeiden zĳ tot hem: „Rabbi,b wanneer
zĳt gĳ hier gekomen?” 26 Jezus
antwoordde hun en zei: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: GIJ
zoekt mĳ niet omdat GIJ tekenen
hebt gezien, maar omdat GIJ van
de broden hebt gegeten en verzadigd zĳt geworden.c 27 Werkt
niet voor het voedsel dat vergaat,d maar voor het voedsel dat
blĳft voor het eeuwige leven,e dat
de Zoon des mensen U zal geven;
want op hem heeft de Vader, ja
God, zĳn zegel [van goedkeuring]
gedrukt.”f
28 Daarom zeiden zĳ tot hem:
„Wat zullen wĳ doen om de werken van God te werken?” 29 Jezus gaf hun ten antwoord: „Dit is
het werk van God, dat GIJ geloof g
oefent in hem die Hĳ uitgezonden heeft.”h 30 Daarom zeiden
zĳ tot hem: „Wat verricht gĳ dan
als teken,i opdat wĳ [het] kunnen zien en u geloven? Wat voor
werk doet gĳ? 31 Onze voorvaders hebben het mannaj gegeten
in de wildernis, zoals er geschreven staat: ’Hĳ gaf hun brood uit
de hemel te eten.’ ”k 32 Jezus
dan zei tot hen: „Voorwaar, voorheeft
waar, ik zeg U: Niet Mozes
_
U het brood uit de hemel gegeven,
maar mĳn Vader geeft U het ware
brood uit de hemel.l 33 Want het
brood van God is degene die uit
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„Brood des levens”. God trekt gelovigen

de hemel neerdaalt en leven aan
de wereld geeft.” 34 Daarom zeiden zĳ tot hem: „Heer, geef ons
altĳd dit brood.”a
35 Jezus zei tot hen: „Ik ben
het brood des levens. Wie tot mĳ
komt, zal geen honger meer krĳgen, en wie geloof in mĳ oefent,
zal nooit meer dorst krĳgen.b
36 Maar ik heb tot U gezegd: GIJ
hebt mĳ gezien en toch gelooft
GIJ niet.c 37 Al wat de Vader mĳ
geeft, zal tot mĳ komen, en wie
tot mĳ komt, zal ik geenszins verdrĳven; d 38 want ik ben niet uit
de hemel neergedaalde om mĳn
wil te doen, maar de wil van hem
die mĳ heeft gezonden.f 39 Dit
is de wil van hem die mĳ heeft
gezonden, dat ik niets van al wat
hĳ mĳ heeft gegeven, verloren
laat gaan, maar dat ik het op de
laatste dag [uit de dood] opwek.g
40 Want dit is de wil van mĳn
Vader, dat een ieder die de Zoon
aanschouwt en geloof in hem
oefent, eeuwig leven moge hebben,h en ik zal hem op de laatste
dag [uit de dood] opwekken.”i
41 De joden dan gingen over
hem murmureren, omdat hĳ gezegd had: „Ik ben het brood dat
uit de hemel is neergedaald”; j
42 en zĳ zeiden voorts: k „Is dit
l
niet Jezus, de zoon van Jozef,
_
wiens vader en moeder wĳ kennen? Hoe kan hĳ dan nu zeggen: ’Ik ben uit de hemel neergedaald’?” 43 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Houdt ermee op onder
elkaar te murmureren. 44 Niemand kan tot mĳ komen tenzĳ de Vader, die mĳ heeft gezonden, hem trekt; m en ik zal hem
op de laatste dag [uit de dood] opwekken.n 45 Er staat geschreven in de Profeten: ’En zĳ zullen allen door Jehovah worden
onderwezen.’o Een ieder die het
van de Vader gehoord en geleerd
heeft, komt tot mĳ.p 46 Niet dat
iemand de Vader heeft gezien,q
behalve hĳ die van God afkomstig is; die heeft de Vader gezien.r
47 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U:
Wie gelooft, heeft eeuwig leven.s
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48 Ik ben het brooda des levens.
49 UW voorvaders hebben in de
wildernis het manna gegetenb en
zĳn niettemin gestorven. 50 Dit
is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat een ieder ervan kan
eten en niet zal sterven. 51 Ik
ben het levende brood dat uit de
hemel is neergedaald; als iemand
van dit brood eet, zal hĳ leven
in eeuwigheid; en inderdaad, het
brood dat ik zal geven, is mĳn
vlees c ten behoeve van het leven
der wereld.”d
52 Toen gingen de joden onder
elkaar twisten en zeiden: „Hoe
kan deze man ons zĳn vlees te
eten geven?” 53 Derhalve zei
Jezus tot hen: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ het
vlees e van de Zoon des mensen
niet eet en zĳn bloedf niet drinkt,
hebt GIJ geen leveng in UZELF.
54 Wie zich met mĳn vlees voedt
en mĳn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem op de laatste dag [uit de dood] opwekken; h
55 want mĳn vlees is waar voedsel en mĳn bloed is ware drank.
56 Wie zich met mĳn vlees voedt
en mĳn bloed drinkt, blĳft in eendracht met mĳ en ik in eendracht
met hem.i 57 Evenals de levendej Vader mĳ heeft uitgezonden
en ik leef vanwege de Vader, zo
ook hĳ die zich met mĳ voedt,
ja ook hĳ zal leven vanwege mĳ.k
58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet
zoals toen UW voorvaders aten en
toch zĳn gestorven. Wie zich met
dit brood voedt, zal in eeuwigheid
leven.”l 59 Deze dingen zei hĳ
toen hĳ in een openbare vergade¨
ring te Kaperna
um onderwees.
_
60 Toen velen van zĳn discipelen dit daarom hoorden, zeiden zĳ: „Deze rede is aanstootgevend; wie kan ernaar luisteren?”m
61 Maar Jezus, die bĳ zichzelf
wist dat zĳn discipelen hierover murmureerden, zei tot hen:
„Wordt GIJ hierdoor tot struikelen gebracht? n 62 Wat dan wel,
indien GIJ de Zoon des mensen

JOHANNES 6:63–7:20
zoudt zien opstĳgen tot waar
hĳ tevoren was? a 63 Het is de
geest die levengevend is; b het
vlees is volstrekt van geen nut.
De woorden die ik tot U heb gesproken, zĳn geestc en zĳn leven.d 64 Maar er zĳn sommigen onder U, die niet geloven.”
Jezus wist namelĳk van [het] begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem
zou verraden.e 65 Derhalve zei
hĳ verder: „Daarom heb ik U gezegd: Niemand kan tot mĳ komen, tenzĳ het hem door de Vader gegeven is.”f
66 Ten gevolge hiervan keerden
velen van zĳn discipelen zich tot
de dingen die zĳ hadden achtergelateng en wandelden voortaan
niet meer met hem.h 67 Daarom zei Jezus tot de twaalf: „Wilt
ook GIJ niet heengaan?” 68 S _ii antwoordde hem:
mon Petrus
_
„Heer, tot wie zullen wĳ heengaan? j Gĳ hebt woorden van eeuwig leven; k 69 en wĳ hebben geloofd en zĳn te weten gekomen dat
gĳ de Heilige Gods zĳt.”l 70 Jezus antwoordde hun: „Heb ik niet
U twaalf uitgekozen? m Toch is
een van U een lasteraar.”n 71 Hĳ
sprak in werkelĳkheid van Ju_
das, [de zoon] van S _imon Iskariot;
_
want deze zou hem verraden,o
´ ´
ofschoon hĳ een van de twaalf
was.
Na deze dingen nu bleef Je7
zus in Galilea
_ rondwandelen,
want hĳ wilde niet in Judea
_ rondwandelen, omdat de joden hem
zochten te doden.p 2 Het feest
der joden, het loofhuttenfeest,q
was echter nabĳ. 3 Daarom zeiden zĳn broers r tot hem: „Vertrek
van hier en ga naar Judea,
op_
dat ook uw discipelen de werken
kunnen aanschouwen die gĳ doet.
4 Want niemand doet iets in het
verborgen, als hĳzelf de openbaarheid zoekt. Indien gĳ deze dingen
doet, maak u dan aan de wereld
openbaar.” 5 Zĳn broers s oefenden in werkelĳkheid geen geloof
in hem.t 6 Daarom zei Jezus tot
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hen: „Mĳn bestemde tĳd is er
nog niet,a maar UW bestemde tĳd
is altĳd daar. 7 De wereld heeft
geen reden U te haten, maar ze
haat mĳ, omdat ik getuigenis betreffende haar afleg dat haar werken goddeloos zĳn.b 8 Gaat GIJ
op naar het feest; ik ga nog niet op
naar dit feest, omdat mĳn bestemde tĳdc nog niet volledig is gekomen.”d 9 Nadat hĳ dan deze dingen tot hen had gezegd, bleef hĳ
in Galilea.
_
10 Toen echter zĳn broers naar
het feest waren opgegaan, ging
hĳzelf ook op, niet openlĳk, maar
als in het verborgen.e 11 De joden gingen hem daarom op het
feest zoekenf en zeiden: „Waar is
die [man]?” 12 En er werd op
gedempte toon veel over hem gesproken onder de scharen.g Sommigen zeiden: „Hĳ is een goed
mens.” Anderen zeiden: „Dat is
hĳ niet, maar hĳ misleidt de schare.” 13 Niemand sprak natuurlĳk in het openbaar over hem, uit
vrees voor de joden.h
14 Toen nu het feest reeds half
voorbĳ was, begaf Jezus zich naar
de tempel en ging er onderwĳzen.i 15 De joden dan verwonderden zich en zeiden: „Hoe kan
deze man zo geleerd zĳn,j terwĳl
hĳ niet op de scholen heeft gestudeerd?”k 16 Daarop antwoordde Jezus hun en zei: „Wat ik leer,
is niet van mĳ, maar behoort
hem toe die mĳ heeft gezonden.l
17 Indien iemand Zĳn wil wenst
te doen, zal hĳ betreffende deze
leer weten of ze uit God is m of dat
ik uit mĳzelf spreek. 18 Wie uit
zichzelf spreekt, zoekt zĳn eigen
heerlĳkheid; wie daarentegen de
heerlĳkheidn zoekt van degene
die hem heeft gezonden, die is
waarachtig, en er is geen onrechtvaardigheid in hem. 19 Heeft
U niet de Wet gegeven? o
Mozes
_
Maar niemand van U gehoorzaamt
de Wet. Waarom zoekt GIJ mĳ
te doden?”p 20 De schare anto Ex 24:3; De 33:4; Han 7:38; Ga 3:19; p Mt 12:14;
Mr 3:6.
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Bron van „water”. Schare verdeeld

woordde: „Gĳ hebt een demon.a
Wie zoekt u te doden?” 21´ Jezus
gaf hun ten antwoord: „Een daad
heb ik verrichtb en allen staat GIJ
verwonderd. 22 Daarom heeft
U de besnĳdenis c gegeven
Mozes
_
— niet dat ze van Mozes
afkom_
stig is, want ze komt van de voord
vaders — en GIJ besnĳdt een
mens op een sabbat. 23 Als een
mens op een sabbat de besnĳdenis ontvangt, opdat de wet van
Mozes
niet wordt overtreden, zĳt
_
GIJ dan hevig vertoornd op mĳ
omdat ik op een sabbat een mens
volkomen gezond heb gemaakt? e
24 Oordeelt niet langer naar het
uiterlĳke aanzien, maar velt een
rechtvaardig oordeel.”f
25 Toen zeiden sommigen van
de inwoners van Jeruzalem:
„Is
_
dit niet de man die zĳ zoeken te
doden? g 26 En zie nu eens, hĳ
staat in het openbaar te spreken,h
en zĳ zeggen hem niets. Zouden
de regeerders soms met zekerheid
te weten zĳn gekomen dat dit de
Christus is? i 27 Wĳ weten daarentegen waar deze man vandaan
is; j wanneer echter de Christus
komt, zal niemand weten waar
hĳ vandaan komt.”k 28 Daarom
riep Jezus, terwĳl hĳ in de tempel onderwees, uit en zei: „GIJ
kent mĳ en ook weet GIJ waar
ik vandaan ben.l Bovendien ben
ik niet uit eigen beweging gekomen,m maar hĳ die mĳ gezonden heeft, bestaat werkelĳk,n en
GIJ kent hem niet.o
29 Ik ken
hem,p omdat ik een vertegenwoordiger van hem ben, en Hĳ heeft
mĳ uitgezonden.”q 30 Zĳ zochten hem dan te grĳpen,r maar
niemand sloeg de hand aan hem,
omdat zĳn uur s nog niet was gekomen. 31 Toch stelden velen van
de schare geloof in hem; t en zĳ
begonnen te zeggen: „Wanneer de
Christus gekomen is, zal hĳ dan
soms meer tekenen verrichtenu
dan deze man heeft verricht?”
¨
32 De Farizeeen hoorden dat
de schare deze dingen over hem
mompelde, en
¨ de overpriesters en
de Farizeeen zonden beambten
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uit om hem te grĳpen.a 33 Jezus dan zei: „Nog een korte tĳd
blĳf ik bĳ U en dan ga ik naar hem
die mĳ heeft gezonden.b 34 GIJ
zult mĳ zoeken,c maar GIJ zult
mĳ niet vinden, en waar ik ben,
kunt GIJ niet komen.”d 35 Daarom zeiden de joden onder elkaar:
„Waarheen is deze [man] van plan
te gaan, zodat wĳ hem niet zullen
vinden? Hĳ is toch niet van plan
naar de [joden] te gaan die onder
de Grieken verstrooid zĳne en de
Grieken te onderwĳzen? 36 Wat
betekent dit gezegde, dat hĳ zei:
’GIJ zult mĳ zoeken, maar GIJ zult
mĳ niet vinden, en waar ik ben,
kunt GIJ niet komen’?”
37 Op de laatste dag nu, de grote dag van het feest,f stond Jezus
daar, en hĳ riep uit en zei: „Indien iemand dorst heeft,g hĳ kome
tot mĳ en drinke. 38 Wie geloof
in mĳ stelt,h zoals de Schrift heeft
gezegd: ’Uit zĳn binnenste zullen stromen van levend water
vloeien.’ ”i 39 Hĳ zei dit echter
betreffende de geest, welke zĳ
die geloof in hem stelden, weldra zouden ontvangen; want er
was nog geen geest,j omdat Jezus nog niet was verheerlĳkt.k
40 Daarom zeiden toen sommigen
van de schare, die deze woorden
hoorden: „Dit is stellig De Profeet.”l 41 Anderen zeiden: „Dit
is de Christus.”m Maar sommigen zeiden: „De Christus n komt
toch feitelĳk niet uit Galilea?
_ o
42 Heeft de Schrift niet gezegd
dat de Christus uit het nageslacht van David
komt,p en uit
_
q het dorp waar David
Bethlehem,
_
_
gewoonlĳk was?”r 43 Daarom
ontstond er onder de schare verdeeldheid over hem.s 44 Sommigen van hen echter wilden hem
grĳpen, maar niemand sloeg de
hand aan hem.
45 De beambten gingen daarom naar
de overpriesters en Fa¨
rizeeen terug, en de laatsten zeiden tot hen: „Waarom hebt GIJ
p 2Kr 13:5; Ps 89:4; Ps 132:11; Jer 23:5; q Mi 5:2;
Mt 2:5; Lu 2:4; r 1Sa 16:1; s Jo 9:16; Jo 10:19.
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Licht der wereld. Van de rĳken boven

hem niet meegebracht?” 46 De
beambten antwoordden: „Nooit
heeft iemand [anders] op deze
a
47 Waarop
wĳze gesproken.”
¨
de Farizeeen antwoordden: „Zĳt
GIJ soms ook misleid?
48 Heeft
soms een van de
regeerders of
¨
van de Farizeeen geloof in hem
gesteld? b 49 Maar deze schare,
die de Wet niet kent, vervloekt
die bĳ
zĳn zĳ.”c 50 Nikodemus,
_
een vroegere gelegenheid bĳ hem
was gekomen en die een van hen
was, zei tot hen: 51 „Onze wet
oordeelt een mens toch niet zonder hem eerst te hebben gehoordd
en te hebben vernomen wat hĳ
doet?” 52 Zĳ gaven hem ten antwoord: „Zĳt gĳ soms ook uit Galilea?
Onderzoek en zie dat uit Ga_
lilea
_ geen enkele profeete wordt
verwekt.”1
12 Jezus sprak daarom wederom tot hen en zei: „Ik ben het
lichtf der wereld. Wie mĳ volgt,
zal geenszins in duisternis wandelen,g maar zal het licht des ¨levens
bezitten.” 13 De Farizeeen dan
zeiden tot hem: „Gĳ legt getuigenis over uzelf af; uw getuigenis is
niet waar.” 14 Jezus gaf hun ten
antwoord: „Ook al leg ik getuigenis over mĳzelf af, dan is mĳn
getuigenis h toch waar, omdat ik
weet vanwaar ik ben gekomen en
waarheen ik ga.i GIJ echter weet

8
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niet vanwaar ik ben gekomen en
waarheen ik ga. 15 GIJ oordeelt
naar het vlees; a ik oordeel volstrekt niemand.b 16 En zo ik al
oordeel, dan is mĳn oordeel waarachtig, omdat ik niet alleen ben,
maar de Vader, die mĳ gezonden heeft, met mĳ is.c 17 Ook
staat er in UW eigen Wet geschreven: ’Het getuigenis van twee
mensen is waar.’d 18 Ik ben het
die getuigenis over mĳzelf afleg,
en de Vader, die mĳ gezonden
heeft, legt getuigenis over mĳ af.”e
19 Daarom zeiden zĳ verder tot
hem: „Waar is uw Vader?” Jezus
antwoordde: „GIJ kent noch mĳ
noch mĳn Vader.f Indien GIJ mĳ
zoudt kennen, zoudt GIJ ook mĳn
Vader kennen.”g 20 Deze woorden sprak hĳ in de schatkamer,h
toen hĳ in de tempel onderwees.
Maar niemand greep hem,i omdat
zĳn uur j nog niet was gekomen.
21 Daarom zei hĳ wederom tot
hen: „Ik ga heen, en GIJ zult mĳ
zoeken,k en nochtans zult GIJ in
UW zonde sterven.l Waarheen ik
ga, kunt GIJ niet komen.” 22 De
joden zeiden daarop: „Hĳ zal toch
zichzelf niet doden? Want hĳ zegt:
’Waarheen ik ga, kunt GIJ niet
komen.’ ”m 23 Hĳ dan zei verder tot hen: „GIJ zĳt van de rĳken beneden; ik ben van de rĳken
k Jo 7:34; Jo 13:33; l Jo 8:24; m Jo 7:35.

1 In de handschriften 1BSys wordt het gedeelte van vers 53 tot en met hoofdstuk 8 vers 11
weggelaten, welke verzen (met enkele afwĳkingen in de verschillende Griekse teksten en
vertalingen) als volgt luiden:
53 Toen ging een ieder van hen naar zĳn huis.
Jezus ging naar de Olĳfberg. 2 Bĳ het aanbreken van de dag echter verscheen hĳ
8 Maar
weer in de tempel, en het gehele volk kwam toen naar hem toe, en hĳ zette
zich neer en
¨

ging hen onderwĳzen. 3 Nu brachten de schriftgeleerden en de Farizeeen een vrouw die
op overspel was betrapt, en na haar in hun midden te hebben geplaatst, 4 zeiden zĳ tot hem:
„Leraar, deze vrouw is op heterdaad betrapt terwĳl zĳ overspel pleegde. 5 Mozes
heeft ons
_
in de Wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Wat zegt gĳ er eigenlĳk van?” 6 Dit
zeiden zĳ natuurlĳk om hem op de proef te stellen, ten einde iets te hebben waarvan zĳ hem
konden beschuldigen. Jezus boog zich echter voorover en ging met zĳn vinger op de grond
schrĳven. 7 Toen zĳ bĳ hem aanhielden met vragen, richtte hĳ zich op en zei tot hen: „Laat
degene van U die zonder zonde is, het eerst een steen naar haar werpen.” 8 En na zich weer
voorovergebogen te hebben, ging
´ ´ hĳ ermee
´ ´ door op de grond te schrĳven. 9 Maar degenen
die dit hoorden, gingen toen een voor een weg, te beginnen met de oudere mannen, en hĳ
werd alleen achtergelaten met de vrouw die in hun midden stond. 10 Zich oprichtend, zei
Jezus tot haar: „Vrouw, waar zĳn zĳ? Heeft niemand u veroordeeld?” 11 Zĳ zei: „Niemand,
heer.” Jezus zei: „Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, beoefen van nu af geen zonde meer.”
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boven.a GIJ zĳt van deze wereld; b
ik ben niet van deze wereld.c
24 Daarom heb ik tot U gezegd:
GIJ zult in UW zonden sterven.d
Want indien GIJ niet gelooft dat
ik het ben, zult GIJ in UW zonden sterven.”e 25 Toen zeiden
zĳ tot hem: „Wie zĳt gĳ?” Jezus
zei tot hen: „Waarom spreek ik
eigenlĳk nog tot U? 26 Ik heb
veel over U te zeggen en daar een
oordeel over uit te spreken. Trouwens, hĳ die mĳ gezonden heeft,
is waarachtig, en de dingen die ik
van hem heb gehoord, die spreek
ik in de wereld.”f 27 Zĳ begrepen niet dat hĳ tot hen sprak
over de Vader. 28 Daarom zei
Jezus: „Wanneer GIJ de Zoon des
menseng eenmaal omhooggeheven hebt,h dan zult GIJ weten dat
ik het ben,i en dat ik niets uit
eigen beweging doe; j maar deze
dingen spreek ik zoals de Vader
mĳ heeft geleerd.k 29 En hĳ die
mĳ gezonden heeft, is met mĳ; hĳ
heeft mĳ niet aan mĳzelf overgelaten, omdat ik altĳd de dingen
doe die hem behagen.”l 30 Toen
hĳ deze dingen sprak, stelden velen geloof in hem.m
31 Tot de joden dan die hem
hadden geloofd, zei Jezus verder:
„Indien GIJ in mĳn woord blĳft,n
zĳt GIJ werkelĳk mĳn discipelen,
32 en GIJ zult de waarheido kennen en de waarheid zal U vrĳmaken.”p 33 Zĳ antwoordden hem:
„Wĳ zĳn Abrahams
nageslachtq
_
en wĳ zĳn nooit iemands slaven
r
geweest. Hoe kunt gĳ dan zeggen:
’GIJ zult vrĳ worden’?” 34 Jezus antwoordde hun: „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Al wie zonde doet, is een slaaf van de zonde.s 35 Bovendien blĳft de slaaf
niet voor eeuwig in het huisgezin; de zoon blĳft voor eeuwig.t
36 Indien de Zoon U daarom vrĳmaakt, zult GIJ werkelĳk vrĳ
zĳn.u 37 Ik weet dat GIJ Abra_
hams nageslacht zĳt; maar GIJ
v
zoekt mĳ te doden, omdat mĳn
woord geen vooruitgang onder U
maakt.w 38 Ik spreekx de dingen die ik bĳ mĳn Vader y heb ge-
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JOHANNES 8:24-50

zien; en GIJ doet daarom de dingen die GIJ van [UW] vader hebt
gehoord.” 39 Zĳ gaven hem ten
antwoord: „Onze vader is Abra_
ham.”a Jezus zei tot hen: „Inkinderen zĳt,b
dien GIJ Abrahams
_
doet dan de werken van Abra_
ham. 40 Maar nu zoekt GIJ mĳ,
een mens die U de waarheid heeft
gezegd, welke ik van God heb geheeft
hoord,c te doden. Abraham
_
dit niet gedaan.d 41 GIJ doet de
werken van UW vader.” Zĳ zeiden
tot hem: „Wĳ zĳn niet ´ uit
´ hoererĳ geboren; wĳ hebben een Vader,e
God.”
42 Jezus zei tot hen: „Als God
UW Vader was, zoudt GIJ mĳ liefhebben,f want van God ben ik uitgegaan en ben ik hier.g Ook ben ik
volstrekt niet uit eigen beweging
gekomen, maar Hĳ heeft mĳ uitgezonden.h 43 Hoe komt het dat
GIJ niet verstaat wat ik spreek?
Omdat GIJ niet naar mĳn woord
kunt luisteren.i 44 GIJ zĳt uit
UW vader de Duivel,j en GIJ wenst
de begeerten van UW vader k te
doen. Die was een doodslager toen
hĳ begon,l en hĳ stond niet vast in
de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hĳ de leugen spreekt, spreekt hĳ overeenkomstig zĳn eigen aard, want hĳ
is een leugenaar en de vader van
[de leugen].m 45 Omdat ik daarentegen de waarheid zeg, gelooft
GIJ mĳ niet.n 46 Wie van U overtuigt mĳ van zonde? o Indien ik
waarheid spreek, waarom gelooft
GIJ mĳ dan niet? 47 Wie uit God
is, luistert naar de woorden van
God.p Daarom luistert GIJ niet,
omdat GIJ niet uit God zĳt.”q
48 De joden gaven hem ten
antwoord: „Zeggen wĳ niet met
recht: Gĳ zĳt een Samaritaanr
en hebt een demon?”s 49 Jezus
antwoordde: „Ik heb geen demon,
maar ik eer mĳn Vader,t en GIJ
onteert mĳ. 50 Ik zoek echter
k Ge 3:15; Mt 12:34; Han 13:10; l 1Jo 3:8; m Ge
3:4; 2Kor 11:3; Opb 12:9; n Lu 22:67; Jo 6:64;
o 2Kor 5:21; Heb 4:15; Heb 7:26; 1Pe 2:22; 1Jo
3:5; p Jo 18:37; 1Jo 4:6; q Jo 10:26; r Jo 4:9; s Mt
12:24; Jo 7:20; Jo 10:20; Jo 15:18; t Mal 1:6.

JOHANNES 8:51–9:18

´ ´
Voor Abraham. Blindgeborene genezen

geen heerlĳkheid voor mĳzelf; a er
is Iemand die zoekt en oordeelt.b
51 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Indien iemand mĳn woord onderhoudt, zal hĳ de dood stellig
nooit zien.”c 52 De joden zeiden
tot hem: „Nu weten wĳ zeker dat
gĳ een demon hebt.d Abraham
is
_
gestorvene en ook de profeten,f
maar gĳ zegt: ’Indien iemand mĳn
woord onderhoudt, zal hĳ de dood
stellig nooit smaken.’g 53 Zĳt gĳ
soms groter h dan onze vader Abra_
ham, die gestorven is? Ook de
profeten zĳn gestorven.i Wie beweert gĳ te zĳn?” 54 Jezus antwoordde: „Indien ik mĳzelf verheerlĳk, is mĳn heerlĳkheid niets.
Mĳn Vader is het die mĳ verheerlĳkt,j van wie GIJ zegt dat hĳ UW
God is; 55 en toch hebt GIJ hem
niet gekend.k Maar ik ken hem.l
En als ik zou zeggen dat ik hem
niet ken, dan zou ik net als GIJ
een leugenaar zĳn. Maar ik ken
hem en onderhoud zĳn woord.m
56 Abraham,
UW vader, verheug_
de zich zeer over het vooruitzicht
mĳn dag te zien,n en hĳ heeft
hem gezien en zich verheugd.”o
57 Daarop zeiden de joden tot
hem: „Gĳ zĳt nog geen vĳftig jaar,
en toch hebt gĳ Abraham
gezien?”
_
58 Jezus zei tot hen:´ ´ „Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Voor Abraham
_
tot bestaan kwam, was ik er al.”p
59 Toen namen zĳ stenen op om
[ze] naar hem te werpen,q maar Jezus verborg zich en ging de tempel
uit.
In het voorbĳgaan nu zag hĳ
een mens die blind was van
9
zĳn geboorte af. 2 En zĳn discipelen vroegen hem: „Rabbi,r
wie heeft gezondigd,s deze man
of zĳn ouders,t dat hĳ blind werd
geboren?” 3 Jezus antwoordde:
„Noch deze man noch zĳn ouders
hebben gezondigd, maar het is geschied opdat de werken Gods in
zĳn geval openbaar gemaakt zouden worden.u 4 Wĳ moeten de
werken doen van hem die mĳ gezonden heeft, zolang het dag is; v
de nachtw komt, waarin niemand
kan werken. 5 Zolang ik in de
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wereld ben, ben ik het licht der
wereld.”a 6 Nadat hĳ deze dingen had gezegd, spuwde hĳ op de
grond en maakte met het speeksel slĳk, en hĳ deed zĳn slĳk op
de ogen [van de man] b 7 en zei
tot hem: „Ga u wassenc in het wad
(hetgeen
terbekken van Siloam”
_
wordt vertaald met ’Uitgezonden’). Hĳ dan ging heen en waste
ziche en kwam ziende terug.f
8 De buren dan en zĳ die hem
vroeger als bedelaar hadden gezien, zeiden nu: „Is dit niet de
man die altĳd zat te bedelen?”g
9 Sommigen zeiden: „Hĳ is het.”
Anderen zeiden: „Volstrekt niet,
hĳ lĳkt alleen op hem.” De man
zei: „Ik ben het.” 10 Dientengevolge zeiden zĳ voorts tot hem:
„Hoe zĳn uw ogen dan geopend?”h
11 Hĳ antwoordde: „De mens die
Jezus wordt genoemd, maakte
slĳk en streek [dit] op mĳn ogen
i
en zei tot mĳ: ’Ga naar Siloam
_
en was u.’ Ik ben dus gegaan en
waste mĳ en kon zien.” 12 Hierop zeiden zĳ tot hem: „Waar is die
[man]?” Hĳ zei: „Ik weet het niet.”
13 Zĳ brachten hem, de gewe¨
zen blinde, naar de Farizeeen.
14 Nu was het Sabbatj op de dag
dat Jezus het slĳk had gemaakt en
zĳn ogen had geopend.k 15 Ditmaal ¨ gingen daarom ook de Farizeeen hem vragen hoe het kwam
dat hĳ kon zien.l Hĳ zei tot hen:
„Hĳ deed slĳk op mĳn ogen, en
ik waste mĳ en kan [nu] zien.”
16 Toen zeiden sommigen der Fa¨
rizeeen: „Deze mens is niet van
God, want hĳ onderhoudt de sabbat niet.”m Anderen zeiden: „Hoe
kan een mens die een zondaar is,
dergelĳke tekenen verrichten?”n
Er was dus verdeeldheido onder
hen. 17 Daarom zeiden zĳ wederom tot de blinde: „Wat zegt gĳ
van hem, daar hĳ uw ogen heeft
geopend?” De [man] zei: „Hĳ is
een profeet.”p
18 De joden geloofden echter
niet aangaande hem dat hĳ blind
was geweest en nu kon zien, totdat zĳ de ouders hadden geroepen van de man die ziende was ge-
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worden. 19 En zĳ vroegen hun:
„Is dit UW zoon, die volgens UW
zeggen blind geboren is? Hoe komt
het dan dat hĳ op het ogenblik
ziet?” 20 Toen gaven zĳn ouders
ten antwoord: „Wĳ weten dat dit
onze zoon is en dat hĳ blind is
geboren. 21 Maar hoe het komt
dat hĳ nu ziet, weten wĳ niet,
of wie zĳn ogen heeft geopend,
weten wĳ niet. Vraagt het hemzelf. Hĳ is meerderjarig. Hĳ moet
voor zichzelf spreken.” 22 Dit
zeiden zĳn ouders omdat zĳ de joden vreesden,a want de joden waren reeds overeengekomen dat als
iemand hem als Christus beleed,
hĳ uit de synagoge geworpen zou
worden.b 23 Daarom zeiden zĳn
ouders: „Hĳ is meerderjarig. Ondervraagt hemzelf.”
24 Derhalve riepen zĳ de mens
die blind was geweest, voor de
tweede maal en zeiden tot hem:
„Geef heerlĳkheid aan God; c wĳ
weten dat deze mens een zondaar
is.” 25 Waarop hĳ antwoordde:
„Of hĳ ´ een zondaar is, weet ik
niet. Een ding weet ik wel, dat ik,
terwĳl ik blind was, op het ogenblik zie.” 26 Zĳ dan zeiden tot
hem: „Wat heeft hĳ met u gedaan?
Hoe heeft hĳ uw ogen geopend?”
27 Hĳ antwoordde hun: „Ik heb
het U reeds gezegd, en nochtans
hebt GIJ niet geluisterd. Waarom
wilt GIJ het opnieuw horen? Wilt
GIJ soms ook zĳn discipelen worden?” 28 Toen beschimpten zĳ
hem en zeiden: „Gĳ zĳt een discipel van die [man], maar wĳ zĳn
discipelen van Mozes.
29 Wĳ
_
weten dat God tot Mozes
heeft
_
gesproken; d maar wat deze [man]
aangaat, wĳ weten niet waar hĳ
vandaan is.”e 30 De mens gaf
hun ten antwoord: „Dit is stellig
verwonderlĳk,f dat GIJ niet weet
vanwaar hĳ is, en toch heeft hĳ
mĳn ogen geopend. 31 Wĳ weten dat God niet naar zondaars
luistert,g maar als iemand godvrezend is en zĳn wil doet, dan luistert hĳ naar zo iemand.h 32 Van
oudsher heeft men nog nooit gehoord dat iemand de ogen van
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een blindgeborene heeft geopend.
33 Als deze [man] niet van God
was,a zou hĳ in het geheel niets
kunnen doen.” 34 Zĳ gaven hem
ten antwoord: „Gĳ zĳt geheel en
al in zonden geboren,b en leert
gĳ nochtans ons?” En zĳ wierpen
hem uit! c
35 Jezus hoorde dat zĳ hem
uitgeworpen hadden, en toen hĳ
hem aantrof, zei hĳ: „Stelt gĳ
geloof in de Zoond des mensen?”
36 De [man] antwoordde: „En
wie is hĳ, heer, opdat ik geloof in
hem kan stellen?” 37 Jezus zei
tot hem: „Gĳ hebt hem gezien, en
bovendien is het degene die met
u spreekt.”e 38 Toen zei hĳ: „Ik
stel geloof [in hem], Heer.” En
hĳ bracht hem hulde.f 39 En
Jezus zei: „Tot [dit] oordeelg ben
ik in deze wereld gekomen: dat
de niet-zienden zouden zienh en
de zienden blind zouden wori
den.”
40 Degenen van de Fari¨
zeeen die bĳ hem waren, hoorden deze dingen, en zĳ zeiden tot
hem: „Zĳn wĳ soms ook blind?”j
41 Jezus zei tot hen: „Als GIJ blind
waart, zoudt GIJ geen zonde hebben. Maar nu zegt GIJ: ’Wĳ zien.’k
UW zonde l blĳft.”
„Voorwaar, voorwaar, ik
zeg : Wie niet door de
10
deur de schaapskooi binnengaat,
U

m

maar op een andere plaats omhoogklimt, die is een dief en een
plunderaar.n 2 Maar wie door de
deur o binnengaat, is [de] herder p
van de schapen.q 3 Hem doet de
deurwachterr open, en de schapens luisteren naar zĳn stem, en
hĳ roept zĳn eigen schapen bĳ
de naam en leidt ze naar buiten.
4 Wanneer hĳ alle die van hem
zĳn, naar buiten heeft gebracht,
gaat hĳ voor ze uit, en de schapen
volgent hem, omdat ze zĳn stem
kennen.u 5 Een vreemde zullen
ze geenszins volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten,v omdat ze de stem van vreemden niet
kennen.”w 6 Deze vergelĳking
sprak Jezus tot hen; zĳ wisten echter niet wat de dingen te betekenen hadden die hĳ tot hen sprak.x

JOHANNES 10:7-35

Voortreffelĳke herder. „Andere schapen”

7 Daarom zei Jezus wederom:
„Voorwaar, voorwaar, ik zeg U:
Ik ben de deur a van de schapen.
8 Allen die in plaats van mĳ zĳn
gekomen, zĳn dieven en plunderaars; b maar de schapen hebben
niet naar hen geluisterd.c 9 Ik
ben de deur; d al wie door mĳ binnengaat, zal gered worden, en hĳ
zal in- en uitgaan en weide vinden.e 10 De dief f komt alleen
om te stelen en te slachten en te
vernietigen.g Ik ben gekomen opdat zĳ leven zouden hebben en
het in overvloed zouden hebben.
11 Ik ben de voortreffelĳke herder; h de voortreffelĳke herder
doet afstand van zĳn ziel ten behoeve van de schapen.i 12 De
loonarbeider,j die geen herder is
en aan wie de schapen niet als
zĳn eigendom toebehoren, ziet
de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht — en
de wolf rukt ze weg en verstrooit
ze k — 13 omdat hĳ een loonarbeider l is en zich niet om de schapen bekommert.m 14 Ik ben de
voortreffelĳke herder, en ik ken
mĳn schapenn en mĳn schapen
kennen mĳ,o 15 evenals de Vader mĳ kent en ik de Vader ken; p
en ik doe afstand van mĳn ziel
ten behoeve van de schapen.q
16 En ik heb nog andere schapen,r die niet van deze kooi zĳn; s
ook die moet ik brengen, en zĳ
t
zullen naar mĳn
´ ´ stem luisteren,
´ ´
en zĳ zullen een kudde, een herder u worden. 17 Daarom heeft
de Vader mĳ lief,v omdat ik afstand doe van mĳn ziel,w opdat
ik ze wederom moge ontvangen.
18 Niemand heeft ze mĳ afgenomen, maar ik doe er uit eigen
beweging afstand van. Ik heb
macht er afstand van te doen,
en ik heb macht ze wederom te
ontvangen.x Het gebody hiervoor
heb ik van mĳn Vader ontvangen.”
19 Wegens deze woorden ontstond er opnieuw verdeeldheidz
onder de joden. 20 Velen van
hen zeiden: „Hĳ heeft een demona
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en is waanzinnig. Waarom luistert
GIJ naar hem?” 21 Anderen zeiden: „Dit zĳn geen woorden van
iemand die door een demon bezeten is. Kan een demon soms de
ogen van blinden openen?”
22 In die tĳd vond te Jeruzalem
_
het inwĳdingsfeest plaats. Het
was winter, 23 en Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang
a
24 Derhalve kwavan Salomo.
_
men de joden in een kring om
hem heen staan en zeiden tot hem:
„Hoe lang houdt gĳ onze ziel nog
in spanning? Indien gĳ de Christus zĳt,b zeg het ons dan ronduit.”c 25 Jezus antwoordde hun:
„Ik heb het U gezegd, en nochtans
gelooft GIJ niet. De werken die ik
in de naam van mĳn Vader doe,
die leggen getuigenis over mĳ af.d
26 Maar GIJ gelooft niet, omdat
GIJ niet tot mĳn schapen behoort.e
27 Mĳn schapenf luisteren naar
mĳn stem, en ik ken ze, en zĳ
volgen mĳ.g 28 En ik geef hun
eeuwig leven,h en zĳ zullen stellig
nooit worden vernietigd,i en niemand zal ze uit mĳn hand rukken.j
29 Wat mĳn Vader k mĳ heeft gegeven, is groter dan al het andere,l en niemand kan ze uit de hand
m
30 Ik en
van de Vader rukken.
´ ´
de Vader zĳn een.”n
31 Weer namen de joden stenen op om hem te stenigen.o
32 Jezus antwoordde hun: „Ik
heb U vele voortreffelĳke werken van de Vader getoond. Om
welke van die werken stenigt GIJ
mĳ?” 33 De joden antwoordden
hem: „Wĳ stenigen u niet om een
voortreffelĳk werk, maar om lastering,p ja, omdat gĳ, hoewel gĳ
een mens zĳt, uzelf tot een god
maakt.”q 34 Jezus antwoordde
hun: „Staat er niet in UW Wet geschreven: r ’Ik heb gezegd: „GIJ
zĳt goden” ’? s 35 Indien hĳ degenen tegen wie het woord van
God gericht werd, ’goden’t heeft
genoemd, en de Schrift toch niet
krachteloos gemaakt kan worp Le 24:16; Mt 9:3; Mt 26:65; q Jo 5:18; Fil 2:6;
r Jo 15:25; s Ps 82:6; 1Kor 8:5; t Ps 82:1.
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Eendracht met God. Lazarus sterft

den,a 36 zegt GIJ dan tot mĳ, die
door de Vader geheiligd en in de
wereld gezonden werd: ’Gĳ lastert’, omdat ik heb gezegd: Ik
ben Gods Zoon? b 37 Indien ik de
werkenc van mĳn Vader niet doe,
gelooft mĳ niet. 38 Maar indien
ik ze wel doe, gelooft dan de werken,d ook al gelooft GIJ mĳ niet,
opdat GIJ te weten moogt komen
en moogt blĳven weten dat de Vader in eendracht met mĳ is en ik
in eendracht met de Vader ben.”e
39 Derhalve probeerden zĳ opnieuw hem te grĳpen,f maar hĳ
stelde zich buiten hun bereik.g
40 En hĳ begaf zich weer naar
de overkant van de Jorda_ an,
_ naar
de plaats waar Johannes
eerst
_
h
had gedoopt, en hĳ bleef daar.
41 En velen kwamen tot hem,
en zĳ zeiden voorts: „Johannes
_
heeft weliswaar geen enkel teken verricht, maar alles wat Johannes
over deze man zei, was
_
waar.”i 42 En velen stelden daar
geloof in hem.j
Nu was er iemand ziek, een
zekere Lazarus
uit Betha11
_
_
¨
nie, uit het dorp van Mar _ia en
k

haar zuster Martha.
2 Het was
_
in feite de Mar _ia die de Heer met
welriekende olie had ingewrevenl
en zĳn voeten met haar haren
had afgedroogd,m wier broer Laza_
rus ziek was. 3 Daarom zonden
zĳn zusters hem bericht, om hem
te zeggen: „Heer, zie! degene voor
wie gĳ genegenheidn hebt, is ziek.”
4 Maar toen Jezus dit hoorde, zei
hĳ: „Deze ziekte heeft niet de
dood ten doel, maar is tot de heerlĳkheid van God,o opdat de Zoon
van God erdoor verheerlĳkt moge
worden.”
5 Jezus nu had Martha
en haar
_
zuster en Lazarus
lief. 6 Toen
_
hĳ echter hoorde dat hĳ ziek was,
bleef hĳ vervolgens toch nog twee
dagen op de plaats waar hĳ was.
7 Daarna zei hĳ voorts tot de discipelen: „Laten wĳ weer naar Judea
_ gaan.” 8 De discipelen zeiden tot hem: „Rabbi,p nog ¨ kort
geleden zochten de Judeeers u
te stenigen,q en gaat gĳ er nu
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JOHANNES 10:36–11:25
weer heen?” 9 Jezus antwoordde: „Zĳn er niet twaalf uur van
daglicht? Indien iemand in het
daglichta wandelt, stoot hĳ nergens tegenaan, omdat hĳ het licht
van deze wereld ziet. 10 Maar
indien iemand ’s nachts b wandelt,
stoot hĳ ergens tegenaan, omdat
het licht niet in hem is.”
11 Deze dingen zei hĳ, en hierna zei hĳ tot hen: „Lazarus,
onze
_
vriend, is gaan rusten, maar ik ga
erheen om hem uit de slaap c te
wekken.” 12 Daarom zeiden de
discipelen tot hem: „Heer, indien
hĳ is gaan rusten, zal hĳ beter
worden.” 13 Jezus had echter
van zĳn dood gesproken. Maar zĳ
meenden dat hĳ sprak van het
rusten in de slaap. 14 Toen zei
Jezus daarom ronduit tot hen:
„L azarus
is gestorven,d 15 en
_
ter wille van U verheug ik mĳ dat
ik daar niet was, opdat GIJ moogt
geloven. Maar laten wĳ naar hem
toe gaan.” 16 Daarom zei Tho_
mas, die De Tweeling werd genoemd, tot zĳn medediscipelen:
„Laten wĳ ook gaan om met hem
te sterven.”e
17 Bĳ zĳn aankomst dan bevond Jezus dat hĳ al vier daf lag.
gen in het herinneringsgraf
¨
18 Nu lag Bethani
_ e dicht bĳ Jeruzalem,
op een afstand van on_
geveer drie kilometer. 19 Velen
van de joden waren dan ook naar
Martha
en Mar _ia gekomen om
_
hen te troosteng betreffende hun
broer. 20 Toen Martha
nu hoor_
de dat Jezus op komst was, ging zĳ
h bleef echhem tegemoet; Mar _ia
ter thuis zitten. 21 Martha
dan
_
zei tot Jezus: „Heer, indien gĳ hier
waart geweest, zou mĳn broer
niet gestorven zĳn.i 22 En toch
weet ik op dit ogenblik dat al wat
gĳ aan God vraagt,j God u zal geven.” 23 Jezus zei tot haar: „Uw
broer zal opstaan.”k 24 Martha
_
zei tot hem: „Ik weet dat hĳ zal opl op de laatstaan in de opstanding
ste dag.” 25 Jezus zei tot haar:
„Ik ben de opstanding en het leven.m Wie geloof oefent in mĳ, zal,
ook al sterft hĳ, tot leven komen; n
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26 en een ieder die leeft en geloof
oefent in mĳ, zal stellig nooit sterven.a Gelooft gĳ dit?” 27 Zĳ zei
tot hem: „Ja, Heer; ik heb geloofd
dat gĳ de Christus zĳt, de Zoon
van God, Degene die in de wereld
komt.”b 28 En toen zĳ dit had
gezegd, ging zĳ heen en riep haar
zuster Mar _ia, terwĳl zĳ heimelĳk
zei: „De Leraar c is er en roept
u.” 29 Toen de laatste dit hoorde, stond zĳ vlug op en ging naar
hem toe.
30 Jezus was in feite nog niet in
het dorp gekomen, maar bevond
zich nog op de plaats waar Mar_
tha hem had ontmoet. 31 Toen
de joden die met Mar _ia in het
huis warend en haar troostten,
haar daarom vlug zagen opstaan
en naar buiten gaan, volgden zĳ
haar, in de veronderstelling dat zĳ
naar het herinneringsgraf e ging
om daar te wenen. 32 Toen Mar _ia dan op de plaats aankwam
waar Jezus zich bevond, viel zĳ
zodra zĳ hem zag, aan zĳn voeten neer en zei tot hem: „Heer,
indien gĳ hier waart geweest,
zou mĳn broer niet gestorven
zĳn.”f 33 Toen Jezus haar dan
zag wenen en de joden die met
haar waren meegekomen, zag wenen, zuchtte hĳ in de geest en
werd verontrust; g 34 en hĳ zei:
„Waar hebt GIJ hem gelegd?” Zĳ
zeiden tot hem: „Heer, kom en
zie.” 35 Jezus liet zĳn tranen
de vrĳe loop.h 36 Toen zeiden
de joden: „Zie eens wat een genegenheid hĳ voor hem had!”i
37 Maar sommigen van hen zeiden: „Kon deze [man], die de ogenj
van de blinde heeft geopend, niet
beletten dat deze stierf?”
38 Na wederom in zichzelf te
hebben gezucht, kwam Jezus dan
bĳ het herinneringsgraf.k Het was
in feite een grot, en er lag een
steenl tegenaan. 39 Jezus zei:
„Neemt de steenm weg.” Martha,
_
de zuster van de overledene, zei
tot hem: „Heer, hĳ moet nu al rieken, want het is [reeds] vier dagen geleden.” 40 Jezus zei tot
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haar: „Heb ik u niet gezegd dat
gĳ de heerlĳkheid van God zoudt
zien indien gĳ zoudt geloven?”a
41 Daarom namen zĳ de steen
weg. Toen sloeg Jezus zĳn ogen
ten hemel b en zei: „Vader, ik
dank u dat gĳ mĳ hebt verhoord.c
42 Ik wist wel dat gĳ mĳ altĳd
verhoort; maar ter wille van de
schare d die rondom staat, heb ik
gesproken, opdat zĳ zouden geloven dat gĳ mĳ hebt uitgezonden.”e 43 En toen hĳ deze dingen had gezegd, riep hĳ met een
luide stem: „Lazarus,
kom naar
_
buiten!”f 44 De [man] die dood
was geweest, kwam naar buiten,
zĳn voeten en handen met zwachtels omwondeng en een doek om
zĳn gelaat gebonden. Jezus zei tot
hen: „Maakt hem los en laat hem
gaan.”
45 Velen van de joden dan die
naar Mar _ia waren gekomen en
aanschouwden wat hĳ had gedaan, stelden geloof in hem; h
46 maar sommigen van
¨ hen gingen naar de Farizeeen en vertelden hun de dingen die Jezus
had gedaan.i 47 ¨ De overpriesters en de Farizeeen riepen daarj
op het Sanhedrin
bĳeen en zeiden
_
toen: „Wat staat ons te doen, want
deze mens verricht vele tekenen? k
48 Als wĳ hem zo laten begaan,
zullen zĳ allemaal geloof in hem
stellen,l en de Romeinenm zullen
komen en zowel onze plaats n als
onze natie wegnemen.” 49 Maar
een van hen, Kajafas,
die dat jaar
_
hogepriester was,o zei tot hen:
„GIJ weet volstrekt niets, 50 en
GIJ overweegt niet dat het in UW
´ ´
belang is dat een mens sterftp ten
behoeve van het volk en niet de
gehele natie wordt vernietigd.”q
51 Dit zei hĳ evenwel niet uit
zichzelf; maar omdat hĳ dat jaar
hogepriester was, profeteerde hĳ
dat Jezus voor de natie moest sterven, 52 en niet voor de natie alleen, maar opdat hĳ ook de ver´ ´
strooide r kinderen Gods tot een
zou vergaderen.s 53 Van die dag
af dan beraadslaagden zĳ om hem
te doden.t

1343

Welriekende olie. Grieken

54 Jezus bewoog zich daarom
niet meer in het openbaara onder de joden,b maar hĳ vertrok
vandaar naar het land dicht bĳ
de wildernis,
naar een stad die
¨
Efra
ımc heette, en daar bleef hĳ
_
met de discipelen. 55 Nu was
het Paschad der joden nabĳ, en
vele
´ ´ mensen uit het land gingen
voor het Pascha naar Jeruzalem
_
op om zich ceremonieel te reinigen.e 56 Zĳ zochten derhalve
naar Jezus en zeiden tot elkaar,
terwĳl zĳ in de tempel stonden:
„Wat is UW mening? Dat hĳ helemaal niet naar het feest zal komen?” 57¨ De overpriesters en
de Farizeeen hadden namelĳk bevel gegeven dat wanneer iemand
te weten kwam waar hĳ was,
hĳ [het] te kennen moest geven, opdat zĳ hem konden grĳpen.
´ ´
Zes dagen voor het Pascha
dan
kwam
Jezus
in Betha_
¨
g was, die
nief aan, waar Lazarus
_
door Jezus uit de doden was opgewekt. 2 Daarom rechtten zĳ
daar een avondmaaltĳd voor hem
h bediende,i maar
aan, en Martha
_
Lazarus
was een van degenen
_
die met hem aan tafel aanlagen.j
3 Mar _ia dan nam een pond welriekende olie, echte en zeer kostbare nardus,k en zĳ wreef de voeten van Jezus ermee in en droogde
zĳn voeten met haar haren af.l Het
huis werd vervuld met de geur
van de welriekende olie. 4 Maar
m een van zĳn disciJudas
Iskariot,
_
_
pelen, die op het punt stond hem
te verraden, zei: 5 „Waarom is
deze welriekende n olie niet voor
driehonderd denarii verkocht en
aan de armeno gegeven?” 6 Dit
zei hĳ echter niet omdat hĳ zich
om de armen bekommerde, maar
omdat hĳ een dief was p en de
geldkist hadq en gewoon was het
daarin gestorte geld weg te nemen. 7 Daarom zei Jezus: „Laat
haar begaan, opdat zĳ dit gebruik
in acht kan nemen met het oog
op de dag van mĳn begrafenis.r
8 Want de armens hebt GIJ altĳd

12
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bĳ U, maar mĳ zult GIJ niet altĳd
hebben.”
9 Een grote schare der joden
dan kwam te weten dat hĳ daar
was, en zĳ kwamen niet alleen
vanwege Jezus, maar ook om La_
zarus te zien, die hĳ uit de doden had opgewekt.a 10 De overpriesters beraadslaagden nu om
ook Lazarus
te doden,b 11 om_
dat vanwege hem velen der joden
daarheen gingen en geloof stelden in Jezus.c
12 Toen de grote schare die
naar het feest was gekomen, de
volgende dag hoorde dat Jezus
naar Jeruzalem
kwam, 13 na_
men zĳ de takken van palmbomend en gingen hem tegemoet. En
zĳ riepen voorts: e „Red toch! f Gezegend is hĳ die komt in Jehovah’s
¨
naam,g ja, de koning h van Isra
el!”
_
14 Toen Jezus echter een jonge
ezeli had gevonden, ging hĳ daarop
zitten, zoals er geschreven staat:
15 „Vrees niet, dochter van S _ion.
Zie! Uw koning komt,j gezeten op
een ezelsveulen.”k 16 Aanvankelĳk sloegen zĳn discipelen geen
acht op deze dingen,l maar toen Jezus werd verheerlĳkt,m toen herinnerden zĳ zich dat dit over hem
geschreven stond en dat men dit
met hem had gedaan.n
17 De schare dan die bĳ hem
o uit het herwas toen hĳ Lazarus
_
inneringsgraf riep en hem uit de
doden opwekte, bleef getuigenis
afleggen.p 18 Daarom ging de
schare hem ook tegemoet, omdat
zĳ hoorden dat hĳ dit tekenq had
¨
verricht. 19 De Farizeeenr zeiden derhalve onder elkaar: „GIJ
ziet dat GIJ absoluut niets bereikt.
Ziet! De wereld is hem achternagelopen.”s
20 Nu waren er onder hen die
opgingen om op het feest te aanbidden, enige Grieken.t 21 Dezen dan gingen naar
Fil _ippus u
¨
toe, die uit Bethsa_ ıda in Galilea
_
was, en richtten toen het volgende verzoek tot hem: „Heer, wĳ
willen Jezus zien.”v 22 Fil _ippus
u Jo 1:44; v Lu 19:3; Lu 23:8.
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Stem uit de hemel. Heerser der wereld

ging het aan Andreas
zeggen.
_
Andreas
en Fil _ippus gingen het
_
aan Jezus zeggen.
23 Maar Jezus antwoordde hun
en zei: „Het uur is gekomen dat
de Zoon des mensen verheerlĳkt
moet worden.a 24 Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Indien een tarwekorrel niet in de aarde´ ´ valt en
sterft, blĳft hĳ slechts een [korrel]; maar indien hĳ sterft,b dan
draagt hĳ veel vrucht. 25 Hĳ
die ten zeerste gesteld is op zĳn
ziel, vernietigt ze, maar hĳ die
zĳn ziel in deze wereld haat,c zal
ze bewaren voor het eeuwige leven.d 26 Wil iemand mĳ dienen,
dan moet hĳ mĳ volgen, en waar
ik ben, daar zal ook mĳn dienaar
zĳn.e Indien iemand mĳ dient, zal
de Vader hem eren.f 27 Nu is
mĳn ziel verontrust,g en wat zal
ik zeggen? Vader, red mĳ uit dit
uur.h Niettemin ben ik juist hierom tot dit uur gekomen. 28 Vader, verheerlĳk uw naam.” Daarom kwam er een stemi uit de
hemel: „Ik heb [hem] verheerlĳkt
en zal [hem] wederom verheerlĳken.”j
29 De schare dan die erbĳ stond
en het hoorde, zei dat het had
gedonderd. Anderen zeiden: „Een
engel heeft tot hem gesproken.”
30 Jezus gaf ten antwoord: „Deze
stem is niet ter wille van mĳ geschied, maar ter wille van U.k
31 Nu wordt er een oordeel aan
deze wereld voltrokken; nu zal
de heerser van deze wereldl worden buitengeworpen.m 32 Nochtans zal ik, wanneer ik van de
aarde ben omhooggeheven,n mensen van alle soorten tot mĳ trekken.”o 33 Dit zei hĳ in werkelĳkheid om aan te duiden wat voor
een dood hĳ weldra zou sterven.p
34 Daarom antwoordde de schare hem: „Wĳ hebben uit de Wet
gehoord dat de Christus in eeuwigheid blĳft; q en hoe kunt gĳ
dan zeggen dat de Zoon des mensen omhooggeheven moet worden? r Wie is deze Zoon des mensen?”s 35 Jezus zei derhalve tot
hen: „Nog een korte tĳd zal het
licht onder U zĳn. Wandelt zolang
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het licht hebt, opdat de duisternis a U niet overweldigt; en wie
in de duisternis wandelt, weet niet
waarheen hĳ gaat.b 36 Oefent
geloof in het licht zolang GIJ het
licht hebt, ten einde zonen van
het licht te worden.”c
Deze dingen sprak Jezus en hĳ
ging heen en verborg zich voor
hen. 37 Maar ofschoon hĳ zo
vele tekenen voor hun ogen had
verricht, stelden zĳ geen geloof
in hem, 38 zodat het woord van
de profeet Jesaja
werd vervuld,
_
dat hĳ gesproken heeft: „Jehovah, wie heeft geloof gesteld in
hetgeen door ons is gehoord? d En
wat de arm van Jehovah betreft,
aan wie is die geopenbaard?”e
39 De reden waarom zĳ niet konden geloven, is dat Jesaja
weder_
om heeft gezegd: 40 „Hĳ heeft
hun ogen verblind en hun hart
verhard,f opdat zĳ niet met hun
ogen zouden zien en met hun hart
de gedachte zouden begrĳpen en
zich zouden omkeren en ik hen
gezond zou maken.”g 41 Jesaja
_
heeft deze dingen gezegd omdat
hĳ zĳn heerlĳkheid heeft gezien,h
en hĳ heeft over hem gesproken.
42 Toch stelden zelfs velen van
de regeerders werkelĳk geloof in
¨
hem,i maar vanwege de Farizeeen
beleden zĳ [hem] niet, om niet uit
de synagoge te worden geworpen; j
43 want zĳ hadden de heerlĳkheid van de mensen meer lief dan
zelfs de heerlĳkheid van God.k
44 Jezus riep echter uit en zei:
„Wie geloof stelt in mĳ, stelt niet
[alleen] geloof in mĳ, maar [ook]
in hem die mĳ heeft gezonden; l
45 en hĳ die mĳ aanschouwt, aanschouwt [ook] hem die mĳ heeft
gezonden.m 46 Ik ben als een
licht in de wereld gekomen,n opdat een ieder die geloof stelt in
mĳ, niet in de duisternis blĳft.o
47 Maar indien iemand mĳn woorden hoort en ze niet onderhoudt,
ik oordeel hem niet; want ik ben
niet gekomen om de wereld te
oordelen,p maar om de wereld te
redden.q 48 Hĳ die mĳ minacht
en mĳn woorden niet aanneemt,
GIJ
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heeft iemand die hem oordeelt.
Het woorda dat ik heb gesproken,
dat zal hem oordelen op de laatste dag; 49 want ik heb niet uit
mĳzelf gesproken, maar de Vader,
die mĳ heeft gezonden, heeft mĳ
zelf een gebod gegeven met betrekking tot wat ik zeggen en wat
ik spreken moet.b 50 Ook weet
ik dat zĳn gebod eeuwig leven betekent.c De dingen die ik daarom
spreek, spreek ik zoals de Vader
[ze] mĳ heeft gezegd.”d
´ ´
Omdat Jezus nu voor het
paschafeest wist dat zĳn
uur was gekomene om uit deze wereld naar de Vader te gaan,f had
hĳ de zĳnen die in de wereld waren en die hĳ had liefgehad,g tot
het einde toe lief. 2 Terwĳl het
avondmaal daarom aan de gang
was en toen de Duivel Judas
Iska_
_
riot, de zoon van S _imon, reeds in
het hart had gegevenh hem te verraden,i 3 stond hĳ, daar hĳ wist
dat de Vader alle dingen in [zĳn]
handen had gegevenj en dat hĳ
van God was uitgegaan en tot God
heenging,k 4 van het avondmaal
op en legde zĳn bovenklederen af.
En hĳ nam een linnen doek en omgordde zich.l 5 Daarna deed hĳ
water in een kom en begon de voeten van de discipelen te wassenm
en ze met de linnen doek waarmee hĳ omgord was, af te drogen.
6 Zo kwam hĳ dan bĳ S _imon Pe_
trus. Hĳ zei tot hem: „Heer, wast
gĳ mĳn voeten?”n 7 Jezus gaf
hem ten antwoord: „Wat ik doe,
begrĳpt gĳ op het ogenblik niet,
maar gĳ zult het na deze dingen begrĳpen.”o 8 Petrus
zei tot
_
hem: „Gĳ zult mĳn voeten stellig
nooit wassen.” Jezus antwoordde
hem: „Indien ik u niet was,p hebt
gĳ geen deel met mĳ.” 9 S _imon
Petrus
zei tot hem: „Heer, niet al_
leen mĳn voeten, maar ook mĳn
handen en mĳn hoofd.” 10 Jezus
zei tot hem: „Wie zich heeft gebaad,q behoeft niet meer dan zĳn
voeten te laten wassen, maar is
geheel rein. En gĳlieden zĳt rein,
doch niet allen.” 11 Hĳ kende
immers de mens die hem ver-
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JOHANNES 12:49–13:25

ried.a Daarom zei hĳ: „Niet allen
zĳt GIJ rein.”
12 Toen hĳ nu hun voeten had
gewassen en zĳn bovenklederen
had aangetrokken en weer aan
tafel was gaan aanliggen, zei hĳ
tot hen: „Weet GIJ wat ik U heb
gedaan? 13 GIJ spreekt mĳ met
’Leraar’b en ’Heer’c aan, en GIJ
zegt dat terecht, want dat ben ik.d
14 Indien ik daarom, ofschoon
ik Heer en Leraar ben, UW voeten heb gewassen,e dan behoort
ook GIJ elkaars voeten te wassen.f
15 Want ik heb U het voorbeeld
gegeven, opdat ook GIJ zoudt doen
zoals ik U heb gedaan.g 16 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Een
slaaf is niet groter dan zĳn meester, noch is iemand die wordt uitgezonden, groter dan degene die
hem heeft gezonden.h 17 Indien
GIJ deze dingen weet, gelukkig zĳt
GIJ als GIJ ze doet.i 18 Ik spreek
niet van U allen; ik weet wie ik
heb uitgekozen.j Maar het is opdat
de schriftplaats vervuld zou worden: k ’Hĳ die zich met mĳn brood
placht te voeden, heeft zĳn hiel
tegen mĳ opgeheven.’l 19 Vanaf
dit ogenblik vertel ik het U, voordat het gebeurt,m opdat GIJ, wanneer het gebeurt, moogt geloven
dat ik het ben. 20 Voorwaar,
voorwaar, ik zeg U: Wie iemand
ontvangt die ik zend, ontvangt
[ook] mĳ.n En wie mĳ ontvangt,
ontvangt [ook] hem die mĳ heeft
gezonden.”o
21 Nadat Jezus deze dingen had
gezegd, werd hĳ verontrust in de
geest, en hĳ legde getuigenis af en
zei: „Voorwaar, voorwaar, ik zeg
U: Een van U zal mĳ verraden.”p
22 De discipelen keken elkaar
toen aan, in het onzekere over
wie hĳ [dat] zei.q 23 Aan Jezus’
boezem lag een van zĳn discipelen aan, en Jezus had hem lief.r
24 S _imon Petrus
knikte hem der_
halve toe en zei tot hem: „Zeg
wie het is over wie hĳ [dat] zegt.”
25 De laatste leunde dus achterover tegen Jezus’ borst en zei tot
p Mt 26:21; Mr 14:18; Lu 22:21; Jo 6:70; Han 1:16;
q Mt 26:22; Lu 22:23; r Jo 19:26; Jo 20:2.

JOHANNES 13:26–14:13

Satan in Judas. Nieuw gebod. De Weg

hem: „Heer, wie is het?”a 26 Jezus dan antwoordde: „Het is degene aan wie ik de bete zal geven die ik indoop.”b Na daarom
de bete te hebben ingedoopt, nam
hĳ ze en gaf ze aan Judas,
de zoon
_
van S _imon Iskariot.
27 En na de
_
bete voer Satan
voorts in hem.c
_
Daarom zei Jezus tot hem: „Wat
gĳ doet, doe dat met nog meer
spoed.” 28 Maar niemand van
de aanliggenden wist met welk
doel hĳ dit tot hem zei. 29 Aangezien Judas
de geldkist had,d
_
meenden sommigen in feite dat Jezus tot hem zei: „Koop wat wĳ
voor het feest nodig hebben”, of
dat hĳ iets aan de armen moest
geven.e 30 Nadat hĳ nu de bete
had ontvangen, ging hĳ onmiddellĳk naar buiten. En het was
nacht.f
31 Toen hĳ dan naar buiten was
gegaan, zei Jezus: „Nu wordt de
Zoon des mensen verheerlĳkt,g
en God wordt verheerlĳkt in verband met hem. 32 En God zelf
zal hem verheerlĳken,h en hĳ zal
hem onmiddellĳk verheerlĳken.
33 Kindertjes,i nog maar kort ben
ik bĳ U. GIJ zult mĳ zoeken; en
zoals ik tot de joden heb gezegd:
’Waarheen ik ga, kunt GIJ niet komen’,j zo zeg ik het op het ogenblik ook tot U. 34 Ik geef U een
nieuw gebod, dat GIJ elkaar liefhebt; net zoals ik U heb liefgehad,k dat ook GIJ elkaar liefhebt.l
35 Hieraan zullen allen weten dat
GIJ mĳn discipelen zĳt, indien GIJ
liefde onder elkaar hebt.”m
36 S _imon Petrus
zei tot hem:
_
„Heer, waar gaat gĳ naar toe?” Jezus antwoordde: „Waarheen ik ga,
kunt gĳ mĳ nu niet volgen, maar
gĳ zult later volgen.”n 37 Petrus
_
zei tot hem: „Heer, waarom kan
ik u op het ogenblik niet volgen?
Ik zal ten behoeve van u afstand
doen van mĳn ziel.”o 38 Jezus
antwoordde: „Zult gĳ ten behoeve
van mĳ afstand doen van uw ziel?
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Er
zal geenszins een haan kraaien
voordat gĳ mĳ driemaal hebt verloochend.”p
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„Laat UW hart niet verontrust worden.a Oefent geloof in God,b oefent ook geloof in
c
mĳ. 2 In het huis van mĳn Vader zĳn vele woningen.d Anders
zou ik het U hebben gezegd, want
ik ga heen om een plaats e voor
U te bereiden.
3 En wanneer ik
heenga en een plaats voor U bereid, kom ik terug f en zal U thuis
bĳ mĳ ontvangen,g opdat ook GIJ
moogt zĳn waar ik ben.h 4 En
waarheen ik ga, [daarheen] weet
GIJ de weg.”
i zei tot hem: „Heer,
5 Thomas
_
wĳ weten niet waarheen gĳ gaat.j
Hoe weten wĳ dan de weg?”
6 Jezus zei tot hem: „Ik ben de
weg k en de waarheidl en het leven.m Niemand komt tot de Vader
dan door bemiddeling van mĳ.n
7 Indien gĳlieden mĳ hadt gekend, zoudt GIJ ook mĳn Vader
hebben gekend; van dit ogenblik
af kent GIJ hem en hebt GIJ hem
gezien.”o
8 Fil _ippus zei tot hem: „Heer,
toon ons de Vader, en het is ons
genoeg.”
9 Jezus zei tot hem: „Nu ben ik
al zo’n lange tĳd bĳ ulieden, en
nog hebt gĳ mĳ niet leren kennen, Fil _ippus? Wie mĳ heeft gezien, heeft [ook] de Vader gezien.p Hoe kunt gĳ dan zeggen:
’Toon ons de Vader’? q 10 Gelooft gĳ niet dat ik in eendracht
met de Vader ben en de Vader in
eendracht met mĳ is? r De dingen die ik tot ulieden zeg, spreek
ik niet uit mĳzelf; maar de Vader, die in eendracht met mĳ
blĳft, doet zĳn werken.s 11 Gelooft mĳ, dat ik in eendracht met
de Vader ben en de Vader in eendracht met mĳ is; of anders, gelooft op grond van de werken
zelf.t 12 Voorwaar, voorwaar,
ik zeg U: Wie geloof oefent in
mĳ, zal ook zelf de werken doen
die ik doe; en hĳ zal grotere u
werken dan deze doen, omdat ik
heenga naar de Vader.v 13 En

14

s Jo 7:16; Jo 8:28; Jo 12:49; t Jo 5:36; u Mt 21:21;
Han 1:8; Han 2:41; Kol 1:23; v Han 2:33.
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wat GIJ ook vraagt in mĳn naam,
dat zal ik doen, opdat de Vader
in verband met de Zoon verheerlĳkt moge worden.a 14 Indien
GIJ iets vraagt in mĳn naam, ik
zal het doen.
15 Indien GIJ mĳ liefhebt, zult
GIJ mĳn geboden onderhouden; b
16 en ik zal de Vader een verzoek doen en hĳ zal U een andere helper geven om voor altĳd bĳ
U te zĳn,c
17 de geest der waarheid,d die de wereld niet kan onte
vangen, omdat ze hem niet ziet
en niet kent. GIJ kent hem, want
hĳ blĳft bĳ U en is in U.f 18 Ik
zal U niet beroofd achterlaten.g
Ik kom tot U. 19 Nog een korte
tĳd en de wereld zal mĳ niet meer
aanschouwen,h maar GIJ zult mĳ
aanschouwen,i want ik leef en
GIJ zult leven.j
20 Op die dag
zult GIJ weten dat ik in eendracht
met mĳn Vader ben en GIJ in eendracht met mĳ zĳt en ik in eendracht met U ben.k 21 Wie mĳn
geboden heeft en ze onderhoudt,
die is het die mĳ liefheeft.l En
wie mĳ liefheeft, zal door mĳn Vader bemind worden, en ik zal hem
liefhebben en zal mĳ duidelĳk aan
hem laten zien.”
m niet Iskariot, zei tot
22 Judas,
_
_
hem: „Heer, wat is er gebeurd dat
gĳ u aan ons en niet aan de wereld duidelĳk wilt laten zien?”n
23 Jezus gaf hem ten antwoord:
„Indien iemand mĳ liefheeft, zal
hĳ mĳn woord onderhouden,o en
mĳn Vader zal hem liefhebben, en
wĳ zullen tot hem komen en bĳ
hem gaan wonen.p 24 Wie mĳ
niet liefheeft, onderhoudt mĳn
woorden niet; en het woord dat
gĳlieden hoort, is niet van mĳ,
maar behoort de Vader toe, die
mĳ heeft gezonden.q
25 Tĳdens mĳn verblĳf bĳ U
heb ik deze dingen tot U gesproken. 26 Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mĳn
naam zal zenden, die zal U alle
dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen.r 27 Vrede laat ik U, mĳn vrede geef ik
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U.a

Niet zoals de wereld die geeft,
geef ik hem U. Laat UW hart niet
verontrust worden noch van vrees
ineenkrimpen. 28 GIJ hebt gehoord dat ik tot U heb gezegd:
Ik ga heen en ik kom tot U [terug]. Indien GIJ mĳ liefhadt, zoudt
GIJ U verheugen dat ik heenga
naar de Vader, want de Vader is
groter b dan ik. 29 Ik heb het U
nu daarom gezegd, voordat het
geschiedt,c opdat GIJ, wanneer het
geschiedt, moogt geloven. 30 Ik
zal niet veel meer met U spreken,
want de heerser d van de wereld is
op komst. En hĳ heeft geen vat
op mĳ,e 31 maar opdat de wereld
moge weten dat ik de Vader liefheb, doe ik zoals de Vader mĳ gebodenf heeft. Staat op, laten wĳ
hier vandaan gaan.
g

Ik ben de ware wĳnstok en
mĳn Vader is de wĳngaar15
denier.
2 Elke rank aan mĳ die
h

geen vrucht draagt, neemt hĳ
weg,i en elke [rank] die wel vrucht
draagt, reinigt hĳ,j opdat ze meer
vrucht mag dragen.k 3 GIJ zĳt
reeds rein vanwege het woord dat
ik tot U heb gesproken.l 4 Blĳft
in eendracht met mĳ, en ik in eendracht met U.m Evenals de rank
geen vrucht kan dragen uit zichzelf indien ze niet aan de wĳnstok blĳft, zo ook GIJ niet, indien GIJ niet in eendracht met mĳ
blĳft.n 5 Ik ben de wĳnstok, GIJ
zĳt de ranken. Wie in eendracht
met mĳ blĳft, en ik in eendracht
met hem, die draagt veel vrucht; o
want gescheiden van mĳ kunt GIJ
in het geheel niets doen. 6 Indien iemand niet in eendracht
met mĳ blĳft, wordt hĳ als rank
buitengeworpen en verdort; en
men raapt die ranken bĳeen en
gooit ze in het vuur en ze worden verbrand.p 7 Indien GIJ in
eendracht met mĳ blĳft en mĳn
woorden in U blĳven, vraagt dan
wat GIJ ook wenst en het zal voor
U geschieden.q
8 Hierin wordt
mĳn Vader verheerlĳkt, dat GIJ
n Ga 2:20; Ef 2:21; 1Jo 2:6; o Sp 11:30; Ho 14:8;
Jo 15:16; Ga 5:22; p Ez 15:4; Mt 3:10; Ro 11:20;
Heb 6:4; Heb 6:8; 1Jo 2:19; q Mt 7:7; Jo 16:23.
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Gebod der liefde. Geest der waarheid

veel vrucht blĳft dragen en U mĳn
discipelen betoont.a 9 Evenals
de Vader mĳ heeft liefgehadb en ik
U heb liefgehad, zo blĳft in mĳn
liefde. 10 Als GIJ mĳn geboden
onderhoudt,c zult GIJ in mĳn liefde
blĳven, evenals ik de geboden van
de Vader heb onderhoudend en in
zĳn liefde blĳf.
11 Deze dingen heb ik tot U gesproken, opdat mĳn vreugde in
U moge zĳn en UW vreugde volkomen moge worden.e 12 Dit is
mĳn gebod, dat GIJ elkaar liefhebt net zoals ik U heb liefgehad.f
13 Niemand heeft grotere liefde
dan deze, dat iemand afstand doet
van zĳn ziel ten behoeve van zĳn
vrienden.g 14 GIJ zĳt mĳn vrienden indien GIJ doet wat ik U gebied.h 15 Ik noem U niet langer
slaven, want een slaaf weet niet
wat zĳn meester doet. Maar ik
heb U vriendeni genoemd, want
alle dingen die ik van mĳn Vader
heb gehoord, heb ik U bekendgemaakt.j 16 GIJ hebt mĳ niet uitgekozen, maar ik heb U uitgekozen, en ik heb U gesteld opdat GIJ
zoudt heengaan en vrucht zoudt
blĳven dragenk en dat UW vrucht
zou blĳven, opdat wat GIJ de Vader
ook vraagt in mĳn naam, hĳ het U
zou geven.l
17 Deze dingen gebied ik U, dat
GIJ elkaar liefhebt.m
18 Indien
de wereld U haat, GIJ weet dat ze
mĳ eerder dan U heeft gehaat.n
19 Als GIJ een deel van de wereld
zoudt zĳn, zou de wereld ten zeerste gesteld zĳn op wat haar toebehoort.o Omdat GIJ nu geen deel
van de wereld zĳt,p maar ik U uit
de wereld heb uitgekozen, daarom
haat de wereld U.q 20 Denkt aan
het woord dat ik tot U heb gezegd:
Een slaaf is niet groter dan zĳn
meester. Indien zĳ mĳ hebben vervolgd, zullen zĳ ook U vervolgen; r
indien zĳ mĳn woord hebben onderhouden, zullen zĳ ook het UWE
onderhouden. 21 Maar zĳ zullen
U al deze dingen aandoen wegens
mĳn naam, omdat zĳ hem niet
kennen die mĳ heeft gezonden.s
22 Indien ik niet was gekomen en
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niet tot hen had gesproken, zouden zĳ geen zonde hebben; a maar
nu hebben zĳ geen verontschuldiging voor hun zonde.b 23 Wie
mĳ haat, haat ook mĳn Vader.c
24 Indien ik onder hen niet de
werken had gedaan die niemand
anders heeft gedaan,d zouden zĳ
geen zonde hebben; e maar nu heb´
ben zĳ zowel
mĳ als mĳn Vader en
´
gezien en gehaat.f 25 Maar het
woord moest vervuld worden dat
in hun Wet staat geschreven: ’Zĳ
hebben mĳ zonder reden gehaat.’g
26 Wanneer de helper gekomen
is, die ik U van de Vader zal zenden,h de geest der waarheid, die
van de Vader uitgaat, zal die getuigenis over mĳ afleggen; i 27 en
GIJ moet op UW beurt getuigenis
afleggen,j want GIJ zĳt bĳ mĳ geweest sinds ik begon.
Deze dingen heb ik tot
gesproken, opdat
niet
16
tot struikelen wordt gebracht.
U

GIJ

k

2 Men zal U uit de synagoge werpen.l Ja, het uur komt dat een
ieder die U doodt, zal menen God
een heilige dienst te hebben bewezen.m 3 Zĳ zullen deze dingen echter doen omdat zĳ noch de
Vader noch mĳ hebben leren kennen.n 4 Niettemin heb ik deze
dingen tot U gesproken, opdat GIJ,
wanneer het uur ervoor gekomen
is, U zult herinneren dat ik ze U
heb gezegd.o
Aanvankelĳk heb ik U deze dingen evenwel niet gezegd, omdat
ik bĳ U was. 5 Maar nu ga ik
naar hem die mĳ heeft gezonden,p
en toch vraagt niemand van U mĳ:
’Waar gaat gĳ heen?’ 6 Omdat
ik deze dingen echter tot U heb
gesproken, is UW hart van droefheidq vervuld. 7 Toch zeg ik U
de waarheid: Het is in UW belang dat ik heenga. Want als ik
niet heenga, zal de helper r geenszins tot U komen; maar als ik wel
heenga, zal ik hem tot U zenden.
8 En wanneer die gekomen is, zal
hĳ de wereld het overtuigende
p Jo 7:33; Jo 13:3; q Mt 17:23; Jo 14:1; Jo 16:22;
r Jo 14:16; Jo 14:26; Jo 15:26; Han 2:33.
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bewĳs leveren aangaande zonde
en aangaande rechtvaardigheid
en aangaande oordeel: a 9 in de
eerste plaats aangaande zonde,b
omdat zĳ geen geloof in mĳ oefenen; c 10 vervolgens aangaande
rechtvaardigheid,d omdat ik naar
de Vader ga en GIJ mĳ niet meer
zult zien; 11 dan aangaande oordeel,e omdat de heerser van deze
wereld geoordeeld is.f
12 Nog vele dingen heb ik U te
zeggen, maar GIJ kunt ze op het
ogenblik niet dragen.g 13 Wanneer die echter gekomen is, de
geest der waarheid,h zal hĳ U in
alle waarheid leiden, want hĳ zal
niet uit zichzelf spreken, maar zal
spreken al wat hĳ hoort en U de
komende dingen bekendmaken.i
14 Die zal mĳ verheerlĳken,j want
hĳ zal van het mĳne ontvangen
en het U bekendmaken.k 15 Alles wat de Vader heeft, is van mĳ.l
Daarom heb ik gezegd dat hĳ van
het mĳne ontvangt en [het] aan U
bekendmaakt. 16 Nog een korte
tĳd en GIJ zult mĳ niet meer aanschouwen,m en wederom nog een
korte tĳd en GIJ zult mĳ zien.”
17 Daarom zeiden sommigen
van zĳn discipelen tot elkaar:
„Wat betekent dit, dat hĳ tot ons
zegt: ’Nog een korte tĳd en GIJ
zult mĳ niet aanschouwen, en wederom nog een korte tĳd en GIJ
zult mĳ zien’, en: ’omdat ik naar
de Vader ga’?” 18 Zĳ zeiden dus:
„Wat betekent dit, dat hĳ zegt,
’een korte tĳd’? Wĳ weten niet
waarover hĳ spreekt.” 19 Jezus
wistn dat zĳ hem wilden ondervragen, daarom zei hĳ tot hen: „Informeert GIJ onder elkaar hiernaar,
dat ik gezegd heb: Nog een korte
tĳd en GIJ zult mĳ niet aanschouwen, en wederom nog een korte
tĳd en GIJ zult mĳ zien? 20 Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: GIJ zult
wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verheugen; GIJ zult
bedroefd zĳn,o maar UW droefheid zal in vreugde veranderen.p
21 Wanneer een vrouw gaat baren, is zĳ bedroefd omdat haar
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uur gekomen is; a maar wanneer zĳ
het jonge kind ter wereld heeft gebracht, denkt zĳ niet meer aan de
verdrukking, uit vreugde dat er
een mens ter wereld is gekomen.
22 Daarom hebt ook GIJ thans
weliswaar droefheid; maar ik zal
U wederom zien en UW hart zal
zich verheugen,b en niemand zal
U UW vreugde ontnemen. 23 En
op die dag c zult GIJ mĳ geen enkele vraag stellen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg U: Indien GIJ de Vader om iets vraagt,d zal hĳ het U in
mĳn naam geven.e 24 Tot op de
tegenwoordige tĳd hebt GIJ niets
in mĳn naam gevraagd. Vraagt
en GIJ zult ontvangen, opdat UW
vreugde volkomen moge worden.f
25 Deze dingen heb ik in vergelĳkingen tot U gesproken.g Het
uur komt dat ik niet meer in
vergelĳkingen tot U zal spreken,
maar U duidelĳk omtrent de Vader
zal berichten. 26 Op die dag zult
GIJ in mĳn naam vragen, en ik zeg
U niet dat ik de Vader een verzoek
betreffende U zal doen. 27 Want
de Vader zelf heeft genegenheid
voor U, omdat GIJ genegenheid
voor mĳ hebt gehadh en hebt geloofd dat ik als de vertegenwoordiger van de Vader ben uitgegaan.i
28 Ik ben van de Vader uitgegaan
en in de wereld gekomen. Voorts
verlaat ik de wereld en ga heen tot
de Vader.”j
29 Zĳn discipelen zeiden: „Zie!
Nu spreekt gĳ duidelĳk en uit
gĳ u niet in een vergelĳking.
30 Nu weten wĳ dat gĳ alles weetk
en niet nodig hebt dat iemand
u ondervraagt.l Hierdoor geloven wĳ dat gĳ van God zĳt uitgegaan.”m 31 Jezus antwoordde
hun: „Gelooft GIJ op het ogenblik?
32 Ziet! Het uur komt, ja, het is
gekomen, dat GIJ verstrooid zult
worden, een ieder naar zĳn eigen
huis,n en GIJ mĳ alleen zult laten;
en toch ben ik niet alleen, omdat
de Vader met mĳ is.o 33 Deze
dingen heb ik tot U gezegd, opdat GIJ door bemiddeling van mĳ
vrede moogt hebben.p In de wereld hebt GIJ verdrukking, maar

JOHANNES 17:1-24
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schept moed! ik heb de wereld
overwonnen.”a
Deze dingen sprak Jezus,
en terwĳl hĳ zĳn ogen naar
de hemel opsloeg,b zei hĳ: „Vader,
het uur is gekomen; verheerlĳk
uw zoon, opdat uw zoon u verheerlĳkt,c 2 gelĳk gĳ hem autoriteit
over alle vlees hebt gegeven,d opdat hĳ, wat het gehele [aantal] betreft [van hen] die gĳ hem hebt
gegeven,e hun eeuwig leven moge
geven.f 3 Dit betekent eeuwig
leven,g dat zĳ voortdurend kennis h in zich opnemen van u, de enige ware God,i en van hem die gĳ
hebt uitgezonden, Jezus Christus.j
4 Ik heb u op de aarde verheerlĳkt,k daar ik het werk heb voleindigd dat gĳ mĳ te doen hebt gegeven.l 5 En nu, Vader, verheerlĳk
mĳ naast uzelf met de heerlĳkheid die ik naast u had voordat de
wereld was.m
6 Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen die gĳ mĳ
uit de wereld hebt gegeven.n Zĳ
waren van u, en gĳ hebt hen aan
mĳ gegeven, en zĳ hebben uw
woord onderhouden. 7 Zĳ zĳn
nu te weten gekomen dat alles
wat gĳ mĳ hebt gegeven, van u
komt; 8 want de woorden die
gĳ mĳ hebt gegeven, heb ik hun
gegeven,o en zĳ hebben ze aangenomen en zĳn stellig te weten gekomen dat ik als uw vertegenwoordiger ben uitgegaan,p en
zĳ hebben geloofd dat gĳ mĳ hebt
uitgezonden.q 9 Ik doe een verzoek betreffende hen; ik doe geen
verzoek betreffende de wereld,r
maar betreffende hen die gĳ mĳ
hebt gegeven; want zĳ zĳn van u,
10 en al het mĳne is van u en het
uwe is van mĳ,s en ik ben onder
hen verheerlĳkt.
11 Ook ben ik niet langer in de
wereld, maar zĳ zĳn in de wereldt
en ik kom naar u toe. Heilige Vader, waak over henu ter wille van
uw naam,´ die
gĳ mĳ hebt gegeven,
´
opdat zĳ een mogen zĳn zoals wĳ.v
12 Toen ik bĳ hen was, waakte ik
steeds over henw ter wille van uw
naam, die gĳ mĳ hebt gegeven;
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en
´ ´ ik heb hen bewaard, en niet
een van hen is vernietigd,a behalve de zoon der vernietiging,b opdat
de schriftplaats vervuld zou worden.c 13 Maar nu kom ik naar u
toe, en ik spreek deze dingen in
de wereld, opdat zĳ mĳn vreugde
ten volle in zich mogen hebben.d
14 Ik heb hun uw woord gegeven,
maar de wereld heeft hen gehaat,e
omdat zĳ geen deel van de wereld
zĳn, evenals ik geen deel van de
wereld ben.f
15 Ik verzoek u niet, hen uit de
wereld te nemen, maar over hen
te waken vanwege de goddeloze.g 16 Zĳ zĳn geen deel van de
wereld,h evenals ik geen deel van
de wereld ben.i 17 Heilig j hen
door middel van de waarheid; uw
woordk is waarheid.l 18 Zoals gĳ
mĳ in de wereld hebt uitgezonden,
heb ook ik hen in de wereld uitgezonden.m 19 En ik heilig mĳ ten
behoeve van hen, opdat ook zĳ
door middel van [de] waarheid geheiligdn mogen zĳn.
20 Niet alleen betreffende dezen doe ik een verzoek, maar
ook betreffende hen die door
o
hun woord geloof ´ in
´ mĳ stellen,
21 opdat zĳ allen een mogen zĳn,p
evenals gĳ, Vader, in eendracht
met mĳ zĳt en ik in eendracht
met u ben,q dat ook zĳ in eendracht met ons mogen zĳn,r opdat de wereld moge geloven dat gĳ
mĳ hebt uitgezonden.s 22 Ook
heb ik hun de heerlĳkheid gegeven die´ gĳ
mĳ hebt gegeven,
´
opdat
´ ´ zĳ een mogen zĳn evenals
wĳ een zĳn.t 23 Ik in eendracht
met hen en gĳ in eendracht
met
´ ´
mĳ, dat zĳ volkomen een worden
gemaakt,u opdat de wereld moge
weten dat gĳ mĳ hebt uitgezonden en dat gĳ hen hebt liefgehad evenals gĳ mĳ hebt liefgehad.
24 Vader, met betrekking tot wat
gĳ mĳ hebt gegeven, wens ik dat
waar ik ben, ook zĳ bĳ mĳ mogen
k Fil 2:16; l Ps 12:6; Ps 119:151; Ps 119:160;
Jak 1:18; m Jo 20:21; n 1Th 4:7; Heb 10:10; o Ro
10:17; 1Jo 1:3; p Ro 12:5; 1Kor 1:10; Ga 3:28; 1Jo
1:7; q Jo 10:38; Jo 14:10; r 1Kor 6:17; s Jo 17:8;
t Jo 14:20; Jo 17:11; 1Jo 1:3; 1Jo 3:24; u 1Kor
6:17.
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zĳn,a opdat zĳ mĳn heerlĳkheid
mogen aanschouwen die gĳ mĳ
hebt gegeven,
´ ´ omdat gĳ mĳ hebt
liefgehad voor de grondlegging b
der wereld.c 25 Rechtvaardiged
Vader, de wereld heeft u weliswaar niet leren kennen,e maar ik
heb u leren kennen, en dezen zĳn
te weten gekomen dat gĳ mĳ hebt
uitgezonden.f 26 En ik heb hun
uw naam bekendgemaaktg en zal
hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gĳ mĳ hebt liefgehad, in hen moge zĳn en ik in
eendracht met hen.”h
Nadat Jezus deze dingen
had gezegd, ging hĳ met
18
zĳn discipelen naar de overkant
van de winterstroom K _idron,i
waar een tuin was, en hĳ en zĳn
discipelen gingen er naar binnen.j
2 Maar ook Judas,
zĳn verrader,
_
kende de plaats, omdat Jezus er
vele keren met zĳn discipelen
was samengekomen.k 3 Daarom nam Judas
de afdeling sol_
daten en beambten van de¨ overpriesters en van de Farizeeen mee
en kwam er met fakkels en lampen en wapens naar toe.l 4 Jezus dan, die wist wat er allemaal
over hem ging komen,m trad naar
voren en zei tot hen: „Wie zoekt
GIJ?”
5 Zĳ antwoordden hem:
„Jezus de Nazarener.”n Hĳ zei tot
hen: „Ik ben het.” Judas
nu, zĳn
_
verrader,o stond ook bĳ hen.
6 Toen hĳ echter tot hen zei:
„Ik ben het”, weken zĳ achteruitp
en vielen op de grond. 7 Daarom vroeg hĳ hun nog eens: „Wie
zoekt GIJ?” Zĳ zeiden: „Jezus de
Nazarener.” 8 Jezus antwoordde: „Ik heb U gezegd dat ik het
ben. Indien GIJ daarom mĳ zoekt,
laat dezen dan gaan”; 9 opdat
het woord vervuld zou worden
dat hĳ had gezegd: „Van hen die
gĳ mĳ
´ ´ hebt gegeven, heb ik er
niet een verloren laten gaan.”q
10 S _imon Petrus
nu, die een
_
zwaard had, trok het en trof de
slaaf van de hogepriester en sloeg
hem het rechteroor af.r De naam
van de slaaf was Malchus.
11 Je_
zus echter zei tot Petrus:
„Steek
_
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het zwaard in [zĳn] schede.a Zou
ik de beker die de Vader mĳ heeft
gegeven, niet stellig drinken?”b
12 De afdeling soldaten en de
militaire bevelhebber en de beambten van de joden grepen toen
Jezus en boeiden hem, 13 en zĳ
voerden hem eerst naar Annas;
_
hĳ was namelĳk de schoonvader
van Kajafas,
die dat jaar hoge_
priester was.c 14 Kajafas
was in
_
feite degene die de joden de raad
had gegeven dat het in hun belang
´ ´
was dat een mens ten behoeve van
het volk stierf.d
15 S _imon Petrus
nu, alsmede
_
een andere discipel, volgde Jee Die discipel was aan de hozus.
gepriester bekend, en hĳ ging met
Jezus de binnenplaats van de hogepriester op, 16 maar Petrus
_
stond buiten aan de deur.f De andere discipel, die aan de hogepriester bekend was, ging daarom
naar buiten en sprak met de deurwachtster en bracht Petrus
bin_
nen. 17 Toen zei het dienstmeisje, de deurwachtster, tot Petrus:
_
„Zĳt gĳ ook niet een van de discipelen van deze mens?” Hĳ zei: „Ik
ben het niet.”g 18 De slaven en
de beambten nu stonden zich te
warmen om een houtskoolvuur,h
dat zĳ hadden aangelegd omdat
het koud was. Ook Petrus
stond
_
bĳ hen en warmde zich.
19 De overpriester dan ondervroeg Jezus over zĳn discipelen en over zĳn leer. 20 Jezus
antwoordde hem: „Ik heb in het
openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb altĳd onderwĳs gegeven in een synagoge en in de
tempel,i waar alle joden bĳeenkomen; en ik heb niets in het
geheim gesproken. 21 Waarom
ondervraagt gĳ mĳ? Ondervraag
hen die hebben gehoord wat ik tot
hen heb gesproken. Zie! Zĳ weten wat ik heb gezegd.” 22 Nadat hĳ deze dingen had gezegd,
gaf een van de beambten die erbĳ stond, Jezus een klap j in het
gezicht en zei: „Is dat de manier waarop gĳ de overpriester
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Voor Pilatus. Geen deel van de wereld

antwoord geeft?” 23 Jezus antwoordde hem: „Indien ik verkeerd
heb gesproken, leg dan getuigenis
over het verkeerde af; maar indien het goed was, waarom slaat
gĳ mĳ?” 24 Daarop zond Annas
_
hem geboeid naar de hogepriester
a
Kajafas.
_
25 S _imon Petrus
nu stond zich
_
te warmen. Toen zeiden zĳ tot
hem: „Zĳt gĳ ook niet een van
zĳn discipelen?” Hĳ ontkende het
en zei: „Ik ben het niet.”b 26 Een
van de slaven van de hogepriester,
die een bloedverwant was van de
man wie Petrus
het oor had afge_
slagen,c zei: „Heb ik u niet in de
tuin bĳ hem gezien?” 27 Maar
Petrus
ontkende het wederom; en
_
onmiddellĳk kraaide een haan.d
28 Toen voerden zĳ Jezus van
Kajafas
naar het paleis van de
_
stadhouder.e Het was nu vroeg
in de morgen. Zelf gingen zĳ het
paleis van de stadhouder echter
niet binnen, opdat zĳ niet verontreinigd zouden wordenf maar
het Pascha zouden kunnen eten.
29 Daarom kwam Pilatus
naar
_
buiten tot hen en zei: „Welke beschuldiging brengt GIJ tegen deze
mens in?”g 30 Zĳ gaven hem
ten antwoord: „Indien hĳ geen
kwaaddoener was, zouden wĳ
hem niet aan u hebben overgeleverd.” 31 Daarop zei Pilatus
tot
_
hen: „Neemt hem dan zelf en oordeelt hem volgens UW wet.”h De
joden zeiden tot hem: „Het is ons
niet geoorloofd iemand te doden.”i
32 Zo zou het woord van Jezus
worden vervuld, dat hĳ had gezegd om aan te duiden wat voor
een dood hĳ moest sterven.j
33 Pilatus
dan ging weer het pa_
leis van de stadhouder binnen en
riep Jezus en zei tot hem: „Zĳt gĳ
de koning der joden?”k 34 Jezus
antwoordde: „Zegt gĳ dit uit uzelf,
of hebben anderen u over mĳ verteld?”l 35 Pilatus
antwoordde:
_
„Ben ik soms een jood? Uw eigen
natie en de overpriesters hebben
u aan mĳ overgeleverd.m Wat hebt
gĳ gedaan?” 36 Jezus antwoordde: n „Mĳn koninkrĳk is geen deel
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van deze wereld.a Indien mĳn koninkrĳk een deel van deze wereld was, zouden mĳn dienaren
hebben gestreden,b opdat ik niet
aan de joden overgeleverd zou
worden. Maar mĳn koninkrĳk is
nu eenmaal niet uit deze bron.”
37 Daarom zei Pilatus
tot hem:
_
„Welnu, zĳt gĳ dan een koning?”
Jezus antwoordde: „Gĳzelf zegt
dat ik een koning ben.c Hiertoe
ben ik geboren en hiertoe ben ik
in de wereld gekomen, om getuigenis af te leggen van de waarheid.d Een ieder die aan de zĳde
van de waarheid staat,e luistert
naar mĳn stem.”f 38 Pilatus
zei
_
tot hem: „Wat is waarheid?”
En na dit te hebben gezegd, ging
hĳ weer naar buiten tot de joden en zei tot hen: „Ik vind geen
schuld in hem.g 39 Bovendien
bestaat er bĳ U een gebruik dat
ik U op het Pascha iemand vrĳlaat.h Wenst GIJ daarom dat ik
U de koning der joden vrĳlaat?”
40 Toen schreeuwden zĳ weer en
zeiden: „Die niet, maar Barabbas!”
_
Barabbas
nu was een rover.i
_
Toen nam Pilatus
dan Jezus
_
en geselde hem. 2 En de
19
soldaten vlochten een kroon van
j

doorns en zetten die op zĳn hoofd
en tooiden hem met een purperen bovenkleed; k 3 en zĳ traden
voorts op hem toe en zeiden: „Goedendag, gĳ koning der joden!” Zĳ
gaven hem ook klappen in het gezicht.l 4 En Pilatus
ging weer
_
naar buiten en zei tot hen: „Ziet!
Ik breng hem naar buiten tot U,
opdat GIJ weet dat ik geen schuld
in hem vind.”m 5 Jezus kwam
dus naar buiten, terwĳl hĳ de
doornenkroon en het purperen bovenkleed droeg. En hĳ zei tot hen:
„Ziet! De mens!” 6 Maar toen de
overpriesters en de beambten hem
zagen, schreeuwden zĳ en zeiden:
„Aan de paal [met hem]! Aan de
zei tot
paal [met hem]!”n Pilatus
_
hen: „Neemt GIJZELF hem dan en
hangt hem aan een paal, want
ik vind volstrekt geen schuld in
hem.”o 7 De joden antwoordden
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Geen koning dan caesar. Aan de paal

hem: „Wĳ hebben een wet,a en
volgens de wet moet hĳ sterven,
omdat hĳ zichzelf tot Gods zoon
heeft gemaakt.”b
8 Toen Pilatus
dan dit woord
_
hoorde, werd hĳ nog meer bevreesd; 9 en hĳ ging weer het
paleis van de stadhouder binnen
en zei tot Jezus: „Waar zĳt gĳ vandaan?” Jezus gaf hem echter geen
antwoord.c 10 Toen zei Pilatus
_
tot hem: „Spreekt gĳ niet tot mĳ? d
Weet gĳ niet dat ik autoriteit heb
u vrĳ te laten en autoriteit heb u
aan een paal te hangen?” 11 Jezus antwoordde hem: „Gĳ zoudt
in het geheel geen autoriteit over
mĳ hebben als die u niet van boven verleend was.e Daarom heeft
degene die mĳ aan u heeft overgeleverd, grotere zonde.”
12 Om die reden bleef Pila_
tus naar een manier zoeken om
hem vrĳ te laten. Maar de joden
schreeuwden en zeiden: „Als gĳ
deze [man] vrĳlaat, zĳt gĳ geen
vriend van caesar. Een ieder die
zichzelf koning maakt, spreekt tegen caesar.”f 13 Daarom bracht
Pilatus,
nadat hĳ deze woorden
_
had gehoord, Jezus naar buiten, en
hĳ ging op een rechterstoel zitten
op een plaats die Het Stenen Plaveisel wordt genoemd, maar in het
Hebreeuws Gabbatha. 14 Nu
was het de voorbereiding g van
het Pascha; het was ongeveer het
zesde uur. En hĳ zei tot de joden: „Ziet! UW koning!” 15 Maar
zĳ schreeuwden: „Weg met [hem]!
Weg met [hem]! Aan de paal met
hem!” Pilatus
zei tot hen: „Zal ik
_
UW koning aan een paal hangen?”
De overpriesters antwoordden:
„Wĳ hebben geen andere koning
dan caesar.”h 16 Toen leverde hĳ
hem daarom aan hen over om aan
een paal gehangen te worden.i
Daarop namen zĳ Jezus onder
hun hoede. 17 En zelf de martelpaal dragend,j ging hĳ naar
buiten k naar de zogenaamde
Schedelplaats, die in het Hebreeuws Golgotha wordt genoemd; l 18 en daar hingen zĳ
hem aan een paal,m en met hem
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´ ´
nog twee andere
´ ´ [mannen], een
aan deze en een aan die kant,
maar Jezus in het midden.a
19 Pilatus
schreef ook een titel en
_
bracht die op de martelpaal aan.
Er stond geschreven: „Jezus de
Nazarener, de koning der joden.”b
20 Velen der joden lazen deze titel
derhalve, want de plaats waar Jezus aan een paal werd gehangen,
lag dicht bĳ de stad; c en [de titel]
was geschreven in het Hebreeuws,
in het Latĳn [en] in het Grieks.
21 De overpriesters van de joden dan zeiden toen tot Pilatus:
_
„Schrĳf niet ’De koning der joden’, maar dat hĳ heeft gezegd: ’Ik
ben koning der joden.’ ” 22 Pila_
tus antwoordde: „Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven.”
23 Toen nu de soldaten Jezus
aan een paal hadden gehangen,
namen zĳ zĳn bovenklederen en
deelden ze in vieren, voor iedere
soldaat een deel, en het onderkleed. Maar het onderkleed was
zonder naad,
daar het van boven
´ ´
af aan een stuk geweven was.d
24 Daarom zeiden zĳ tot elkaar:
„Laten wĳ het niet scheuren,
maar erom loten van wie het zal
zĳn.” Dit was opdat de schriftplaats vervuld zou worden: „Zĳ
hebben mĳn bovenklederen onder zich verdeeld, en over mĳn
kleding hebben zĳ het lot geworpen.”e En zo deden de soldaten
deze dingen werkelĳk.
25 Bĳ de martelpaal van Jezus
stonden echter zĳn moeder f en de
zuster van zĳn moeder; Mar _ia,g de
vrouw van Klopas,
en Mar _ia Mag_
h
dalena.
26 Toen nu Jezus zĳn
_
moeder zag staan en bĳ haar de
discipel die hĳ liefhad,i zei hĳ
tot zĳn moeder: „Vrouw, zie, uw
zoon!” 27 Vervolgens zei hĳ tot
de discipel: „Zie, uw moeder!” En
van dat uur af nam de discipel
haar bĳ zich in huis.
28 Hierna, toen Jezus wist dat
nu alle dingen waren volbracht,
zei hĳ, opdat de schriftplaats vervuld zou worden: „Ik heb dorst.”j
29 Er stond daar een vat vol zure
wĳn. Daarom staken zĳ een spons

JOHANNES 19:30–20:12
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Doorstoken, in graf gelegd, opgewekt

vol zure wĳn op een hysop[stengel] en brachten die aan zĳn
mond.a 30 Toen Jezus nu de zure
wĳn had ontvangen, zei hĳ: „Het is
volbracht!”,b en hĳ boog zĳn hoofd
en gaf [zĳn] geest over.c
31 Toen richtten de joden, aangezien het Voorbereiding d was,
opdat de lichamen niet op de sabbat aan de martelpalen zouden
blĳvene (want die dag was een grohet verte sabbatdag f ), tot Pilatus
_
zoek dat men hun de benen zou
breken en de [lichamen] zou wegnemen. 32 Daarom kwamen de
soldaten en braken de benen van
de eerste [man] en ook die van de
andere [man] die met hem aan een
paal was gehangen. 33 Toen zĳ
echter bĳ Jezus kwamen en zagen dat hĳ reeds dood was, braken zĳ zĳn benen niet. 34 Maar
een van de soldaten stak met een
speer in zĳn zĳde,g en onmiddellĳk kwam er bloed en water
uit. 35 En hĳ die [het] heeft gezien, heeft er getuigenis van afgelegd, en zĳn getuigenis is waar,
en die man weet dat hĳ ware dingen zegt, opdat ook GIJ moogt geloven.h 36 In werkelĳkheid hebben deze dingen plaatsgevonden
opdat de schriftplaats vervuld zou
worden: „Geen been van hem zal
worden verbrĳzeld.”i 37 En wederom zegt een andere schriftplaats: „Zĳ zullen opzien naar Degene die zĳ hebben doorstoken.”j
38 Na deze dingen nu richtte
Jozef
van Arimathea,
_
_ die een discipel van Jezus was, maar in het
geheim uit vrees voor de joden,k
tot Pilatus
het verzoek, het li_
chaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus
gaf hem toe_
stemming.l Daarom kwam hĳ en
nam zĳn lichaam weg.m 39 Ook
Nikodemus,
de man die de eerste
_
maal in de nacht naar hem toe
was gekomen, kwam¨ en bracht
een rol mirre en aloe mee, ongeveer honderd pond.n 40 Zĳ dan
namen het lichaam van Jezus en
bonden het met de specerĳen in
windsels,o zoals bĳ de joden gebruikelĳk is ter voorbereiding op
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de begrafenis. 41 Nu was er op
de plaats waar hĳ aan een paal
werd gehangen een tuin, en in de
tuin een nieuw herinneringsgraf,a
waarin nog nooit iemand was gelegd. 42 Wegens de voorbereiding b van de joden legden zĳ Jezus
daar dan neer, omdat het herinneringsgraf dichtbĳ was.
c

Op de eerste dag van de
week kwam Mar _ia Magda20
lena
vroeg, terwĳl het nog don_
ker was, bĳ het herinneringsgraf
en zag dat de steen reeds van het
herinneringsgraf was weggenomen.d 2 Daarom snelde zĳ heen
en kwam bĳ S _imon Petrus
en bĳ
_
de andere discipel,e voor wie Jezus
genegenheid had, en zei tot hen:
„Ze hebben de Heer uit het herinneringsgraf f weggenomen, en wĳ
weten niet waar ze hem hebben
gelegd.”
g
3 Daarop gingen Petrus
en de
_
andere discipel op weg naar het
herinneringsgraf. 4 Ja, de twee
snelden samen weg, maar de andere discipel snelde Petrus
met gro_
tere vaart vooruit en kwam het
eerst bĳ het herinneringsgraf aan.
5 En zich vooroverbukkend, zag
hĳ de windsels liggen,h maar hĳ
ging niet naar binnen. 6 Toen
kwam ook S _imon Petrus,
die hem
_
volgde, en hĳ ging het herinneringsgraf binnen. En hĳ zag de
windsels liggen,i 7 ook de doek
die op zĳn hoofd was geweest, niet
bĳ de windsels liggend,´ ´ maar afzonderlĳk opgerold op een plaats.
8 Toen ging daarom ook de andere discipel, die het eerst bĳ
het herinneringsgraf was aangekomen, naar binnen, en hĳ zag
en geloofde. 9 Want zĳ onderscheidden nog niet de schriftplaats dat hĳ uit de doden moest
opstaan.j 10 Daarop gingen de
discipelen naar huis terug.
11 Maar Mar _ia bleef buiten bĳ
het herinneringsgraf staan wenen. Toen bukte zĳ zich al wenend voorover om in het herinneringsgraf te kĳken, 12 en zĳ
zag op de plaats waar Jezus’ lichaam had gelegen, twee in het
´ ´
wit geklede engelenk zitten, een
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Verschĳnt aan discipelen. Thomas

´ ´
aan het hoofdeinde en een aan
het voeteneinde. 13 En zĳ zeiden tot haar: „Vrouw, waarom
weent gĳ?” Zĳ zei tot hen: „Ze
hebben mĳn Heer weggenomen,
en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd.” 14 Nadat zĳ deze
dingen had gezegd, wendde zĳ
zich achterwaarts en zag Jezus
staan, maar zĳ onderscheidde niet
dat het Jezus was.a 15 Jezus zei
tot haar: „Vrouw, waarom weent
gĳ? Wie zoekt gĳ?”b In de mening dat het de tuinman was, zei
ze tot hem: „Heer, mocht gĳ hem
hebben weggedragen, zeg mĳ dan
waar gĳ hem hebt gelegd, en ik
zal hem wegnemen.” 16 Jezus
zei tot haar: „Mar _ia!”c Zĳ keerde
zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: „Rabboni!”d (wat „Leraar!” betekent). 17 Jezus zei tot
haar: „Klem u niet langer aan mĳ
vast. Want ik ben nog niet naar
de Vader opgestegen. Maar ga
naar mĳn broeders e en zeg hun:
’Ik stĳg op naar mĳn Vader f en
UW Vader en naar mĳn Godg en
UW God.’ ”h 18 Mar _ia Magdalena
_
ging het nieuws aan de discipelen
brengen: „Ik heb de Heer gezien!”,
en dat hĳ deze dingen tot haar had
gezegd.i
19 Toen het dan laat was op die
dag, de eerste dag van de week,j
en ofschoon de deuren van de
verblĳfplaats der discipelen op
slot waren uit vrees k voor de joden, kwam Jezus l en stond in
hun midden en zei tot hen: „Vrede zĳ U.”m 20 En na dit te hebben gezegd, toonde hĳ hun zowel zĳn handen als zĳn zĳde.n De
discipelen dan verheugdeno zich
toen zĳ de Heer zagen. 21 Jezus zei daarom nogmaals tot hen:
„Vrede zĳ U. Zoals de Vader mĳ
heeft uitgezonden,p zend ik ook
U.”q
22 En na dit te hebben gezegd, blies hĳ op hen en zei tot
hen: „Ontvangt heilige geest.r
23 Indien GIJ de zonden van wie
maar ook vergeeft,s zĳn ze hun
vergeven; indien GIJ [de zonden]
van wie maar ook behoudt, zĳn
ze hun behouden.”t
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a ´ ´
24 Thomas,
een van de twaalf,
_
die De Tweeling werd genoemd,
was echter niet bĳ hen toen Jezus kwam. 25 Dientengevolge
zeiden de andere discipelen tot
hem: „Wĳ hebben de Heer gezien!”
Maar hĳ zei tot hen: „Als ik niet
in zĳn handen het teken van de
spĳkers zie en mĳn vinger niet in
het teken van de spĳkers steek en
mĳn hand niet in zĳn zĳde b steek,
zal ik stellig niet geloven.”c
26 Acht dagen later nu waren
zĳn discipelen weer binnenshuis,
en Thomas
was bĳ hen. Ofschoon
_
de deuren op slot waren, kwam
Jezus, en hĳ trad in hun midden
en zei: „Vrede zĳ U.”d 27 Vervolgens zei hĳ tot Thomas:
„Leg
_
uw vinger hier, en zie mĳn handen, en neem uw hande en steek
die in mĳn zĳde, en wees niet
langer ongelovig, maar word gelovig.” 28 Thomas
gaf hem ten
_
antwoord: „Mĳn Heer en mĳn
God!”f 29 Jezus zei tot hem:
„Omdat gĳ mĳ hebt gezien, hebt
gĳ geloofd? Gelukkig zĳn zĳ die
niet zien en toch geloven.”g
30 Jezus heeft weliswaar nog
vele andere tekenen in het bĳzĳn
van de discipelen verricht, die
niet in deze boekrol zĳn opgetekend.h 31 Maar deze zĳn opgetekendi opdat GIJ moogt geloven
dat Jezus de Christus is, de Zoon
van God, en opdat GIJ door te gelovenj leven moogt hebben door
middel van zĳn naam.

Na deze dingen vertoonde
Jezus zich wederom aan de
21
discipelen bĳ de zee van Tiberias;
_
maar hĳ vertoonde zich als volgt:
2 Er waren bĳeen: S _imon Petrus
_
en Thomas,
die De Tweeling
werd
_
¨ l
k
genoemd, en Nathana
el uit Kana
_
_
in Galil
ea
_ en de zonen van Zebe¨
de_ us m en nog twee van zĳn discipelen. 3 S _imon Petrus
zei tot
_
hen: „Ik ga vissen.” Zĳ zeiden tot
hem: „Wĳ gaan ook met u mee.”
Zĳ gingen naar buiten en stapten
in de boot, maar zĳ vingen die
nacht niets.n
4 Toen het echter net morgen
begon te worden, stond Jezus aan

JOHANNES 21:5-25
het strand, maar de discipelen onderscheidden natuurlĳk niet dat
het Jezus was.a 5 Toen zei Jezus
tot hen: „Jonge kinderen, hebt GIJ
soms wat te eten?” Zĳ antwoordden hem: „Neen!” 6 Hĳ zei tot
hen: „Werpt het net aan de rechterkant van de boot uit en GIJ
zult [wat] vinden.”b Toen wierpen
zĳ het uit, maar vanwege de menigte van de vissen konden zĳ het
niet meer binnenhalen.c 7 Daarom zei die discipel van wie Jee
zus veel hield,d tot Petrus:
„Het is
_
de Heer!” Toen S _imon Petrus
dan
_
hoorde dat het de Heer was, omgordde hĳ zich met zĳn opperkleed, want hĳ was naakt, en
sprong in de zee. 8 De andere
discipelen kwamen echter in de
kleine boot, want zĳ waren niet
ver van land, slechts ongeveer negentig meter, en zĳ sleepten het
net met de vissen.
9 Toen zĳ echter aan land stapten, zagen zĳ dat er een houtskoolvuur f was aangelegd, waarop
vis lag en brood. 10 Jezus zei
tot hen: „Haalt wat van de vis
die GIJ zojuist hebt gevangen.”
11 S _imon Petrus
ging daarom aan
_
boord en trok het net op het land,
¨
vol grote vissen, honderd drieenvĳftig stuks. Maar ofschoon het
er zo veel waren, scheurde het
net niet. 12 Jezus zei tot hen:
„Komt ontbĳten.”g Geen der discipelen had de moed hem te vragen: „Wie zĳt gĳ?”, want zĳ wisten
dat het de Heer was. 13 Jezus
kwam dichterbĳ en nam het brood
en gaf het hun,h en zo ook de vis.
14 Dit nu was de derde keer i dat
Jezus aan de discipelen verscheen
nadat hĳ uit de doden was opgewekt.
15 Toen zĳ dan hadden ontbeten, zei Jezus tot S _imon Petrus:
_
„S _imon, zoon van Johannes,
hebt
_
j
gĳ mĳ meer lief dan deze?” Hĳ zei
tot hem: „Ja, Heer, gĳ weet dat ik
genegenheid voor u heb.”k Hĳ zei
tot hem: „Voed mĳn lammeren.”l
16 Wederom zei hĳ tot hem, een
tweede maal: „S _imon, zoon van Johannes,
hebt gĳ mĳ lief?”m Hĳ zei
_
tot hem: „Ja, Heer, gĳ weet dat ik

’Petrus, voed mĳn schaapjes’
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genegenheid voor u heb.” Hĳ zei
tot hem: „Weid mĳn schaapjes.”a
17 Voor de derde maal zei hĳ tot
hem: „S _imon, zoon van Johannes,
_
hebt gĳ genegenheid voor mĳ?”
Petrus
werd bedroefd dat hĳ voor
_
de derde maal tot hem zei: „Hebt
gĳ genegenheid voor mĳ?” Daarom zei hĳ tot hem: „Heer, gĳ weet
alle dingen; b gĳ weet toch dat ik
genegenheid voor u heb.” Jezus zei
tot hem: „Voed mĳn schaapjes.c
18 Voorwaar, voorwaar, ik zeg
u: Toen gĳ jonger waart, placht
gĳ uzelf te omgorden en te gaan
waarheen gĳ wilde. Maar wanneer
gĳ oud wordt, zult gĳ uw handen uitstrekken en zal een ander u
omgordend en u dragen waarheen
gĳ niet wenst te gaan.”e 19 Dit
zei hĳ om aan te duiden door wat
voor een doodf hĳ God zou verheerlĳken.g Toen hĳ dit dan had
gezegd, zei hĳ tot hem: „Blĳf mĳ
volgen.”h
20 Toen Petrus
zich omkeerde,
_
zag hĳ dat de discipel van wie Jezus veel hield,i [hen] volgde, degene die ook bĳ het avondmaal achterover had geleund tegen zĳn
borst en had gezegd: „Heer, wie
is het die u verraadt?” 21 Toen
Petrus
hem daarom gewaar werd,
_
zei hĳ tot Jezus: „Heer, wat zal
deze [man doen]?” 22 Jezus zei
tot hem: „Indien het mĳn wil is
dat hĳ blĳft totdat ik kom,j wat
gaat u dat aan? Blĳft gĳ mĳ volgen.” 23 Bĳgevolg ging onder de
broeders dit woord uit, dat die discipel niet zou sterven. Doch Jezus
had hem niet gezegd dat hĳ niet
zou sterven, maar: „Indien het
mĳn wil is dat hĳ blĳftk totdat ik
kom, wat gaat u dat aan?”
24 Dit is de discipell die getuigenis over deze dingen aflegt en die
deze dingen heeft geschreven, en
wĳ weten dat het getuigenis dat
hĳ geeft waar is.m
25 Er zĳn in werkelĳkheid nog
vele andere dingen die Jezus heeft
gedaan, [en] ik veronderstel dat,
als ze ooit uitvoerig zouden worden beschreven, de wereld zelf de
geschreven boekrollen niet zou
kunnen bevatten.n

HANDELINGEN VAN APOSTELEN
Het eerste bericht, o Theofi_
lus,a heb ik opgesteld over alle
dingen die Jezus begonnen is zowel te doen als te onderwĳzenb
2 tot op de dag dat hĳ werd opgenomen,c nadat hĳ aan de apostelen die hĳ had uitgekozen, door
middel van heilige geest bevelen
had gegeven.d 3 Ook aan hen
toonde hĳ, nadat hĳ had geleden,
door vele onweerlegbare bewĳzen
dat hĳ levend was,e daar hĳ gedurende veertig dagen door hen
werd gezien en [met hen] over
de dingen aangaande het koninkrĳk Gods sprak.f 4 En terwĳl
hĳ met hen samenkwam, beval
hĳ hun: „Vertrekt niet uit Jeru_
zalem,g maar blĳft wachten op
datgene wat de Vader heeft beloofd,h waarover GIJ van mĳ hebt
gehoord, 5 want Johannes
doop_
te wel met water, maar GIJ zult
niet vele dagen hierna in heilige
geest worden gedoopt.”i
6 Toen zĳ nu bĳeengekomen
waren, gingen zĳ hem vragen:
„Heer, herstelt gĳ in deze
tĳd het
¨
el?” 7 Hĳ
koninkrĳkj voor Isra
_
zei tot hen: „Het komt U niet
toe kennis te verkrĳgen van de
tĳden of tĳdperkenk die de Vader onder zĳn eigen rechtsmacht
heeft gesteld,l 8 maar GIJ zult
krachtm ontvangen wanneer de
heilige geest op U gekomen is, en
GIJ zult getuigenn van mĳ zĳn zoo als in geheel Juwel in Jeruzalem
_
p
dea
en tot de verst
_ en Samaria
_
verwĳderde streek der aarde.”q
9 En nadat hĳ deze dingen had
gezegd, werd hĳ ten aanschouwen van hen omhooggeheven,r en
een wolk onttrok hem aan hun
gezicht.s 10 En toen zĳ met gespannen aandacht in de lucht
keken, terwĳl hĳ heenging,t zie!
daar stonden twee mannen in witte u klederen naast hen, 11 en
zĳ zeiden: „Mannen van Galilea,
_
waarom staat GIJ in de lucht te kĳken? Deze Jezus, die van U werd

1
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opgenomen in de lucht, zal aldus
op dezelfde wĳze komena als GIJ
hem in de lucht hebt zien gaan.”
12 Toen keerden zĳ naar Jeru_
zalem terug,b van een berg die de
Olĳfberg wordt genoemd, welke
dicht bĳ Jeruzalem,
een sabbats_
reis daarvandaan, ligt.c 13 En
toen zĳ [de stad] waren binnengekomen, gingen zĳ naar het bovenvertrek,d waar zĳ verblĳf hielden:
Petrus
alsook Johannes
en Jako_
_
_
bus en Andreas,
Fil
_
_
¨ _ippus en Th¨ omas, Bartholome_ us en Matth
e
us,
_
¨
Jakobus,
[de zoon] van Alfe_ us, en
_
S _imon de ĳveraar, en Judas,
[de
_
e
14 Zĳ allen
zoon] van Jakobus.
_
hielden eensgezind aan in het gebed,f samen met enige vrouweng
en Mar _ia, de moeder van Jezus, en
met zĳn broers.h
15 In die dagen nu stond Pe_
trus te midden van de broeders op
en zei (er was een schare van ongeveer honderd twintig personen
bĳeen): 16 „Mannen, broeders,
het schriftwoord moest vervuld
wordeni dat de heilige geestj bĳ
monde van David
tevoren gespro_
k die een gids
ken heeft over Judas,
_
is geworden van hen die Jezus gevangennamen,l 17 want hĳ werd
tot de onzen gerekendm en kreeg
een aandeel aan deze bediening.n
18 (Deze nu heeft met het loon
voor onrechtvaardigheido een veld
gekocht,p en met het hoofd voorover neergestort,q is hĳ met veel
geluid midden opengebarsten, en
al zĳn ingewanden werden uitgestort. 19 Het werd ook bekend
aan alle inwoners van Jeruza_
lem, zodat dat veld in hun taal
Akeldama, dat wil zeggen Bloedveld, werd genoemd.) 20 Want
er staat geschreven in het boek
der Psalmen: ’Zĳn verblĳfplaats
worde woest en er zĳ geen bewoner in’,r en: ’Iemand anders neme
zĳn ambt van opzicht.’s 21 Daarom is het noodzakelĳk dat van de
mannen die met ons samenkwamen gedurende al de tĳd dat de

HANDELINGEN 1:22–2:22
Heer Jezus onder ons in- en uitging,a 22 te beginnen bĳ zĳn
b
en tot de
doop door Johannes
_
dag waarop hĳ van ons werd opc een van deze mannen
genomen,
met ons een getuige wordt van
zĳn opstanding.”d
23 Derhalve stelden zĳ er twee
voor zich: Jozef,
[ook] Barsabbas
_
_
geheten, die de bĳnaam Justus
_
droeg, en Matth _ias. 24 En zĳ baden en zeiden: „Gĳ, o Jehovah, die
het hart van allen kent,e wĳs degene aan die gĳ van deze twee
hebt uitgekozen 25 om de plaats
in te nemen van deze bediening en
dit apostelschap,f waarvan Judas
_
is afgeweken om naar zĳn eigen
plaats te gaan.” 26 Toen wierpen zĳ het lotg over hen, en het lot
viel op Matth _ias; en hĳ werd met
de elf h apostelen gerekend.
In de loop van de dag van
het pinkster[feest] i nu waren
zĳ allen op dezelfde plaats bĳeen,
2 en plotseling kwam er uit de hemel een gedruis als van een voortgestuwde, stevige bries, en het
vervulde het gehele huis waarin
zĳ zaten.j 3 En hun werden tongen als van vuur k zichtbaar, die
werden verdeeld, en op ieder van
´ ´
hen zette zich er een, 4 en zĳ
werden allen met heilige geestl
vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken,m zoals de
geest het hun gaf zich te uiten.
5 Nu woonden er in Jeruzalem
_
joden,n eerbiedige mannen,o die
afkomstig waren uit elk van de
¨
natien die er onder de hemel zĳn.
6 Toen dan dat geluid ontstond,
kwam de menigte bĳeen en was
verbĳsterd, daar iedereen hen in
zĳn eigen taal hoorde spreken.
7 Ja, zĳ waren verbaasd en gingen zich verwonderen en zeiden:
„Ziet, zĳn niet allen die daar spre¨
ken, Galileeers? p 8 Hoe komt
het dan dat een ieder van ons zĳn
eigen taal hoort, waarin wĳ werden geboren? 9 Parthen en Medenq en Elamieten,r en de bewo¨
ners van Mesopotami
e, en Judea
_
_ s

2
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¨
b
en Kappadoci
en het
_ e,a Pontus
_
¨d
c
10 en Frygi
[district] Asia,
_¨
_ e
e
en Pamfyli
ypte
en de stre_ e, Eg
_
¨
ken van L _ibie, dat bĳ Cyrene
_
ligt, en de hier tĳdelĳk verblĳvende mensen uit Rome,
zowel
jo_
den als proselieten,f 11 Kretenzers g en Arabieren,h wĳ horen hen
in onze talen over de grote daden
van God spreken.” 12 Ja, zĳ waren allen verbaasd en verkeerden
in verlegenheid en zeiden tot elkaar: „Wat heeft dit toch te betekenen?” 13 Anderen echter bespotten hen en zeiden voorts: „Zĳ
zĳn vol zoete wĳn.”i
14 Maar Petrus
stond op met
_
de elfj en verhief zĳn stem en
sprak hen aldus toe: „Mannen
van Judea
_ en al GIJ inwoners van
k
Jeruzalem,
dit zĳ U bekend en
_
leent het oor aan mĳn woorden.
15 Deze [mensen] zĳn in werkelĳkheid niet dronken,l zoals GIJ
veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. 16 Integendeel, dit is wat door bemiddeling
¨
van de profeet Jo_ el werd gezegd:
17 ’„En in de laatste dagen”, zegt
God, „zal ik wat van mĳn geest
uitstortenm op alle soorten van
vlees, en UW zonen en UW dochters zullen profeteren en UW jonge mannen zullen visioenen zien
en UW oude mannen zullen dromen
dromen; n 18 en zelfs op mĳn slaven en op mĳn slavinnen wil ik in
die dagen wat van mĳn geest uitstorten, en zĳ zullen profeteren.o
19 En ik wil wonderen geven in
de hemel boven en tekenen op
de aarde beneden, bloed en vuur
en rooknevel; p 20 de zonq zal in
duisternis worden veranderd en
de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag van Jehovah gekomen zal zĳn.r 21 En
een ieder die de naam van Jehovah
aanroept, zal gered worden.” ’s
¨
22 Mannen van Isra
el, hoort
_
deze woorden: Jezus de Nazarener,t een man die door God in het
openbaar aan U is getoond door
middel van krachtige werkenu en
wonderen en tekenen, welke God
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David nog in graf. 3000 gedoopt

door bemiddeling van hem in UW
midden heeft gedaan,a zoals GIJ
zelf weet, 23 deze [man], die volgens het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God
is overgeleverd,b hebt GIJ door de
hand van wetteloze mensen aan
een paal geslagen en om het leven
gebracht.c 24 Maar God heeft
hem opgewektd door de smarten
van de dood te ontbinden,e want
het was niet mogelĳk dat hĳ daardoor blĳvend werd vastgehouden.f
25 David
zegt namelĳk met be_
trekking tot hem: ’Ik had Jehovah voortdurend voor mĳn ogen,
want hĳ is aan mĳn rechterhand,
opdat ik nimmer zou wankelen.g
26 Daarom werd mĳn hart vrolĳk
en verheugde mĳn tong zich zeer.
Bovendien zal zelfs mĳn vlees
in hoop verblĳven,h 27 want gĳ
zult mĳn ziel in Hades
niet verla_
ten, noch zult gĳ toelaten dat hĳ
die jegens u loyaal is, het verderf ziet.i 28 Gĳ hebt mĳ de wegen des levens bekendgemaakt, gĳ
zult mĳ met vrolĳkheid vervullen
met uw aangezicht.’j
29 Mannen, broeders, het is toegestaan met vrĳmoedigheid van
spreken betreffende het familiehoofd David
tot U te zeggen dat hĳ
_
zowel overledenk als begraven is,
en zĳn graf is bĳ ons tot op deze
dag. 30 Welnu, omdat hĳ een
profeet was en wist dat God hem
met een eed had gezworen dat hĳ
een uit de vrucht van zĳn lendenen op zĳn troon zou doen zitten,l 31 voorzag hĳ en sprak hĳ
over de opstanding van de Christus, dat hĳ niet werd verlaten in
Hades
en dat zĳn vlees het ver_
derf niet heeft gezien.m 32 Deze
Jezus is door God opgewekt, van
welk feit wĳ allen getuigen zĳn.n
33 Daarom heeft hĳ, daar hĳ tot
Gods rechterhand werd verhoogdo
en de beloofde heilige geest van
de Vader heeft ontvangen,p dit
uitgestort wat GIJ ziet en hoort.
34 David
immers is niet naar de
_
hemelen opgestegen,q maar hĳ
zegt zelf: ’Jehovah heeft tot mĳn
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Heer gezegd: „Zit aan mĳn rechterhand,a 35 totdat ik uw vĳanden tot een voetbank voor uw voeten stel.” ’b 36 Laat daarom het
¨
gehele huis van Isra
el met volle
_
zekerheid weten, dat God deze Jezus, die GIJ aan een paal hebt gehangen,c zowel tot Heer d als tot
Christus heeft gemaakt.”
37 Toen zĳ nu dit hoorden, werden zĳ diep in hun hart getroffen,e en zĳ zeiden tot Petrus
en
_
de overige apostelen: „Mannen,
broeders, wat moeten wĳ doen?”f
38 Petrus
[zei] tot hen: „Hebt be_
rouw,g en laat een ieder van U worden gedoopth in de naami van Jezus Christus tot vergeving j van
UW zonden, en GIJ zult als vrĳe
gave k de heilige geest ontvangen.
39 Want U komt de belofte l toe
en UW kinderen en allen die ver
weg zĳn,m zovelen als Jehovah,
onze God, er tot zich zal roepen.”n
40 En met nog vele andere woorden legde hĳ grondig getuigenis af en bleef hen vermanen en
zei: „Wordt gered uit dit kromme
geslacht.”o 41 Zĳ dan die zĳn
woord van harte aanvaardden,
werden gedoopt,p en er werden op
die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.q 42 En zĳ bleven zich toeleggen op het onderwĳs van de apostelen en het [met
elkaar] delen,r het nuttigen van
maaltĳdens en gebeden.t
43 Ja, iedere ziel werd door
vrees overvallen, en er geschiedden voorts vele wonderen en tekenen door bemiddeling van de
apostelen.u 44 Allen die gelovigen werden, waren bĳ elkaar en
hadden alle dingen gemeenschappelĳk,v 45 en zĳ verkochten
voorts hun goederenw en bezittingen en deelden de [opbrengst]
aan allen uit, naar ieders behoefte.x 46 En dag aan dag waren
zĳ voortdurend eensgezind in de
tempel aanwezig,y en zĳ nuttigden hun maaltĳden in particuliere
v Han 4:32;
y Lu 24:53.

w Mt

19:21;

x Jes

58:7;

Han

4:34;

HANDELINGEN 2:47–3:22
huizen en gebruikten het voedsel met grote verheuging a en oprechtheid van hart, 47 en zĳ
loofden God en stonden bĳ het
gehele volk in de gunst.b Terzelfder tĳd bleef Jehovah dagelĳks
degenen die gered werden,c aan
hen toevoegen.d
Petrus
en Johannes
nu gin_
_
gen op naar de tempel voor
het uur van gebed, het negende uur,e 2 en er werd een zekere man aangedragen die van de
schoot van zĳn moeder af f kreupel was, en dagelĳks zetten zĳ
hem bĳ de tempeldeur die de
Schone g werd genoemd neer om
gaven van barmhartigheid te vragen van hen die de tempel binnenen Jogingen.h 3 Toen hĳ Petrus
_
hannes
gewaar werd, die juist de
_
tempel wilden binnengaan, verzocht hĳ voorts of hĳ gaven van
barmhartigheidi mocht ontvangen. 4 Maar Petrus,
evenals Jo_
hannes,
zag hem strak aanj en zei:
_
„Kĳk ons eens aan.” 5 Derhalve
vestigde hĳ zĳn aandacht op hen,
in de verwachting iets van hen te
krĳgen. 6 Doch Petrus
zei: „Zil_
ver en goud
bezit ik niet, maar
´
wat ik wel heb, geef ik u: k In de
naam van Jezus Christus de Nazarener,l loop!”m 7 Toen pakte hĳ
hem bĳ de rechterhandn en richtte hem op. Ogenblikkelĳk werden
zĳn voetzolen en de beenderen
van zĳn enkels stevig,o 8 en met
een sprong p stond hĳ overeind en
ging lopen, en al lopend en springend ging hĳ met hen de tempel binnen,q terwĳl hĳ God loofde.
9 En het gehele volkr zag hoe
hĳ liep en God loofde. 10 Bovendien herkenden zĳ hem toen als
de man die gewoonlĳk voor gaven
van barmhartigheid aan de Schone s Poort van de tempel zat, en zĳ
werden met verbazing en verrukking t vervuld over hetgeen met
hem gebeurd was.
11 Terwĳl de man zich nu aan
Petrus
en Johannes
vastklampte,
_
_
liep al het volk, dat buiten zichzelf
was van verbazing, rondom hen
te hoop in de zogenoemde zuilen-
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a
12 Toen Pegang van Salomo.
_
_
trus dit zag, zei hĳ
¨ tot het volk:
„Mannen van Isra
el, waarom ver_
wondert GIJ U hierover, of waarom
staart GIJ ons aan alsof wĳ hem
door eigen kracht of godvruchtige toewĳding hebben doen lopen? b 13 De
_
¨ God van Abraham
c de
en van Isa
_ ak en van Jakob,
_
God van onze voorvaders, heeft
d Jezus, verheerlĳkt,e
zĳn Knecht,
´ ´
die GIJ hebt overgeleverdf en voor
het aangezicht van Pilatus
hebt
_
verloochend, ofschoon deze besloten had hem vrĳ te laten.g 14 Ja,
GIJ hebt die heilige en rechtvaardige h verloochend, en GIJ hebt gevraagd dat U een man, een moordenaar,i geschonken zou worden;
15 de Voornaamste Bewerker van
het levenj daarentegen hebt GIJ gedood. Maar God heeft hem uit de
doden opgewekt, van welk feit wĳ
getuigen zĳn.k 16 Daarom heeft
zĳn naam, door [ons] geloof in zĳn
naam, deze man, die GIJ ziet en
kent, sterk gemaakt, en het geloof dat door bemiddeling van hem
is, heeft de man deze volledige
gezondheid geschonken ten aanschouwen van U allen. 17 En nu,
broeders, ik weet dat GIJ in onwetendheidl hebt gehandeld, evenals UW regeerders.m 18 Maar op
deze wĳze heeft God datgene wat
hĳ tevoren bĳ monde van alle profeten had aangekondigd, dat zĳn
Christus zou lĳden,n in vervulling
doen gaan.
19 Hebt daarom berouwo en
keert U om,p opdat UW zonden worden uitgewist,q opdat er tĳden van
verkwikking r mogen komen van
de persoon van Jehovah 20 en
hĳ de voor U bestemde Christus
moge uitzenden, Jezus, 21 die
weliswaar in de hemel zelf moet
verblĳvens tot de tĳden van het
herstelt van alle dingen, waarover God bĳ monde van zĳn heilige profeten van oudsher heeft
gesproken.u 22 In feite heeft
Mozes
gezegd: ’Jehovah God zal
_
uit het midden van UW broeders
een profeet voor U verwekken gelĳk mĳ.v Naar hem moet GIJ luisteren overeenkomstig alles wat
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maakt, 10 dan zĳ het U¨ allen en
het gehele volk van Isra
el bekend
_
dat in de naam van Jezus Christus,
a die GIJ aan een paal
de Nazarener,
hebt gehangen,b maar die door
God uit de doden is opgewekt,c ja,
door hem deze man hier gezond
voor U staat. 11 Dit is ’de steen
die door U, bouwlieden, werd behandeld alsof hĳ van geen belang
was, die het hoofd van de hoek is
geworden’.d 12 Bovendien is er
in niemand anders redding, want
er is onder de hemel geen andere
naame die onder de mensen is gegeven waardoor wĳ gered moeten
worden.”f
13 Toen zĳ nu zagen hoe vrĳuit
Petrus
en Johannes
spraken en
_
_
bemerkten dat zĳ ongeletterde
en gewone mensen waren,g verwonderden zĳ zich. En zĳ gingen
hen herkennen als [personen]
die met Jezus waren geweest; h
14 en daar zĳ de mens die genezen was, bĳ hen zagen staan,i konden zĳ er niets tegen inbrengen.j
15 Zĳ geboden hun daarom de
Sanhedrin-zaal te verlaten, waarna zĳ overleg met elkaar pleegden 16 en zeiden: „Wat moeten
wĳ met deze mensen doen? k Want
er is door bemiddeling van hen
inderdaad een opmerkenswaardig teken geschied, dat openbaar
is aan alle inwoners van Jeruza_
lem,l en wĳ kunnen het niet ontkennen. 17 Maar laten wĳ, opdat het niet nog verder onder het
volk wordt verbreid, hun met dreigementen zeggen tot geen enkel
mens meer op basis van deze naam
te spreken.”m
18 Daarop riepen zĳ hen en gelastten hun nergens meer iets te
zeggen of te onderwĳzen op basis
van de naam van Jezus. 19 Pe_
trus en Johannes
gaven hun ech_
ter ten antwoord: „Oordeelt zelf
of het in Gods ogen rechtvaardig is meer naar U te luisteren
dan naar God. 20 Maar wat ons
betreft, wĳ kunnen niet ophouden te spreken over de dingen
die wĳ gezien en gehoord hebben.”n 21 Nadat zĳ hun dan

hĳ tot U spreekt.a 23 Ja, elke
ziel die niet naar die Profeet luistert, zal volledig worden verdelgd
uit het midden van het volk.’b
24 En alle¨ profeten trouwens,
van Samu
el af en die daarna zĳn
_
gevolgd, zovelen als er hebben
gesproken, hebben deze dagen
ook duidelĳk bekendgemaakt.c
25 GIJ zĳt de zonend van de profeten en van het verbond dat God
met UW voorvaders is aangegaan,
toen hĳ tot Abraham
zei: ’En
_
in uw zaad zullen alle families
van de aarde gezegend worden.’e
26 God heeft zĳn Knecht, na hem
verwekt te hebben, het eerstf tot
U gezonden om U te zegenen door
een ieder van U van UW goddeloze
daden af te keren.”
Terwĳl de [twee] nu tot het
volk spraken, kwamen de
overpriesters en de tempelhoofd¨ h
mang en de
¨ Sadduceeen op hen
af, 2 geergerd omdat zĳ het volk
onderwezen en de opstanding uit
de doden in het geval van Jezus
duidelĳk verkondigden; i 3 en zĳ
sloegen de hand aan hen en stelden hen in verzekerde bewaring
tot de volgende dag,j omdat het al
avond was. 4 Velen echter van
hen die naar de toespraak hadden
geluisterd, geloofden,k en het getal der mannen steeg tot ongeveer
vĳfduizend.l
5 De volgende dag werd er in
Jeruzalem
een vergadering gehou_
den van hun regeerders en oudere mannen en schriftgeleerdenm
n de overpriester, en
6 (ook Annas,
_
o en Johannes en AlexanKajafas
_
_
_
der en allen die tot de familie
van de overpriester behoorden),
7 en zĳ stelden hen in hun midden en gingen informeren: „Door
welke kracht of in wiens naam
hebt GIJ dit gedaan?”p 8 Toen
zei Petrus,
vervuld met heilige
_
geest,q tot hen:
„Regeerders van het volk en
oudere mannen, 9 indien wĳ
vandaag op grond van een goede daad aan een ziekelĳk mens
bewezen,r erover worden ondervraagd door wie hĳ beter is ge-
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nog meer dreigementen hadden
toegevoegd, lieten zĳ hen vrĳ,
daar zĳ geen enkele grond konden vinden om hen te straffen,
en ter wille van het volk,a omdat zĳ allen God verheerlĳkten om hetgeen er gebeurd was,
22 want de mens aan wie dit teken van gezondmaking was geschied, was meer dan veertig jaar
oud.
23 Nadat zĳ waren vrĳgelaten,
gingen zĳ naar hun eigen mensenb en berichtten wat de overpriesters en de oudere mannen
allemaal tot hen hadden gezegd.
24 Toen zĳ dit hoorden, verhieven zĳ eensgezind hun stem tot
Godc en zeiden:
„Soevereine d Heer, gĳ zĳt Degene die de hemel en de aarde en
de zee en al wat daarin is, hebt
gemaakt,e 25 en die door middel
van heilige geest bĳ monde van
onze voorvader David,
uw knecht,
_
¨
hebt gezegd: f ’Waarom zĳn natien
in tumult geraakt en hebben volken op ĳdele dingen gezonnen? g
26 De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de regeer´ ´
ders hebben zich als een [blok]
aaneengesloten tegen Jehovah en
tegen zĳn gezalfde.’h 27 Zo ook
waren in deze stad zowel Herodes
_
als Pontius
Pilatus,
_
_ ¨ i te zamen met
[mensen der] natien en met volken
¨
van Isra
el, in werkelĳkheid verga_
derd tegen uw heilige j knecht Jezus, die gĳ hebt gezalfd,k 28 om
alles te doen wat uw hand en
raad van tevoren had bepaald dat
zou geschieden.l 29 Nu dan, Jehovah, schenk aandacht aan hun
bedreigingen,m en geef uw slaven dat zĳ met alle vrĳmoedigheid uw woord blĳven spreken,n
30 terwĳl gĳ uw hand uitstrekt
tot gezondmaking en terwĳl er
tekenen en wondereno geschieden door middel van de naamp
van uw heilige knechtq Jezus.”
31 En na het opzenden van hun
smekingen schudde de plaats
waar zĳ vergaderd waren,r en zĳ
werden allen zonder uitzondering
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met de heilige geest vervulda en
spraken het woord van God met
vrĳmoedigheid.b
32 Bovendien was de menigte
van hen die
´ ´ gelovigen warenc geworden, een
´ ´ van hart en ziel, en
zelfs niet een zei dat iets van zĳn
bezittingen zĳn eigendom was,
maar zĳ hadden alle dingen gemeenschappelĳk.d 33 Ook bleven de apostelen met grote kracht
het getuigenis betreffende de opstanding van de Heer Jezus geven,e en een grote mate van onverdiende goedheid rustte op hen
allen. 34 Ja, er was geen enkele
behoeftige onder hen,f want allen
die landerĳen of huizen bezaten,
verkochten deze en brachten de
opbrengst van het verkochte mee
35 en legden die aan de voeten
van de apostelen neer.g Vervolgens werd dan aan een ieder [daarvan] uitgedeeldh naar zĳn behoefte. 36 Zo bezat Jozef,
die van
_
de apostelen de bĳnaam Barna_
bas i had gekregen — hetgeen
vertaald betekent: Zoon van vertroosting — een leviet, van geboorte uit Cyprus,
37 een stuk
_
land, dat hĳ verkocht en waarvan
hĳ het geld meebracht en aan
de voeten van de apostelen neerlegde.j
Een zekere man echter, met
name Anan _ias, verkocht te za5
men met zĳn vrouw Saff _ira een
eigendom 2 en hield, met medeweten van zĳn vrouw, in het geheim iets van de prĳs achter en
bracht slechts een gedeelte en legde het aan de voeten van de apostelen neer.k 3 Maar Petrus
zei:
_
l
„Anan _ias, waarom heeft Satan
u
_
verstout de heilige geestm te ben
driegen en in het geheim iets
van de prĳs van het veld achter te houden? 4 Bleef het niet
van u zolang het [in uw bezit]
bleef, en stond ook nadat het
was verkocht, [de opbrengst] niet
onder uw beheer? Waarom hebt
gĳ u een daad als deze in uw
hart voorgenomen? Gĳ hebt niet
mensen bedrogen,o maar God.”p
5 Bĳ het horen van deze woorden

1363

Apostelen bevrĳd

viel Anan _ias neer en blies de laatste adem uit.a En er kwam grote
vrees b over allen die ervan hoorden. 6 De jongere mannen stonden echter op, wikkelden hem in
doekenc en droegen hem naar buiten en begroeven hem.
7 Nu kwam na een tussenpoos
van ongeveer drie uur zĳn vrouw
binnen, niet wetend wat er was
gebeurd. 8 Petrus
zei tot haar:
_
„Zeg mĳ, hebt GIJ [beiden] het
veld voor zoveel verkocht?” Zĳ
zei: „Ja, voor zoveel.” 9 Daarom [zei] Petrus
tot haar: „Waar_
om zĳt GIJ [beiden] overeengekomen de geest van Jehovah op de
proef te stellen? d Zie! De voeten
van hen die uw man hebben begraven, zĳn aan de deur, en zĳ
zullen u uitdragen.” 10 Ogenblikkelĳk viel zĳ aan zĳn voeten
neer en blies de laatste adem uit.e
Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden zĳ haar dood,
en zĳ droegen haar naar buiten
en begroeven haar naast haar
man. 11 Dientengevolge kwam
er grote vrees over de gehele gemeente en over allen die omtrent
deze dingen hoorden.
12 Voorts bleven er door de handen van de apostelen vele tekenen
en wonderen onder het volk geschieden; f en zĳ waren allen eensgezind [bĳeen] in Salomo’s
zui_
lengang.g 13 Weliswaar had niet
een van de anderen de moed zich
bĳ hen aan te sluiten; h niettemin achtte het volk hen hoog.i
14 Wat meer zegt, er bleven gelovigen in de Heer toegevoegd worden, menigten van zowel mannen
als vrouwen,j 15 zodat men de
zieken zelfs op de brede straten
bracht en hen daar op kleine bedden en draagbedden neerlegde, opdat als Petrus
voorbĳging, tenmin_
ste zĳn schaduw op iemand van
hen zou vallen.k 16 Ook uit de
steden rondom Jeruzalem
bleef de
_
menigte samenstromen en bracht
zieken mee en mensen die door
onreine geesten gekweld werden,
en die werden allen zonder uitzondering genezen.
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17 Maar de hogepriester en allen die met hem waren, de destĳds bestaande sekte der Saddu¨
ceeen, stonden op en werden met
jaloezie a vervuld, 18 en zĳ sloegen de hand aan de apostelen en
zetten hen in de openbare plaats
van hechtenis.b 19 Doch in de
nacht opende Jehovah’s engelc de
deuren van de gevangenis,d bracht
hen naar buiten en zei: 20 „Gaat
heen, stelt U op in de tempel en
blĳft tot het volk alle woorden omtrent dit leven spreken.”e 21 Nadat zĳ dit hadden gehoord, traden
zĳ bĳ het aanbreken van de dag de
tempel binnen en gingen er onderwĳzen.
Toen nu de hogepriester met de
zĳnen was aangekomen, riepen zĳ
het Sanhedrin
bĳeen en de gehe_
le vergadering van oudere man¨
nen van de zonen van Isra
el,f en zĳ
_
zonden [beambten] naar de gevangenis om hen te halen. 22 Maar
toen de beambten daar kwamen,
vonden zĳ hen niet in de gevangenis. Zĳ keerden daarom terug en
brachten verslag uit, 23 en zeiden: „Wĳ vonden de gevangenis
met alle veiligheidsvoorzieningen
op slot en de wachtposten bĳ de
deuren staan, maar toen wĳ opendeden, troffen wĳ niemand binnen aan.” 24 Toen nu zowel de
tempelhoofdman als de overpriesters deze woorden hoorden, geraakten zĳ in verlegenheid over
deze zaken [en vroegen zich af]
waar dit toch wel op zou uitlopen.g
25 Maar iemand kwam hun berichten: „Ziet! De mannen die GIJ
in de gevangenis hebt gezet, staan
in de tempel het volk te onderwĳzen.”h 26 Toen ging de hoofdman met zĳn beambten hen halen,
maar zonder geweld, want zĳ waren bevreesdi door het volk gestenigd te worden.
27 Zĳ haalden hen dan en stelden hen in de Sanhedrin-zaal. En
de hogepriester ondervroeg hen
28 en zei: „Wĳ hebben U uitdrukkelĳk bevolenj niet door te gaan
met onderwĳzen op basis van deze

HANDELINGEN 5:29–6:7
naam, en ziet! nochtans hebt GIJ
Jeruzalem
met UW leer vervuld,a
_
en GIJ zĳt vastbesloten het bloedb
van deze mens over ons te brengen.” 29 Petrus
en de [andere]
_
apostelen gaven ten antwoord:
„Wĳ moeten God als regeerder
meer gehoorzamen dan mensen.c
30 De God van onze voorvaders
heeft Jezus opgewekt,d die GIJ
om het leven hebt gebracht door
hem aan een paal te hangen.e
31 Hem heeft God als Voornaamste Gevolmachtigde f en Redder g
tot zĳn rechterhand verhoogd,h
¨
om Isra
el [de gelegenheid tot] be_
rouwi en vergeving van zonden te
geven.j 32 En wĳ zĳn getuigen
van deze zaken,k evenals de heilige geest,l die God heeft gegeven
aan hen die hem als regeerder gehoorzamen.”
33 Toen zĳ dit hoorden, voelden zĳ zich diepgegriefd en wilden hen om het leven brengen.m
34 Maar er stond iemand in
¨ het
Sanhedrin
op, een
Farizeeer ge_
¨
naamd Gamali
_ el,n een leraar der
Wet, die bĳ het gehele volk in
aanzien stond, en hĳ gebood de
mannen een ogenblik naar buiten te brengen.o 35 En hĳ zei
¨
tot hen: „Mannen van Isra
el,p
_
schenkt aandacht aan UZELF met
betrekking tot wat GIJ van plan
zĳt met
deze mensen te doen.
´ ´
36 Voor deze dagen bĳvoorbeeld
stond The_ udas
op, die beweer_
de dat hĳ iemand van betekenis
was,q en een aantal mannen, ongeveer vierhonderd, sloten zich
bĳ zĳn partĳ aan.r Maar hĳ werd
om het leven gebracht, en allen
die hem gehoorzaamden, werden
verstrooid en zĳn tot niets geworden. 37
_
¨ Na hem stond Judas
de Galileeer op, in de dagen der
inschrĳving,s en hĳ trok volk achter zich. En toch is die man omgekomen, en allen die hem gehoorzaamden, werden verstrooid.
38 En onder de huidige omstandigheden zeg ik U daarom: Laat
U niet in met deze mensen, maar
laat hen begaan (want indien dit
plan of dit werk uit mensen is,

¨
Gamaliel. Van huis tot huis
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zal het te gronde worden gericht; a
39 maar indien het uit God is,b
zult GIJ hen niet te gronde kunnen
richten); c anders zou misschien
blĳken dat GIJ in werkelĳkheid tegen God strĳdt.”d 40 Toen gaven zĳ hem gehoor, en zĳ riepen
de apostelen, geselden hene en gaven hun het bevel niet meer op basis van Jezus’ naam te sprekenf en
lieten hen gaan.
41 Zĳ dan gingen van het San_
hedrin vandaan, verheugdg dat
zĳ waardig gerekend waren ten
behoeve van zĳn naam oneer te
lĳden.h 42 En zĳ bleven zonder
ophouden elke dag in de tempel
en van huis tot huis i onderwĳzenj en het goede nieuws over de
Christus, Jezus, bekendmaken.k
In die dagen nu, toen [het
aantal] discipelen steeds toe6
nam, begonnen de Griekssprekende l joden tegen de Hebreeuwssprekende joden te murmureren,
omdat hun weduwen bĳ de dagelĳkse [voedsel]verdeling over
het hoofd werden gezien.m 2 De
twaalf riepen daarom de menigte
der discipelen bĳ zich en zeiden:
„Wĳ trekken ons niet graag van
het woord Gods terug ten einde
[voedsel] over tafels te verdelen.n
3 Ziet daarom voor UZELF uit,o
broeders, naar zeven goed bekendstaande mannen uit UW midden, vol van geest en wĳsheid,p
opdat wĳ hen over deze noodzakelĳke aangelegenheid kunnen
aanstellen; 4 wĳ daarentegen
zullen ons aan gebed en aan de bediening van het woord wĳden.”q
5 En het gesprokene vond instemming bĳ de gehele menigte,
en zĳ kozen Stefanus,
een man vol
_
geloof en heilige geest,r en Fil _ips
pus en Prochorus
en Nikanor
en
_
_
¨
T _imon en Parmenas
en Nikol
a_ us,
_
¨
een proseliet uit Antioch _ie; 6 en
zĳ stelden hen voor de apostelen,
die, na gebeden te hebben, hun de
handen oplegden.t
7 Zo bleef het woord van God
groeien,u en het aantal discipelen
u Han 12:24; Han 19:20.
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in Jeruzalem
bleef sterk toene_
men,a en een grote schare priesb
ters werd het geloof gehoorzaam.c
8 Stefanus
nu, vol van gunst en
_
kracht, verrichtte grote wonderen en tekenend onder het volk.
9 Sommigen echter van hen die
tot de zogenoemde Synagoge der
Vrĳgelatenen
¨ behoorden, en vane
de Cyreneeers en Alexandrĳnen
¨
en van hen die uit Cil _icief en Asia
_
waren, stonden op om met Stefa_
nus te redetwisten; 10 toch waren zĳ niet opgewassen tegen de
wĳsheidg en de geest waarmee hĳ
sprak.h 11 Toen stookten zĳ heimelĳk mannen op om te zeggen: i
„Wĳ hebben hem lasterlĳke j woorden tegen Mozes
en God horen
_
spreken.” 12 En zĳ hitsten het
volk en de oudere mannen en de
schriftgeleerden op, en zĳ overvielen hem plotseling, maakten zich
met geweld van hem meester en
k
voerden hem naar het Sanhedrin.
_
13 En zĳ lieten valse getuigen opl
treden, die zeiden: „Deze mens
houdt niet op tegen deze heilige
plaats en tegen de Wet te spreken.m 14 Wĳ hebben hem bĳvoorbeeld horen zeggen dat deze
Jezus de Nazarener deze plaats
zal afbreken en de gebruiken die
Mozes
ons heeft overgeleverd, zal
_
veranderen.”
15 En toen allen die in het San_
hedrin zaten, met gespannen aann
dacht naar hem keken, zagen zĳ
dat zĳn aangezicht als het aangezicht van een engel was.o
Maar de hogepriester zei: „Zĳn
deze dingen waar?” 2 Hĳ
7
zei: „Mannen, broeders en vaders,
hoort. De God der heerlĳkheidp is
aan onze voorvader Abraham
ver_
schenen
terwĳl hĳ in Mesopota_
¨
mie was, voordat hĳ zich in Haran
_
vestigde,q 3 en hĳ zei tot hem:
’Verlaat uw land en uw bloedverwanten en kom naar het land dat
ik u zal tonen.’r 4 Toen
¨ verliet
hĳ het land der Chaldeeen en vestigde zich in Haran.
En vandaar
_
deed [God] hem, nadat zĳn vader
was gestorven,s van woonplaats
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HANDELINGEN 6:8–7:16
veranderen en naar dit land gaan,
waarin GIJ nu woont.a 5 Nochtans gaf hĳ hem geen enkel erfelĳk bezit daarin, neen, nog geen
voetbreed,b maar hĳ beloofde het
aan hem en zĳn zaadc na hem tot
een bezitting te geven,d hoewel
hĳ nog geen kind had.e 6 Bovendien kwam hetgeen God sprak
hierop neer, dat zĳn nakomelingen als inwonende vreemdelingenf
zouden verkeren in een vreemd
landg en dat [men] hen in slavernĳ
zou brengen en [hen] zou kwellen,
vierhonderd jaar lang.h 7 ’En
die natie welke zĳ als slaven zullen
dienen, zal ik oordelen,’i zei God,
’en na deze dingen zullen zĳ uittrekken en op deze plaats heilige
dienst voor mĳ verrichten.’j
8 Hĳ gaf hem ook een verbond
k
der besnĳdenis;
¨ en zo werd hĳ de
vader van Isa
_ akl en besneed
¨ hem
op de achtste dag,m en Isa
_ ak van
Jakob,
en Jakob
van de twaalf fa_
_
miliehoofden.n 9 En de familiehoofden werden jaloers o op Jozef
_
p
en verkochten hem naar Egypte.
_
Maar God was met hemq 10 en
bevrĳdde hem uit al zĳn verdrukkingen en gaf hem gunst
en wĳsheid in de ogen van Farao, de koning van Egypte.
En
_
hĳ stelde hem aan tot bestuurder
over Egypte
en zĳn gehele huis.r
_
11 Maar er kwam een hongersnood
over heel Egypte
en Ka_
_
¨
naan, ja, een grote verdrukking;
en onze voorvaders vonden geen
voedingsmiddelen.s 12 Maar Ja_
kob hoorde dat er in Egypte
le_
t en hĳ zond
vensmiddelen waren,
onze voorvaders voor de eerste
keer daarheen.u 13 En bĳ de
tweede keer maakte Jozef
zich
_
aan zĳn broers bekend; v en de
familieafkomst van Jozef
werd
_
aan Farao openbaar.w 14 Derhalve liet Jozef
zĳn vader Jakob
_
_
en al zĳn bloedverwanten uit die
x
plaats overkomen, ten getale van
vĳfenzeventig zielen.y 15 Ja_
z En
kob daalde af naar Egypte.
_
hĳ overleed,a evenals onze voorvaders,b 16 en zĳ werden naar
S _ichem overgebrachtc en werden

HANDELINGEN 7:17-38
in het graf gelegda dat Abraham
_
voor een prĳs in zilvergeld van de
zonen van Hemor
te S _ichem had
_
gekocht.b
17 Juist toen de tĳd naderde
voor [de vervulling van] de belofte die God openlĳk aan Abra_
ham had bekendgemaakt, nam
het volk [in aantal] toe en verc
menigvuldigde zich in Egypte,
_
18 totdat er een andere koning
over Egypte
opstond, die van Jo_
_
zef niets af wist.d 19 Deze wendde sluwe staatkunde aan tegen
ons ras e en dwong de vaders er onrechtmatig toe hun baby’s te vondeling te leggen, opdat zĳ niet
in het leven behouden zouden worden.f 20 In diezelfde tĳd werd
Mozes
geboren,g en hĳ was god_
delĳk schoon.h En hĳ werd drie
maanden in het huis van [zĳn] vader gezoogd. 21 Maar toen hĳ
te vondeling werd gelegd, nam
de dochter van Farao hem op en
bracht hem als haar eigen zoon
groot.i 22 Dientengevolge werd
Mozes
in alle wĳsheidj der Egyp_
tenaren onderricht. Ja, hĳ was
krachtig in zĳn woordenk en daden.
23 Toen nu de tĳd van zĳn veertigste jaar ten volle verstreken
was, kwam het in zĳn hart op
inspectie te houden onder zĳn
¨
broeders, de zonen van Isra
el.l
_
24 En toen hĳ iemand in het oog
kreeg die onrechtvaardig werd
behandeld, verdedigde hĳ hem en
wreekte degene die werd mishandeld, door de Egyptenaar neer
te slaan.m 25 Hĳ veronderstelde dat zĳn broeders zouden begrĳpen dat God hun door zĳn
hand redding gaf,n maar zĳ begrepen [het] niet. 26 En de volgende dag vertoonde hĳ zich aan
hen terwĳl zĳ aan het vechten waren, en hĳ trachtte de vrede tussen hen te herstelleno door te zeggen: ’Mannen, GIJ zĳt broeders.
Waarom behandelt GIJ elkaar onrechtvaardig?’p 27 Maar degene
die zĳn naaste onrechtvaardig behandelde, stootte hem van zich af
en zei: ’Wie heeft u tot heerser

¨
Gods bemoeienissen met Israel
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en rechter over ons aangesteld? a
28 Wilt gĳ mĳ soms op dezelfde
wĳze om het leven brengen als gĳ
gisteren de Egyptenaar om het leven hebt gebracht?’b 29 Op dit
woord nam Mozes
de vlucht en
_
werd een inwonende vreemdeling
in het land M _idian,c waar hĳ vader
werd van twee zonen.d
30 En toen er veertig jaar ten
volle verstreken waren, verscheen
hem ¨ in de wildernis van de berg
S _inaı een engel in de vuurvlam
van een doornbos.e 31 Toen Mo_
zes dit nu zag, verwonderde hĳ
zich over de aanblik.f Maar toen
hĳ ernaartoe ging om het te onderzoeken, kwam Jehovah’s stem:
32 ’Ik ben de God van uw voorvaders, de God van Abraham
en
_
¨
g Door bevan Isa
_
_ ak en van Jakob.’
ving bevangen, durfde Mozes
geen
_
nader onderzoek in te stellen.
33 Jehovah zei tot hem: ’Doe de
sandalen van uw voeten, want de
plaats waarop gĳ staat, is heilige grond.h 34 Ik heb de slechte
behandeling van mĳn volk, dat in
Egypte
is, zeer zeker gezien,i en ik
_
heb hun zuchten gehoord,j en ik
ben neergedaald om hen te bevrĳden.k Nu dan, kom, ik zal u naar
Egypte
zenden.’l 35 Deze Mozes,
_
_
die zĳ hadden verloochend door te
zeggen: ’Wie heeft u tot heerser en
rechter aangesteld’,m hem heeft
God als heerser en ook als bevrĳder gezondenn door de hand van
de engel die hem in het doornbos
´´
was verschenen. 36 Hıj heeft
hen uitgeleido na wonderen en tekenen te hebben gedaan in Egyp_
te p en in de Rode Zee q en in de wildernis, veertig jaar lang.r
37 Dit is de Mozes
die tot de
¨ _
zonen van Isra
el heeft gezegd:
_
’God zal uit het midden van UW
broeders een profeet voor U verwekken gelĳk mĳ.’s 38 Deze is
hett die te midden van de gemeente u in de wildernis was met
de engelv die tot hem sprak op
¨
de berg S _inaı en met onze voorvaders, en hĳ ontving levende
heilige uitsprakenw om ze U te
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geven. 39 Onze voorvaders weigerden hem gehoorzaam te worden, maar zĳ stootten hem van
zich afa en keerden in hun hart
b
terug naar Egypte,
40 door tot
_
¨
Aaron
te zeggen: ’Maak ons go_
den om voor ons uit te gaan. Want
deze Mozes,
die ons uit het land
_
Egypte
heeft geleid — wĳ weten
_
niet wat er met hem is gebeurd.’c
41 Zo maakten zĳ dan een kalf
in die dagend en brachten een
slachtoffer aan de afgod en gingen
zich in de werken van hun handen
verheugen.e 42 Daarom keerde
God zich af en gaf hen overf om
heilige dienst voor het heerleger
van de hemel te verrichten, zoals
geschreven staat in het boek der
profeten: g ’Hebt GIJ mĳ soms veertig jaar lang in de wildernis offerdieren en slachtoffers gebracht,
¨
o huis van Isra
el? h 43 GIJ hebt
_
i
daarentegen de tent van Moloch
_
en de ster j van de god Refan
op_
genomen, de afbeeldingen die GIJ
hebt gemaakt om die te aanbidden. Daarom zal ik U nog verder
dan Babylon
wegvoeren.’k
_
44 Onze voorvaders hadden in
de wildernis de tent der getuigenis, overeenkomstig het bevel
dat hĳ had gegeven toen hĳ tot
Mozes
sprak dat hĳ ze moest ma_
ken naar het model dat hĳ had
l
gezien. 45 En onze voorvaders,
die ze hebben overgenomen, hebm in het
ben ze ook met Jozua
_
land gebracht dat in bezit was
¨ n
van de natien, die God van voor
het aangezicht van onze voorvaders heeft uitgedreven.o Hier is
ze gebleven tot de dagen van Da_
vid. 46 Hĳ vond gunstp in Gods
ogen en vroeg [het voorrecht te
mogen hebben] de God van Jakob
_
een woonplaats te verschaffen.q
47 Maar Salomo
bouwde een huis
_
voor hem.r 48 Niettemin woont
de Allerhoogste niet in huizen die
met handen zĳn gemaakt,s zoals
de profeet zegt: 49 ’De hemel is
mĳn troon,t en de aarde is mĳn
voetbank.u Wat voor een huis zult
GIJ voor mĳ bouwen, zegt Jehovah,
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HANDELINGEN 7:39–8:1
of wat is de plaats voor mĳn rust? a
50 Heeft niet mĳn hand al deze
dingen gemaakt?’b
51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hartc en oren, GIJ weerstaat altĳd de heilige geest; zoals
UW voorvaders deden, doet ook
GIJ.d
52 Wie van de profeten
zĳn door UW voorvaders niet vere
volgd? Ja, zĳ hebben hen gedoodf
die van tevoren de komst van
de Rechtvaardige g aankondigden,
wiens verraders en moordenaars
GIJ nu zĳt geworden,h 53 GIJ nog
wel die de Wet hebt ontvangen,
zoals die door engelen werd overgebracht,i maar ze niet hebt gehouden.”
54 Toen zĳ nu deze dingen hoorden, voelden zĳ zich tot in het
diepst van hun hart gegriefdj en
zĳ gingen tegen hem knarsetanden.k 55 Maar hĳ, vol van heilige geest, staarde naar de hemel
en zag toen Gods heerlĳkheid
en Jezus staande aan Gods rechterhand,l 56 en hĳ zei: „Ziet!
Ik zie de hemelen geopendm en
de Zoon des mensenn aan Gods
rechterhand staan.”o 57 Toen
schreeuwden zĳ luidkeels en hielden de handen voor de orenp en
´ ´
stormden als een man op hem af.
58 En na hem buiten de stad te
hebben geworpen,q gingen zĳ stenen naar hem gooien.r En de getuigens legden hun bovenklederen
neer aan de voeten van een jonge
man die Sa_ ulus
heette.t 59 En
_
zĳ bleven stenen naar Stefanus
_
gooien, terwĳl hĳ een dringend
verzoek deed en zei: „Heer Jezus,
ontvang mĳn geest.”u 60 Toen
¨
viel hĳ op de knieen en riep met
krachtige stem: „Jehovah, reken
hun deze zonde niet aan.”v En na
dit te hebben gezegd, ontsliep hĳ.
Wat Sa_ ulus
betreft, hĳ hecht_
te zĳn goedkeuring aan de
8
moord op hem.
w

Op die dag brak er een zware
vervolging x los tegen de gemeente die in Jeruzalem
was; allen
_
HFDST. 8
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HANDELINGEN 8:2-27
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werden verstrooida over de streken van Judea
uit_ en Samaria,
_
gezonderd de apostelen. 2 Doch
eerbiedige mannen droegen Ste_
fanus ten grave,b en zĳ hielden
een grote weeklachtc over hem.
3 Sa_ ulus
evenwel ging geweldda_
dig tegen de gemeente tekeer. Hĳ
drong het ene huis na het andere
binnen, sleepte zowel mannen als
vrouwen naar buiten en leverde
hen dan over aan de gevangenis.d
4 Zĳ echter die verstrooid waren, gingen het land door en
maakten het goede nieuws van
het woord bekend.e 5 Zo daalde Fil _ippus af naar de stad Sama_
riaf en ging hun de Christus prediken. 6 De scharen schonken
eensgezind aandacht aan hetgeen
door Fil _ippus werd gezegd, terwĳl zĳ luisterden en de tekenen
aanschouwden die hĳ verrichtte. 7 Want er waren er velen
die onreine geesten hadden,g en
deze gingen gewoonlĳk luidkeels
schreeuwend uit. Bovendien werden vele verlamdenh en kreupelen genezen. 8 Er ontstond derhalve zeer veel vreugde in die
stad.i
9 Nu was er in de stad een zekere man, S _imon genaamd, die
voordien magische kunsten had
beoefendj en de natie van Sama_
ria in verbazing had gebracht,
terwĳl hĳ van zichzelf beweerde
dat hĳ iemand van grote betekenis was.k 10 En allen, van klein
tot groot, gaven acht op hem en
zeiden: „Deze man is de Kracht
Gods, die Groot genoemd kan
worden.” 11 Zĳ gaven dus acht
op hem omdat hĳ hen reeds een
geruime poos door zĳn magische
kunsten had verbaasd. 12 Maar
toen zĳ Fil _ippus geloofden, die
het goede nieuws van het koninkrĳk Gods l en van de naam van Jezus Christus bekendmaakte, werden zĳ vervolgens gedoopt, zowel
mannen als vrouwen.m 13 Ook
S _imon zelf werd een gelovige, en
na gedoopt te zĳn, bleef hĳ voortdurend bĳ Fil _ippus; n en hĳ stond
verbaasd over de tekenen en gro-
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te krachtige werken die hĳ zag gebeuren.
14 Toen de apostelen in Jeru_
zalem vernamen dat Samaria
het
_
woord van God had aangenomen,a
zonden zĳ Petrus
en Johannes
_
_
naar hen toe; 15 en dezen daalden af en baden voor hen dat zĳ
heilige geest mochten ontvangen.b
16 Want die was nog op niemand
van hen gevallen, doch zĳ waren
alleen in de naam van de Heer Jezus gedoopt.c 17 Toen legden zĳ
hun de handen op d en zĳ ontvingen voorts heilige geest.
18 Toen S _imon nu zag dat door
middel van de handoplegging van
de apostelen de geest werd gegeven, bood hĳ hun geld aane
19 en zei: „Geeft ook mĳ deze
macht, opdat een ieder die ik de
handen opleg, heilige geest ontvangt.” 20 Maar Petrus
zei tot
_
hem: „Dat uw zilver met u verga,
omdat gĳ hebt gedacht door middel van geld in het bezit te komen
van de vrĳe gave Gods.f 21 Gĳ
hebt part noch deel aan deze zaak,
want uw hart is niet recht in
Gods ogen.g 22 Heb daarom berouw over deze slechtheid van
u, en smeek Jehovahh dat de beraming van uw hart u, indien
mogelĳk, vergeven mag worden,
23 want ik zie dat gĳ een giftige
gali en een band van onrechtvaardigheid zĳt.”j 24 S _imon gaf ten
antwoord: „Smeekt gĳlieden voor
mĳk tot Jehovah, dat niets van wat
GIJ hebt gezegd, mĳ moge overkomen.”
25 Toen zĳ dan het getuigenis
grondig hadden gegeven en het
woord van Jehovah hadden gesproken, keerden zĳ naar Jeruza_
lem terug, en zĳ gingen aan vele
dorpen der Samaritanen het goede nieuws bekendmaken.l
26 Maar Jehovah’s engelm sprak
tot Fil _ippus en zei: „Sta op en
ga naar het zuiden, naar de weg
die van Jeruzalem
naar Gaza
af_
_
daalt.” (Dit is een woestĳnweg.)
27 Toen stond hĳ op en ging,
en zie! een Ethiopische n eunuch,o
een machthebber onder Candace,
_
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¨
de koningin van de Ethiopiers, en
die over al haar schatten [gesteld]
was. Hĳ was naar Jeruzalem
ge_
gaan om te aanbidden,a 28 maar
keerde nu terug en zat in zĳn wagen, terwĳl hĳ hardop de profeet
Jesaja
_ las.b 29 Toen zei de geestc
tot Fil _ippus: „Ga erheen en voeg u
bĳ deze wagen.” 30 Fil _ippus liep
hard naast [de wagen] en hoorde hem hardop de profeet Jesaja
_
lezen, en hĳ zei: „Weet gĳ eigenlĳk wel wat gĳ leest?” 31 Hĳ zei:
„Hoe zou ik dat toch ooit kunnen, tenzĳ iemand mĳ leidt?” En
hĳ verzocht Fil _ippus dringend
in te stappen en bĳ hem te komen
zitten. 32 Het gedeelte van de
Schrift nu dat hĳ hardop las, was
het volgende: „Als een schaap
werd hĳ ter slachting geleid, en
als een lam dat stom is voor zĳn
scheerder, zo doet hĳ zĳn mond
niet open.d 33 Gedurende zĳn
vernedering werd het oordeel van
hem weggenomen.e Wie zal de bĳzonderheden van zĳn geslacht
vertellen? Want zĳn leven wordt
van de aarde weggenomen.”f
34 De eunuch antwoordde en
zei tot Fil _ippus: „Ik smeek u:
Over wie zegt de profeet dit?
Over zichzelf of over iemand anders?” 35 Fil _ippus opende zĳn
mond,g en te beginnen bĳ deze
schrift[plaats] h maakte hĳ hem
het goede nieuws omtrent Jezus
bekend. 36 Terwĳl zĳ nu voortgingen op de weg, kwamen zĳ aan
een zeker water, en de eunuch zei:
„Zie! Hier is water, wat belet mĳ
gedoopt te worden?”i 37 ——
38 Toen gebood hĳ de wagen te
doen stilhouden, en beiden, zowel Fil _ippus als de eunuch, daalden af in het water, en hĳ doopte
hem. 39 Toen zĳ uit het water
omhooggekomen waren, voerde
Jehovah’s geest Fil _ippus vlug weg,j
en de eunuch zag hem niet meer,
want hĳ vervolgde zĳn weg met
blĳdschap. 40 Fil _ippus echter
werd aangetroffen in Asdod,
en
_
hĳ trok het gebied door en bleef
aan alle steden het goede nieuws
bekendmakenk totdat hĳ te Cesarea
_ kwam.l
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Maar Sa_ ulus,
die nog steeds
_
dreiging en moord ademde
9
tegen de discipelen van de Heer,
a

b

ging naar de hogepriester 2 en
vroeg hem brieven voor de synagogen in Damaskus,
om allen
_
die tot De Weg behoordenc [en]
die hĳ er vond, zowel mannen
als vrouwen, geboeid naar Jeru_
zalem te brengen.
3 Toen hĳ nu op zĳn reis Damaskus
naderde, flitste er plot_
seling een licht uit de hemel om
hem heen,d 4 en hĳ viel op de
grond en hoorde een stem, die tot
hem zei: „Saul, Saul, waarom vervolgt gĳ mĳ?”e 5 Hĳ zei: „Wie
zĳt gĳ, Heer?” Hĳ zei: „Ik ben
Jezus, die gĳ vervolgt.f 6 Maar
sta op g en ga de stad binnen, en
u zal worden gezegd wat gĳ moet
doen.” 7 De mannen nu die met
hem reisden,h stonden sprakeloos,i
daar zĳ wel het geluid van een
stem hoorden,j maar niemand zagen. 8 Sa_ ulus
stond echter van
_
de grond op, en hoewel zĳn ogen
open waren, zag hĳ niets.k Zĳ
leidden hem dus bĳ de hand en
brachten hem Damaskus
binnen.
_
9 En drie dagen lang zag hĳ niets l
en at of dronk hĳ niet.
10 Nu was er in Damaskus
een
_
zekere discipel genaamd Anan _ias,m en de Heer zei tot hem in
een visioen: „Anan _ias!” Hĳ zei:
„Hier ben ik, Heer.” 11 De Heer
zei tot hem: „Sta op, ga naar de
straat die de Rechte wordt genoemd en zoek in het huis van Ju_
das naar een man genaamd Sa_ u_
n Want zie! hĳ is
lus, uit Tarsus.
_
in gebed, 12 en hĳ heeft in een
visioen gezien hoe een man genaamd Anan _ias binnenkwam en
de handen op hem legde opdat
hĳ het gezicht zou terugkrĳgen.”o
13 Maar Anan _ias antwoordde:
„Heer, ik heb van velen over deze
man gehoord, hoeveel schadelĳke dingen hĳ uw heiligen in Jeru_
zalem heeft aangedaan. 14 En
hier heeft hĳ volmacht van de
overpriesters om allen die uw
naam aanroepen,p in boeien te
slaan.” 15 Doch de Heer zei tot
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Petrus geneest Eneas. Tabitha

hem: „Ga heen, want deze man is
mĳ een uitverkoren vata om mĳn
naam
¨ uit te dragen zowel tot de
natienb als tot koningenc en de zo¨
nen van Isra
el. 16 Want ik zal
_
hem duidelĳk laten zien hoeveel
hĳ om mĳn naam moet lĳden.”d
17 Anan _ias ging derhalve heen
en trad het huis binnen, en hĳ
legde de handen op hem en zei:
„Saul, broeder, de Heer, de Jezus
die u is verschenen op de weg
waarlangs gĳ zĳt gekomen, heeft
mĳ uitgezonden opdat gĳ het gezicht moogt terugkrĳgen en met
heilige geest vervuld moogt worden.”e 18 En onmiddellĳk viel
er van zĳn ogen wat op schubben
geleek, en hĳ kreeg het gezicht
terug; en hĳ stond op en werd
gedoopt, 19 en hĳ nam voedsel
tot zich en werd versterkt.f
Gedurende enige dagen bleef
hĳ bĳ de discipelen in Damas_
kus,g 20 en onmiddellĳk ging
hĳ in de synagogen Jezus prediken,h dat Deze de Zoon van God
is. 21 Maar allen die hem hoorden, verbaasden zich en zeiden:
„Is dit niet de man die in Jeru_
zalem verwoesting aanrichtte i onder degenen die deze naam aanroepen, en die met datzelfde doel
hierheen was gekomen, opdat hĳ
hen geboeid naar de overpriesters
zou kunnen voeren?”j 22 Maar
Sa_ ulus
bleef steeds meer kracht
_
verwerven en bracht de joden die
in Damaskus
woonden in verwar_
ring, daar hĳ op logische wĳze bewees dat deze de Christus is.k
23 Toen er nu heel wat dagen
ten einde liepen, beraadslaagden
de joden te zamen om hem om
het leven te brengen.l 24 Maar
hun complot tegen hem werd aan
Sa_ ulus
bekend. Doch ook de poor_
ten bewaakten zĳ dag en nacht
zorgvuldig, ten einde hem om het
leven te brengen.m 25 Daarom
namen zĳn discipelen hem en lieten hem ’s nachts door een opening in de muur naar beneden zakken, door hem in een mand neer te
laten.n
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26 In Jeruzalem
aangekomen,a
_
deed hĳ pogingen zich bĳ de discipelen aan te sluiten, maar zĳ
waren allen bevreesd voor hem,
omdat zĳ niet geloofden dat hĳ
een discipel was. 27 Barnabas
_
kwam hem daarom te hulp b en
bracht hem bĳ de apostelen, en
hĳ vertelde hun uitvoerig hoe hĳ
onderweg de Heer had gezienc en
dat hĳ tot hem had gesproken,d
e vrĳmoeen hoe hĳ in Damaskus
_
dig in de naam van Jezus had gesproken. 28 En hĳ bleef bĳ hen,
terwĳl hĳ in- en uitging te Jeruza_
lem en vrĳmoedig in de naam van
de Heer sprak; f 29 en hĳ sprak
en redetwistte met de Griekssprekende joden. Dezen deden echter pogingen hem om het leven te
brengen.g 30 Toen de broeders
dit te weten kwamen, brachten zĳ
hem naar Cesarea
_ en zonden hem
h
weg naar Tarsus.
_
31 Toen trad er voor de gemeente i in heel Judea
_ en Galilea
_ en Samaria
werkelĳk een periode van
_
vrede in en werd ze opgebouwd;
en daar ze in de vrees van Jehovahj en in de vertroosting van de
heilige geestk wandelde, bleef ze
[in aantal] toenemen.
32 Terwĳl Petrus
nu alle [stre_
ken] doortrok, kwam hĳ ook bĳ
l woonden.
de heiligen die in Lydda
_
33 Daar trof hĳ een zeker mens
genaamd Eneas
aan, die reeds
_
acht jaar plat op zĳn draagbed lag,
daar hĳ verlamd was. 34 En Pe_
trus zei tot hem: m „Eneas,
Jezus
_
n Sta op
Christus maakt u gezond.
en maak uw bed op.” En onmiddellĳk stond hĳ op. 35 En alle
inwoners van Lydda
en de [vlak_
o zagen hem, en zĳ
te van] Saron
_
keerden zich tot de Heer.p
q was een ze36 Doch in Joppe
_
kere discipelin genaamd Tab _itha, hetgeen vertaald D orkas
_
betekent. Zĳ was overvloedig
r
in goede daden en gaven van
barmhartigheid die zĳ schonk.
37 Juist in die dagen echter werd
zĳ ziek en stierf. Daarom waste
men haar en legde haar in een
bovenvertrek. 38 Daar nu Lyd_
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da dicht bĳ Joppe
lag,a zonden
_
de discipelen, toen zĳ hoorden
dat Petrus
in die stad was, twee
_
mannen naar hem toe met het
dringende verzoek: „Aarzel alstublieft niet naar ons toe te komen.” 39 Toen stond Petrus
op
_
en ging met hen mee. En zodra
hĳ aankwam, brachten zĳ hem
in het bovenvertrek; en alle weduwen kwamen wenend bĳ hem
staan en toonden vele onder- en
bovenklederen,b die Dorkas
ge_
maakt had toen zĳ nog bĳ hen
was.c 40 Maar Petrus
liet
ieder_
een naar buiten gaan,d knielde
neer en bad, en zich naar het lichaam kerend, zei hĳ: „Tab _itha,
sta op!” Zĳ opende haar ogen, en
toen zĳ Petrus
gewaar werd, ging
_
zĳ overeind zitten.e 41 Hĳ reikte haar de hand en richtte haar
op,f en hĳ riep de heiligen en de
weduwen en stelde haar levend
voor hen.g 42 Dit werd in heel
Joppe
bekend en velen werden ge_
lovigen in de Heer.h 43 Nog heel
i bĳ
wat dagen bleef hĳ in Joppe
_
een zekere S _imon, een leerlooier.j
In Cesarea
_ nu was een zekere man genaamd Corne10
_
lius, een legeroverste van de Itak

l

liaanse afdeling, zoals deze werd
genoemd, 2 een godvruchtig
manm en iemand die met zĳn gehele huisgezin God vreesde,n en
hĳ schonk vele gaven van barmhartigheid aan het volko en zond
voortdurend smekingen tot God
op.p 3 Zo omstreeks het negende uur q van de dag zag hĳ duidelĳk in een visioenr een engels van
God bĳ zich binnenkomen, die
tot hem zei: „Cornelius!”
4 De
_
man staarde hem aan en zei, door
vrees aangegrepen: „Wat is er,
Heer?” Hĳ zei tot hem: „Uw gebedent en gaven van barmhartigheid zĳn opgestegen als een gedachtenis voor het aangezicht van
God.u 5 Zend nu daarom mannen naar Joppe
en ontbied een ze_
kere S _imon, die de bĳnaam Pe_
trus draagt. 6 Deze verblĳft als
gast bĳ een zekere S _imon, een
leerlooier, die een huis aan de zee
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heeft.”a 7 Zodra de engel die tot
hem sprak, was weggegaan, riep
hĳ twee van zĳn huisknechten en
een godvruchtig soldaat uit degenen die voortdurend bĳ hem waren,b 8 en hĳ verhaalde hun alc
les en zond hen naar Joppe.
_
9 De volgende dag, terwĳl dezen hun reis vervolgden en de stad
naderden, ging Petrus
omstreeks
_
het zesde uur het dakd op om te
bidden.e 10 Maar hĳ werd zeer
hongerig en wilde eten. Terwĳl
men [iets] bereidde, geraakte hĳ
in trance,f 11 en hĳ zag de hemel geopendg en een soort vat
neerdalen gelĳk een groot linnen laken dat aan de vier uiteinden op de aarde werd neergelaten;
12 en daarin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren der aarde en vogels des hemels.h 13 En er kwam een stem
tot hem: „Sta op, Petrus,
slacht
_
zei: „In
en eet!”i 14 Maar Petrus
_
geen geval, Heer, want nog nooit
heb ik iets gegeten wat verontreinigd en onrein was.”j 15 En de
stem [sprak] wederom tot hem,
voor de tweede maal: „De dingen
die God heeft gereinigd, moogt
gĳ niet langer verontreinigd noemen.”k 16 Dit gebeurde een derde maal, en onmiddellĳk werd het
vat in de hemel opgenomen.l
17 Terwĳl nu Petrus
bĳ zich_
zelf in grote verlegenheid verkeerde wat toch wel de betekenis mocht zĳn van het visioen
dat hĳ had gezien, zie! daar stonden de mannen die door Corne_
lius waren gezonden en navraag
hadden gedaan naar het huis van
S _imon, aan de poort.m 18 En zĳ
riepen en informeerden of S _imon,
die de bĳnaam Petrus
droeg, daar
_
als gast verblĳf hield. 19 Terwĳl Petrus
nog
over
het
visioen
_
nadacht, zei de geest: n „Zie! Drie
mannen zoeken u. 20 Sta echter op, ga naar beneden en reis,
zonder ook maar enigszins te
twĳfelen, met hen mee, want ik
heb hen gezonden.”o 21 Petrus
_
ging dus naar beneden, naar de
mannen, en zei: „Ziet! Ik ben
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degene die GIJ zoekt. Wat is de reden waarom GIJ hier zĳt?” 22 Zĳ
zeiden: „Cornelius,
een legerover_
ste, een rechtvaardig en godvrezend man,a over wie door de gehele natie der joden een goed
bericht wordt uitgebracht,b heeft
via een heilige engel goddelĳke
instructies ontvangen u bĳ zich
thuis te laten komen en te horen
wat gĳ allemaal te zeggen hebt.”
23 Hierop nodigde hĳ hen binnen en bewees hun gastvrĳheid.
De volgende dag stond hĳ op en
ging met hen weg, en sommigen
van de broeders uit Joppe
gingen
_
met hem mee. 24 De dag daarna ging hĳ Cesarea
_ binnen. Cornelius
verwachtte hen natuur_
lĳk en had zĳn bloedverwanten
en intieme vrienden bĳeengeroepen. 25 Toen Petrus
binnen_
trad, kwam Cornelius
hem tege_
moet, viel aan zĳn voeten neer en
bracht hem hulde. 26 Maar Pe_
trus richtte hem op en zei: „Sta
op, ikzelf ben ook een mens.”c
27 En terwĳl hĳ zich met hem
onderhield, ging hĳ naar binnen
en vond er veel mensen bĳeen,
28 en hĳ zei tot hen: „GIJ weet
zeer goed dat het voor een jood
ongeoorloofd is zich bĳ iemand
van een ander ras aan te sluiten of
hem te naderen; d nochtans heeft
God mĳ getoond dat ik geen mens
verontreinigd of onrein mag noemen.e 29 Daarom ben ik, toen er
om mĳ werd gezonden, ook werkelĳk zonder bezwaar gekomen. Ik
vraag dus naar de reden waarom
GIJ mĳ hebt laten komen.”
30 Daarop zei Cornelius:
„Vier
_
dagen geleden, van dit uur af gerekend, was ik op het negende
uur in mĳn huis aan het bidden,f
en zie! een man stond voor mĳ in
een schitterend gewaadg 31 en
zei: ’Cornelius,
uw gebed is ver_
hoord en uw gaven van barmhartigheid zĳn voor het aangezicht
van God in gedachtenis gekomen.h
32 Stuur daarom [iemand] naar
Joppe
en laat S _imon roepen, die de
_
bĳnaam Petrus
draagt.i Deze ver_
blĳft als gast in het huis van S _i-

3e sleutel. Cornelius ontvangt geest
HFDST. 10
a Han 10:1
b Han 22:12
c Lu 4:8
Han 14:15
Opb 19:10
Opb 22:9
d Jo 4:9
Jo 18:28
e Han 10:45
Han 15:8
Ef 3:6
f Han 11:13
g Mt 28:3
Han 1:10
h Da 10:12
Heb 6:10
i Han 10:18

2e kolom
a Han 9:43
b Han 10:42
c De 10:17
2Kr 19:7
Job 34:19
Ro 2:11
Ga 2:6
d Ro 2:13
1Kor 12:13
Ga 3:28
e Ps 107:20
Ps 147:18
f Jes 52:7
Na 1:15
g Da 7:14
Mt 28:18
Ro 14:9
Ef 1:20
Opb 19:16
h Lu 4:14
i Jes 11:2
Jes 42:1
Jes 61:1
Mt 3:16
Heb 1:9
j Lu 13:16
k Jo 3:2
l Han 2:23
Ga 3:13
m Jon 1:17
Jon 2:10
Han 2:24
1Kor 15:4
n Jo 14:22
o Lu 24:30
Jo 21:13
p Mt 28:19
Han 1:8
q Jo 5:22
Han 17:31
Ro 14:9
2Kor 5:10
2Ti 4:1
1Pe 4:5
r Jes 53:11
Jer 31:34
Ez 34:23
Da 9:24
Lu 24:27
Opb 19:10
s Ro 10:11
Ga 3:22

1372

mon, een leerlooier, aan de zee.’a
33 Ik heb dus terstond [mannen]
naar u gezonden en gĳ hebt er
goed aan gedaan hier te komen.
Wĳ zĳn dan nu allen aanwezig
voor het aangezicht van God om
alles te horen wat Jehovah u geboden heeft te zeggen.”b
34 Toen opende P etrus
zĳn
_
mond en zei: „Ik bemerk zeer
zeker dat God niet partĳdig is,c
35 maar in elke natie is de mens
die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor
hem.d 36 Hĳ heeft ¨ het woord
tot de zonen van Isra
el gezondene
_
om hun het goede nieuws van vrede f door bemiddeling van Jezus
Christus bekend te maken: Deze is
Heer van alle [anderen].g 37 GIJ
weet welk onderwerp in heel Judea
_ werd besproken, te beginnen
van Galilea
_ na de doop die Johan_
nes predikte,h 38 namelĳk Jezus, die van Nazareth
was, hoe
_
God hem met heilige geesti en
kracht heeft gezalfd, en hĳ ging
het land door, terwĳl hĳ goeddeed en allen gezond maakte die
door de Duivel onderdrukt waren,j
want God was met hem.k 39 En
wĳ zĳn getuigen van al de dingen die hĳ zowel in het land der
heeft gejoden als in Jeruzalem
_
daan; maar zĳ hebben hem ook
om het leven gebracht door hem
aan een paal te hangen.l 40 God
heeft hem op de derde dag opgewekt en heeft gegeven dat hĳ
openbaar werd,m 41 niet aan het
gehele volk, maar aan getuigen
die door God tevoren waren aangewezen,n aan ons, die, nadat hĳ
uit de doden was opgestaan, met
hem gegeten en gedronken hebben.o 42 Ook heeft hĳ ons bevolen tot het volk te predikenp en
een grondig getuigenis te geven
dat deze Degene is die door God
is verordend tot rechter van de
levenden en de doden.q 43 Over
hem leggen alle profeten getuigenis af r dat een ieder die geloof
in hem stelt, vergeving van zonden krĳgt door middel van zĳn
naam.”s

1373

HANDELINGEN 10:44–11:21

Vervolging begint

44 Terwĳl Petrus
nog over deze
_
zaken sprak, viel de heilige geest
op allen die het woord hoorden.a
45 En de getrouwen die met Pe_
trus waren meegekomen en die
tot de besnedenen behoorden,
stonden verbaasd, omdat de vrĳe
gave van de heilige geest
ook
¨
op mensen uit de natien werd
uitgestort.b 46 Want zĳ hoorden hen in talen spreken en God
grootmaken.c Toen antwoordde
Petrus:
47 „Kan iemand water
_
verbieden, zodat dezen, die evenals wĳ de heilige geest hebben ontvangen, niet gedoopt zouden worden?”d 48 Daarop gebood hĳ dat
zĳ in de naam van Jezus Christus gedoopt zouden worden.e Toen
verzochten zĳ hem enige dagen te
blĳven.
De apostelen nu en de broeders die in Judea
11
_ waren,
hoorden dat ook mensen uit de

¨
natienf het woord van God hadden aangenomen. 2 Toen Petrus
_
derhalve te Jeruzalem
kwam, gin_
gen de [voorstanders] van de besnĳdenis g met hem twisten 3 en
zeiden dat hĳ het huis had betreden van mannen die niet besneden
waren en met hen had gegeten.
4 Nu begon Petrus
hun achter_
eenvolgens de bĳzonderheden uiteen te zetten en zei:
5 „Ik was in de stad Joppe
aan
_
het bidden, en in trance zag ik
een visioen: er daalde een soort
vat neer gelĳk een groot linnen
laken dat aan de vier uiteinden
uit de hemel werd neergelaten,
en het kwam tot vlak bĳ mĳ.
6 Toen ik er met gespannen aandacht in keek, bemerkte en zag
ik viervoetige dieren der aarde
en wilde beesten en kruipende
dieren en vogels des hemels. h
7 Ook hoorde ik een stem, die
tot mĳ zei: ’Sta op, Petrus,
slacht
_
en eet!’i 8 Maar ik zei: ’In geen
geval, Heer, want nog nooit is
er iets verontreinigds of onreins
in mĳn mond gekomen.’j 9 De
tweede maal antwoordde de stem
uit de hemel: ’De dingen die God
heeft gereinigd, moogt gĳ niet
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langer verontreinigd noemen.’a
10 Dit gebeurde een derde maal,
en alles werd weer opgetrokken
in de hemel.b 11 En ziet! op dat
ogenblik stonden er drie mannen voor het huis waarin wĳ waren, die uit Cesarea
_ naar mĳ toe
waren gezonden.c 12 De geestd
dan zei tot mĳ dat ik zonder enige twĳfel met hen mee moest
gaan. Deze zes broeders gingen
echter eveneens met mĳ mee, en
wĳ zĳn het huis van de man binnengegaan.e
13 Hĳ berichtte ons hoe hĳ de
engel in zĳn huis had zien staan,
die zei: ’Zend mannen naar Joppe
_
en laat S _imon komen, die de bĳnaam Petrus
draagt,f 14 en hĳ
_
zal de dingen tot u spreken waardoor gĳ en uw hele gezin gered
kunt worden.’g 15 Maar toen ik
begon te spreken, viel de heilige geest op hen, evenals in [het]
begin ook op ons.h 16 Toen herinnerde ik mĳ het woord van de
Heer, hoe hĳ placht te zeggen:
’Johannes
doopte wel met water,i
_
maar GIJ zult in heilige geest worden gedoopt.’j 17 Indien God
hun daarom dezelfde vrĳe gave
heeft gegeven als ook aan ons,
die gelovigen in de Heer Jezus
Christus zĳn geworden,k wie was
ik dan, dat ik God zou kunnen tegenhouden?”l
18 Toen zĳ nu deze dingen hoorden, legden zĳ zich erbĳ neer,m en
zĳ verheerlĳkten Godn en zeiden:
„Zo heeft God ¨dan ook aan mensen uit de natien [de gelegenheid
tot] berouw geschonken, hetwelk
tot leven leidt.”o
19 Zĳ dan die verstrooid warenp ten gevolge van de verdrukking die in verband met Stefa_
nus was ontstaan,
trokken verder
¨
r
en Antiotot ¨ Fen _icieq en Cyprus
_
ch _ie toe, maar spraken het woord
tot niemand dan alleen tot joden.s
20 Er waren onder hen echter enige mannen uit Cyprus
en ¨Cyrene,
_
_
die, toen zĳ te Antioch _ie waren
gekomen, tot de Griekssprekende mensen sprakent en het goede
nieuws van de Heer Jezus bekendmaakten.u 21 Bovendien was de
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hand van Jehovaha met hen, en
een groot aantal werd gelovig en
keerde zich tot de Heer.b
22 Het bericht aangaande hen
kwam de gemeente die in Jeruza_
lem was ter ore, en zĳ zonden
Bar_
¨
nabas c naar Antioch _ie. 23 Toen
hĳ [daar] aankwam en de onverdiende goedheidd van God zag,
verheugde e hĳ zich en ging hen
allen aanmoedigen voort te gaan
in de Heer [en dit tot] het voornemen van hun hart [te maken]; f
24 want hĳ was een goed man
en vol heilige geest en geloof. En
een aanzienlĳke schare werd aan
de Heer toegevoegd.g 25 Daarop
h om gronvertrok hĳ naar Tarsus
_
dig naar Sa_ ulus
te gaan zoeken,i
_
26 en toen hĳ hem had gevonden,
¨
bracht hĳ hem naar Antioch _ie.
Zo gebeurde het dat zĳ een heel
jaar lang met hen in de gemeente bĳeenkwamen en aan een aanzienlĳke schare onderwĳs gaven,
en het was voor het eerst in An¨
tioch _ie dat de discipelen door goddelĳke voorzienigheid christenen
werden genoemd.j
27 In die dagen nu kwamen er
k
profeten
van Jeruzalem
naar An_
¨
tioch _ie. 28 Een van hen, Aga_
bus l genaamd, stond op en ging
door middel van de geest te kennen geven dat er weldra een grote hongersnood over de gehele
bewoonde aarde zou komen,m hetgeen ook inderdaad in de tĳd
van Cla_ udius
is gebeurd. 29 On_
der de discipelen dan werd besloten om, naar de draagkracht van
een ieder van hen,n een ondersteuning o te zenden ten dienste van
de broeders die in Judea
_ woonden;
30 en zĳ deden dit ook en zonden
ze door de hand van Barnabas
en
_
Sa_ ulus
aan de oudere mannen.p
_
Omstreeks diezelfde tĳd
sloeg koning Herodes
de
_
hand aan enkele [leden] van de gemeente om hen te mishandelen.q
2 Hĳ bracht Jakobus,
de broer
_
r
van Johannes,
door het zwaard
_
om het leven.s 3 Toen hĳ zag dat
dit de joden aangenaam was,t nam
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hĳ vervolgens ook Petrus
gevan_
gen. (Nu waren het juist de dagen
a
der ongezuurde broden. ) 4 En
toen hĳ hem in handen had gekregen, zette hĳ hem in de gevangenis b en gaf hem ter bewaking over
aan vier ploegen soldaten, elk van
vier man, daar hĳ van plan was
hem na het Paschac voor het volk
te doen verschĳnen. 5 Dientengevolge werd Petrus
in de gevan_
genis gehouden, maar door de gemeente werd vurig voor hem tot
God gebeden.d
6 Toen nu Herodes
op het punt
_
stond hem voor te leiden, lag Pe_
trus die nacht met twee ketens
vastgebonden tussen twee soldaten te slapen, terwĳl wachtpos´ ´
ten voor de deur de gevangenis bewaakten. 7 Maar zie! daar stond
Jehovah’s engel,e en er scheen
een licht in de gevangeniscel. Hĳ
stootte Petrus
in de zĳ om hem
_
te wekkenf en zei: „Sta vlug op!”
En zĳn ketens vieleng van zĳn
handen. 8 De engelh zei tot hem:
„Omgord u en bind uw sandalen
onder.” Hĳ deed het. Ten slotte zei
hĳ tot hem: „Doe uw bovenkleedi
aan en blĳf mĳ volgen.” 9 En hĳ
ging naar buiten en bleef hem volgen, maar hĳ wist niet dat het
werkelĳkheid was wat door bemiddeling van de engel gebeurde.
In feite verkeerde hĳ in de veronderstelling dat hĳ een visioen zag.j
10 Nadat zĳ de eerste en de tweede schildwacht waren gepasseerd,
kwamen zĳ aan de ĳzeren poort
die toegang gaf tot de stad, en
deze ging vanzelf voor hen open.k
´ ´
En buitengekomen, gingen zĳ een
straat ver, en onmiddellĳk ging
de engel van hem weg. 11 Toen
kwam Petrus
tot zichzelf en zei:
_
„Nu weet ik inderdaad dat Jehovah zĳn engel heeft uitgezondenl
en mĳ uit de hand van Herodes
en
_
van alles wat het volk der joden
verwachtte, heeft bevrĳd.”m
12 En nadat hĳ het had overdacht, ging hĳ naar het huis van
Mar _ia, de moeder van Johannes,
_
die de bĳnaam Markus
droeg,n
_
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Barnabas, Paulus uitgezonden

waar vrĳ velen vergaderd waren en baden. 13 Toen hĳ op de
poortdeur klopte, kwam er een
´
dienstmeisje, Rhod
_ e genaamd, om
te horen wie er was, 14 en toen
zĳ de stem van Petrus
herken_
de, deed zĳ van vreugde de poort
niet open, maar rende naar binnen en meldde dat Petrus
voor
_
de poort stond. 15 Zĳ zeiden tot
haar: „Gĳ zĳt waanzinnig.” Maar
zĳ bleef krachtig volhouden dat
het zo was. Toen zeiden zĳ: „Het
is zĳn engel.”a 16 Maar Petrus
_
bleef kloppen. Toen zĳ opendeden,
zagen zĳ hem en waren verbaasd.
17 Hĳ wenkte b hun echter met de
hand dat zĳ zwĳgen moesten en
vertelde hun uitvoerig hoe Jehovah hem uit de gevangenis had gebracht, en hĳ zei: „Bericht deze
c
dingen aan Jakobus
en de broe_
ders.” Daarna vertrok hĳ en begaf
zich naar een andere plaats.
18 Nu dan, toen het dag werd,d
heerste er onder de soldaten geen
geringe opschudding over wat er
toch wel van Petrus
geworden
_
e liet hem naarwas. 19 Herodes
_
stig zoeken, en toen men hem niet
vond, nam hĳ de wachtposten in
verhoor en gebood dat zĳ weggeleid zouden worden [om te worden
gestraft]; f en hĳ vertrok van Judea
_ naar Cesarea
_ en bracht daar
enige tĳd door.
20 Nu was hĳ in een stemming
om ten strĳde te trekken tegen de
mensen van Tyrus
en van S _idon.
_
Daarom kwamen zĳ eensgezind
naar hem toe, en nadat zĳ Blas_
tus, die met het toezicht over het
slaapvertrek van de koning belast
was, hadden overreed, gingen zĳ
om vrede smeken, omdat hun land
door dat van de koning van voedsel werd voorzien.g 21 Maar op
een vastgestelde dag stak Hero_
des zich in een koninklĳk gewaad
en nam op de rechterstoel plaats
en ging een openbare toespraak
tot hen houden. 22 Waarop het
bĳeengekomen volk schreeuwde:
„De stem van een god en niet van
een mens!”h 23 Ogenblikkelĳk
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sloeg de engel van Jehovah hem,a
omdat hĳ de heerlĳkheid niet aan
God gaf; b en hĳ werd door wormen
opgegeten en blies de laatste adem
uit.
24 Het woordc van Jehovah
bleef echter groeien en verbreidde zich steeds meer.d
e
25 Wat Barnabas
en Sa_ ulus
_
_
betreft, nadat zĳ de dienst in
verband met het ondersteuningsvolledig hadwerkf in Jeruzalem
_
den uitgevoerd, keerden zĳ terug
g degene die
en namen Johannes,
_
de bĳnaam Markus
droeg, mee.
_
¨
In Antioch _ie nu waren in
de plaatselĳke gemeente
profetenh en leraren: Barnabas
en
_
ook S _imeon, die N _iger werd gei
noemd, en
L
ucius
van
Cyr
ene,
_
_
¨
en Mana
en, die met de districts_
regeerder Herodes
was opgevoed,
_
en Sa_ ulus.
2 Terwĳl zĳ openba_
re dienst voor Jehovah verrichttenj en vastten, zei de heilige
geest: „Zondert mĳ van allen Bar_
k af voor het werk
nabas en Sa_ ulus
_
waarvoor ik hen heb geroepen.”
3 Toen vastten zĳ en baden en legden hun de handen op l en lieten
hen gaan.
4 Derhalve gingen deze mannen, die door de heilige geest wa-¨
ren uitgezonden, naar Sele_ uci
_ e
en voeren vandaar naar Cyprus.
_
5 En in Salamis
aangekomen, gin_
gen zĳ het woord van God in de
synagogen van de joden verkondim tot
gen. Zĳ hadden ook Johannes
_
dienaar.
6 Toen zĳ het hele eiland tot
aan Pafos
toe waren doorgetrok_
ken, troffen zĳ een zekere man
aan, een tovenaar, een valse profeet,n een jood wiens naam BarJezus
was, 7 en hĳ was bĳ de
_
proconsul Sergius
Pa_ ulus,
een in_
_
telligent man. Deze riep Barnabas
_
en Sa_ ulus
bĳ
zich
en
zocht
er ern_
stig naar het woord van God te
horen. 8 Maar Elymas,
de tove_
naar (zo wordt zĳn naam in feite
vertaald), ging hen tegenwerkeno
en probeerde de proconsul van het
geloof af te keren. 9 Sa_ ulus,
die
_
ook Pa_ ulus
is, werd vervuld met
_
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heilige geest, keek hem strak aan
10 en zei: „O gĳ mens vol van allerlei bedrog en allerlei schurkerĳ, gĳ zoon van de Duivel,a gĳ
vĳand van al wat rechtvaardig
is, zult gĳ niet ophouden de rechte wegen van Jehovah te verdraaien? 11 Nu dan, zie! Jehovah’s hand is op u, en gĳ zult
blind zĳn en een tĳdlang het zonlicht niet zien.” Ogenblikkelĳk
viel er een dikke nevel en duisternis op hem, en rondtastend
zocht hĳ mensen om hem bĳ de
hand te leiden.b 12 Toen de proconsulc zag wat er gebeurd was,
werd hĳ een gelovige, daar hĳ
versteld stond van het onderwĳs
van Jehovah.
13 Van Pafos
voeren de man_
nen, te zamen met Pa_ ulus,
nu weg
_
¨d
en kwamen te Perge
in Pamfyli
_
_ e
e
aan. Maar Johannes
scheidde zich
_
van hen af en keerde naar Jeruza_
lem terug.f 14 Zĳ trokken echter van Perge
_ ¨ verder en
¨ kwamen
te Antioch _ie in Pis _idie, waar zĳ
op de sabbatdag de synagoge binnengingeng en daar plaats namen.
15 Na de voorlezing van de Weth
en van de Profeten lieten de presiderende dienareni van de synagoge hun zeggen: „Mannen,
broeders, indien GIJ enig woord
van aanmoediging voor het volk
hebt, zo zegt het.” 16 Pa_ ulus
_
dan stond op, wenkte j met de
hand en zei:
¨
„Mannen, Israelieten en GIJ [anderen] die God vreest, hoort.¨ k
17 De God van dit volk Isra
el
_
heeft onze voorvaders uitgekozen,
en hĳ heeft het volk tĳdens hun
inwonende vreemdelingschap in
het land Egypte
verhoogd en hen
_
met opgeheven arm daaruit gel
voerd. 18 En gedurende een periode van ongeveer veertig jaar m
heeft hĳ hun manier van optreden in de wildernis
verdragen.
¨
19 Na¨ zeven natien in het land
Kana
an te hebben vernietigd,
_
heeft hĳ het land onder hen verdeeld door het lot; n 20 dit alles gedurende ongeveer vierhonderd vĳftig jaar.

¨
Paulus’ toespraak in Antiochie
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En na deze dingen gaf hĳ hun
rechters tot op de profeet Sa_
¨
muel.a 21 Maar van toen af eisb
ten zĳ een koning, en God gaf
hun Saul, de zoon van Kis, een
c
man uit de stam Benjamin,
veer_
tig jaar lang. 22 En nadat hĳ
d
hem had afgezet, verwekte hĳ
David
als koning voor hen,e aan_
gaande wie hĳ getuigenis aflegde en zei:
de zoon
_
¨ ’Ik heb David,
van Isa
_ ı,f gevonden, een man aang die alles
genaam naar mĳn hart,
zal doen wat ik wens.’h 23 Uit
het nageslachti van deze [man]
heeft God, overeenkomstig
zĳn
¨
belofte, voor Isra
el een redder j
_
doen komen, Jezus, 24 nadat Jok voordat Die zĳn intrehannes,
_
de ¨ deed,l aan het gehele volk Is_
rael in het openbaar de doop [als
een symbool] van berouw had gepredikt. 25 Maar terwĳl Johan_
nes zĳn loopbaan volbracht, zei hĳ
altĳd: ’Wie veronderstelt GIJ dat ik
ben? Ik ben hem niet. Maar ziet!
na mĳ komt iemand wiens sandalen ik niet waardig ben van zĳn
voeten los te maken.’m
26 Mannen, broeders, GIJ zonen
van het geslacht van Abraham
en
_
de [anderen] onder U die God vrezen, het woord van deze redding
is tot ons gezonden.n 27 Want
de inwoners van Jeruzalem
en hun
_
regeerders hebben hem niet geo
kend, maar toen zĳ als rechters
optraden, hebben zĳ de dingen
die door de Profeten zĳn geuitp
en die elke sabbat worden voorgelezen, in vervulling doen gaan,
28 en ofschoon zĳ geen enkele
grond voor de dood[straf] von¨
den,q hebben zĳ van Pilatus
geeist
_
dat hĳ ter dood gebracht werd.r
29 Toen zĳ nu alles hadden volbracht wat over hem geschreven
stond,s namen zĳ hem van de paalt
en legden hem in een herinneringsgraf.u 30 Maar God wekte
hem uit de doden op; v 31 en gedurende vele dagen werd hĳ zichtbaar aan hen die met hem van
Galilea
waren op_ naar Jeruzalem
_
gegaan, die nu zĳn getuigen zĳn
w
voor het volk.
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Vervolging door joden

32 Daarom dan maken wĳ U het
goede nieuws bekend omtrent de
belofte die aan de voorvaders is
gedaan,a 33 dat God ze aan ons,
hun kinderen, volledig heeft vervuld doordat hĳ Jezus heeft opgewekt,b zoals ook in de tweede
psalm staat geschreven: ’Gĳ zĳt
mĳn zoon, heden ben ik uw Vader
geworden.’c 34 En dat hĳ hem
uit de doden heeft opgewekt om
niet meer tot het verderf terug
te keren, heeft hĳ aldus te kennen gegeven: ’Ik wil U de aan Da_
vid [beloofde] liefderĳke goedheden geven, die betrouwbaar zĳn.’d
35 Daarom zegt hĳ ook in een andere psalm: ’Gĳ zult niet toelaten dat hĳ die jegens u loyaal is,
het verderf ziet.’e 36 Want Da_
vidf enerzĳds heeft in zĳn eigen
geslacht de uitdrukkelĳke wil
Gods gediend en is ontslapen en
werd bĳ zĳn voorvaders gelegd
en heeft wel het verderf gezien.g
37 Daartegenover staat dat hĳ
die door God is opgewekt, het verderf niet heeft gezien.h
38 Laat het U daarom bekend
zĳn, broeders, dat door bemiddeling van Hem vergeving van
zonden aan U wordt verkondigd; i
39 en dat van al de dingen waarvan GIJ door middel van de wet
van Mozes
niet onschuldig ver_
klaard kondt worden,j een ieder
die gelooft, onschuldig wordt
verklaard door bemiddeling van
Hem.k 40 Zorgt er daarom voor
dat hetgeen in de Profeten is gezegd, U niet overkomt: 41 ’Aanschouwt het, GIJ spotters, en verwondert U erover, en verdwĳnt,
want ik werk een werk in UW
dagen, een werk dat GIJ geenszins zult geloven, zelfs al vertelt
iemand het U in bĳzonderheden.’ ”l
42 Toen zĳ nu naar buiten gingen, verzochten de mensen voorts
dringend dat er de volgende sabbat over deze zaken tot hen gesproken zou worden.m 43 Nadat
de vergadering in de synagoge
daarom was ontbonden, volgden
velen van de joden en van de proselieten die [God] aanbaden, Pa_ u_
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a
die hen toelus en Barnabas,
_
spraken en er voorts bĳ hen op
b
aandrongen in de onverdiende
goedheid van God voort te gaan.c
44 De volgende sabbat kwam
bĳna de gehele stad bĳeen om
het woord van Jehovah te horen.d 45 Toen de joden de scharen gewaar werden, werden zĳ
met jaloezie e vervuld en gingen
al wat door Pa_ ulus
werd gezegd,
_
op lasterlĳke wĳze tegenspreken.f
46 Daarom zeiden Pa_ ulus
en Bar_
_
nabas, terwĳl zĳ met vrĳmoedigheid spraken: „Het was noodzakelĳk dat het woord van God eerst
tot U werd gesproken.g Aangezien
GIJ het van U afstooth en UZELF het
eeuwige leven niet waardig oordeelt,
ziet! wĳ keren ons tot de na¨
tien.i 47 In feite heeft Jehovah
ons in de volgende woorden het gebod opgelegd: ’Ik heb u
¨ aangesteld
als een licht der natien,j opdat gĳ
tot aan het uiteinde der aarde tot
redding zoudt zĳn.’ ”k
¨
48 Toen zĳ die uit de natien waren dit hoorden, gingen zĳ zich
verheugen en verheerlĳkten het
woord van Jehovah,l en allen die
de juiste gezindheid voor het eeuwige leven bezaten, werden gelovigen.m 49 Bovendien bleef het
woord van Jehovah zich in het gehele land verbreiden.n 50 Maar
de jodeno hitsten de achtenswaardige vrouwen die [God] aanbaden en de voornaamste mannen
van de stad op, en zĳ verwekten een vervolging p tegen Pa_ u_
lus en Barnabas
en wierpen hen
_
buiten hun grenzen. 51 Dezen
schudden het stof van hun voeten
tegen hen afq en gingen naar Iko_
nium. 52 En de discipelen bleven vervuld met vreugde r en heilige geest.
s

In Ikonium
nu gingen zĳ
_
samen de synagoge van
14
de joden binnen en spraken er
t

op zulk een wĳze, dat een grote menigte van zowel joden als
Griekenu gelovig werd. 2 Maar
de joden die niet geloofden, hitsten ¨ de zielen der¨ mensen uit de
natien op v en beınvloedden hen

HANDELINGEN 14:3-26
ten kwade tegen de broeders.a
3 Daarom brachten zĳ er geruime tĳd door en spraken met vrĳmoedigheid krachtens de autoriteit van Jehovah, die getuigenis
aflegde van het woord van zĳn
onverdiende goedheid doordat hĳ
door hun handen tekenen en wonderen deed geschieden.b 4 De
menigte der stad was echter verdeeld, en sommigen waren voor de
joden maar anderen voor de apostelen. 5 Toen er nu zowel van
¨
de zĳde der mensen uit de natien
als van de zĳde der joden met hun
regeerders een gewelddadige poging werd gedaan om hen onbeschaamd te behandelen en met
stenen te werpen,c 6 vluchttend
zĳ, zodra zĳ hiervan op de hoogte waren gesteld,
naar de steden
¨
van Lykaoni
en Derbe
en
_ e, Lystra
_
_
omgeving, 7 en daar zetten zĳ
het bekendmaken van het goede
nieuws voort.e
8 Nu zat er in Lystra
een ze_
kere man die zĳn voeten niet
kon gebruiken, daar hĳ van de
schoot van zĳn moeder af kreupel was,f en hĳ had nog nooit gelopen. 9 Deze man zat te luisteren terwĳl Pa_ ulus
sprak, die, toen
_
hĳ hem oplettend aankeek en zag
dat hĳ het geloof hadg beter gemaakt te worden, 10 met luide
stem zei: „Ga overeind staan, op
uw voeten.” En hĳ sprong overeind en ging lopen.h 11 En toen
de scharen zagen wat Pa_ ulus
ge_
daan had, verhieven zĳ hun stem
en zeiden in het Lykaonisch: „De
godeni zĳn de mensen gelĳk geworden en tot ons neergedaald!”
12 En zĳ noemden Barnabas
toen
_
Zeus, maar Pa_ ulus
Hermes,
om_
_
dat hĳ het woord voerde. 13 En
de priester
van Zeus, wiens [tem´ ´
pel] voor de stad was, bracht stieren en kransen naar de poorten
en wilde samen met de scharen
slachtoffers brengen. j
14 Toen de apostelen Barnabas
_
en Pa_ ulus
dit echter hoorden,
_
scheurden zĳ hun bovenklederen en sprongen midden onder
de schare, terwĳl zĳ uitriepen
15 en zeiden: „Mannen, waarom

In Lystra gestenigd
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doet GIJ deze dingen? Ook wĳ
zĳn mensena en hebben dezelfde
zwakhedenb als GIJ en maken het
goede nieuws aan U bekend, opdat GIJ U van deze ĳdele c dingen
zoudt afkeren en U zoudt wenden
tot de levende God,d die de hemel en de aarde en de zee en alles wat daarin is, heeft gemaakt.e
16 In de voorbĳgegane¨ geslachten heeft hĳ alle natien toegestaan hun eigen wegen te bewandelen,f 17 ofschoon hĳ toch niet
heeft nagelaten getuigenis van
zichzelf te geven door goed te
doen,g door U regens h vanuit de
hemel en vruchtbare tĳden te geven, door UW hart overvloedig met
voedsel en vrolĳkheid te vervullen.”i 18 Ondanks dat zĳ deze
dingen zeiden, konden zĳ de scharen er toch maar nauwelĳks van
weerhouden slachtoffers aan hen
te brengen.
19 Er kwamen
echter joden van
¨
Antioch _ie en Ikonium,
die de scha_
ren overreedden,j en zĳ stenigden Pa_ ulus
en sleepten hem bui_
ten de stad in de mening dat hĳ
dood was.k 20 Maar toen de discipelen hem omringden, stond hĳ
op en ging de stad binnen. En de
volgende dag vertrok hĳ met Bar_
l
21 En nadat
nabas naar Derbe.
_
zĳ het goede nieuws aan die stad
hadden bekendgemaakt en vrĳ
veel discipelen hadden gemaakt,m
keerden zĳ naar Lystra
en naar
_
¨
Ikonium
en naar Antioch _ie te_
rug 22 en versterkten de zielen
der discipelen,n terwĳl zĳ hen aanmoedigden in het geloof te blĳven
en [zeiden]: „Wĳ moeten door veel
verdrukkingen heen het koninkrĳk Gods binnengaan.”o 23 Bovendien stelden zĳ in elke gemeente oudere mannen voor hen
aan,p en onder bidden en vastenq
droegen zĳ hen aan Jehovah op,r
in wie zĳ waren gaan geloven.
¨
24 En zĳ trokken door
¨ s Pis _idie
en kwamen in Pamfyli
_ e, 25 en
na in Perge
het woord te hebben
_
gesproken, gingen zĳ naar Atta_
lia. 26 En vandaar¨ gingen zĳ
scheep naar Antioch _ie,t waar men
hen aan de onverdiende goedheid
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Onenigheid over de besnĳdenis

van God had toevertrouwd voor
het werk dat zĳ volledig hadden
verricht.a
27 Toen zĳ waren aangekomen
en de gemeente hadden vergaderd, gingen zĳ ertoe over de
vele dingen te vertellenb die God
door bemiddeling van hen had
¨ gedaan, en dat hĳ voor de natien de
deur tot het geloof had geopend.c
28 Zĳ brachten dan geen geringe
tĳd bĳ de discipelen door.
En er kwamen zekere mannen uit Judea,
_ d die de broeders begonnen te leren: „Indien
GIJ U niet laat besnĳdene naar het
f kunt GIJ niet
gebruik van Mozes,
_
worden gered.” 2 Maar toen er
van de zĳde van Pa_ ulus
en Bar_
_
nabas geen geringe onenigheid en
heel wat geredetwist met hen was
ontstaan, troffen zĳ regelingen
dat Pa_ ulus
en Barnabas
en enkele
_
_
anderen van hen in verband met
dit geschil zouden opgaan naar de
apostelen en oudere mannen in Jeg
ruzalem.
_
3 Nadat deze mannen dan door
de gemeente een eindweegs waren vergezeld,h vervolgden
zĳ hun
¨
weg door zowel Fen _icie als Sama_
ria en vertelden uitvoerig over de
bekering
van mensen uit de na¨
tieni en bereidden alle broeders
grote vreugde.j 4 Bĳ hun aankomst in Jeruzalem
werden zĳ
_
vriendelĳk ontvangenk door de
gemeente en de apostelen en de
oudere mannen, en zĳ verhaalden
de vele dingen die God door bemiddeling van hen had gedaan.l
5 Maar sommigen van hen die afkomstig¨ waren uit de sekte der
Farizeeen en die gelovigen waren
geworden, stonden van hun zitplaats op en zeiden: „Het is noodzakelĳk dat men hen besnĳdtm en
hun gelast de wet van Mozes
te on_
derhouden.”n
6 En de apostelen en de oudere mannen vergaderden om deze
aangelegenheid te overwegen.o
7 Toen er nu veel geredetwistp
was geweest, stond Petrus
op en
_
zei tot hen: „Mannen, broeders, GIJ
weet zeer goed dat God van de

15
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HANDELINGEN 14:27–15:20
eerste dagen af mĳ onder U heeft
uitgekozen, opdat door
¨ mĳn mond
mensen uit de natien het woord
van het goede nieuws zouden horen en geloven; a 8 en God, die
het hart kent,b heeft getuigenis afgelegd door hun de heilige geest
te geven,c evenals hĳ die ook
aan ons heeft gegeven. 9 En hĳ
heeft volstrekt geen onderscheid
gemaakt tussen ons en hen,d maar
hun hart door geloof gezuiverd.e
10 Waarom stelt GIJ God nu daarom op de proef door de discipelen een jukf op de hals te leggen
dat noch onze voorvaders noch wĳ
hebben kunnen dragen? g 11 Integendeel, wĳ vertrouwen erop
gered te worden door middel van
de onverdiende goedheidh van de
Heer Jezus op dezelfde wĳze als
ook zĳ.”i
12 Toen zweeg de gehele menigte, en zĳ gingen naar Barnabas
_
en Pa_ ulus
luisteren, die de vele
_
tekenen en wonderen verhaalden
welke God door bemiddeling
van
¨
hen onder de natien had gedaan.j
13 Nadat zĳ uitgesproken waren,
antwoordde Jakobus
en zei: „Man_
nen, broeders, hoort mĳ.k 14 S _il
meon heeft uitvoerig verhaald
hoe God voor de eerste
¨ maal zĳn
aandacht op de natien heeft gericht om uit hen een volk voor zĳn
naam te nemen.m 15 En hiermee stemmen de woorden van
de Profeten overeen, zoals er geschreven staat: 16 ’Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut
van David,
die vervallen is, her_
bouwen, en ik zal haar puinhopen
herbouwen en haar weer oprichten,n 17 opdat zĳ die overblĳven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, te ¨ zamen met
mensen uit alle natien, mensen
die naar mĳn naam zĳn genoemd,
zegt Jehovah, die deze dingen
doet,o 18 die vanouds bekend
zĳn.’p 19 Daarom is mĳn beslis¨
sing om degenen uit de natien
die zich tot God keren, niet lastig te vallen,q 20 maar hun te
schrĳven zich te onthouden van
dingen die door afgoden zĳn bezoedeldr en van hoererĳs en van

HANDELINGEN 15:21–16:3
het verstikte a en van bloed.b
21 Want van oudsher heeft Mo_
zes in stad na stad mensen gehad
die hem prediken, omdat hĳ elke
sabbat in de synagogen wordt
voorgelezen.”c
22 Toen dacht het de apostelen
en de oudere mannen, te zamen
met de gehele gemeente, goed
mannen uit hun midden te kiezen en hen met Pa_ ulus
en Barna_
¨_
bas naar Antioch _ie te zenden, nad
melĳk Judas,
die Barsabbas
werd
_
_
genoemd, en S _ilas, mannen die de
leiding hadden onder de broeders;
23 en door hun hand schreven zĳ:
„De apostelen en de oudere mannen, broeders, aan de broeders
¨
¨
¨f
in Antioch _iee en¨ Syri
_ e en Cil _icie
die uit de natien zĳn: Gegroet!
24 Daar wĳ hebben gehoord dat
sommigen uit ons midden U met
woorden hebben verontrustg en
hebben getracht UW ziel omver
te werpen, hoewel wĳ hun volstrekt geen instructies hebben
gegeven,h 25 zĳn wĳ tot een
eensgezinde overeenstemming i
gekomen en heeft het ons goedgedacht mannen uit te kiezen om
die te zamen met onze geliefde
j
Barnabas
en Pa_ ulus
naar U toe
_
_
te zenden, 26 mensen die hun
ziel voor de naam van onze Heer
Jezus Christus hebben overgegeven.k 27 Wĳ zenden daarom
Judas
en S _ilas,l opdat ook zĳ de_
zelfde dingen mondeling kunnen
berichten.m 28 Want het heeft
de heilige geestn en ons goedgedacht U geen verdere lasto toe
te voegen dan deze noodzakelĳke dingen: 29 U te blĳven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zĳn gebrachtp
en van bloedq en van al wat verstikt is r en van hoererĳ.s Indien
GIJ U nauwlettend voor deze dingen wacht,t zal het U goed gaan.
Wĳ wensen U een goede gezondheid toe!”
30 Toen men deze mannen dan
had laten gaan, daalden zĳ af
¨
naar Antioch _ie, en zĳ vergaderden de menigte en overhandigden
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hun de brief.a 31 Na die gelezen te hebben, verheugden zĳ zich
over de aanmoediging.b 32 En
Judas
en S _ilas, die zelf ook pro_
fetenc waren, moedigden de broeders met menige toespraak aan
en versterkten hen.d 33 Nadat
zĳ daar dan enige tĳd hadden
doorgebracht, lieten de broeders
hen in vrede e gaan naar degenen die hen hadden uitgezonden.
34 —— 35 Doch Pa_ ulus
en Bar_
_
nabas ¨bleven nog enige tĳd in Anf
tioch _ie, terwĳl zĳ met nog vele
anderen onderwĳs gaven en het
goede nieuws van het woord van
Jehovah bekendmaakten.g
36 Na enige dagen nu zei Pa_ u_
lus tot Barnabas:
„Laten wĳ bo_
venal terugkeren en de broeders
bezoeken in elk van de steden
waarin wĳ het woord van Jehovah hebben verkondigd, om te
zien hoe zĳ het maken.”h 37 Wat
Barnabas
aangaat, hĳ was vast_
besloten ook Johannes,
die Mar_
_
kus i werd genoemd, mee te nemen. 38 Maar Pa_ ulus
achtte het
_
niet juist hem mee te nemen,
¨ aangezien hĳ hen van Pamfyli
_ e af had
verlatenj en zich niet met hen tot
het werk had begeven. 39 Hierover ontstond een scherpe uitbarsting van toorn, zodat zĳ uit elk
kaar gingen; en Barnabas
nam
_
Markus
mee en ging scheep naar
_
l
Cyprus.
40 Pa_ ulus
koos S _ilas m
_
_
uit en vertrok, nadat hĳ door
de broeders aan de onverdiende
goedheid van Jehovah was toen
vertrouwd.
41
¨
¨ Hĳ ging echter
Syri
_ e en Cil _icie door en versterkte de gemeenten.o
Zo kwam hĳ te Derbe
en
_
ook te Lystra.
En zie! daar
16
_
was een zekere discipel genaamd
p

¨
Timothe
us,q de zoon van een ge_
lovige joodse vrouw maar van
een Griekse vader, 2 en er werd
door de broeders in Lystra
en Iko_
_
nium een goed bericht over hem
uitgebracht. 3 Pa_ ulus
bracht de
_
wens tot uitdrukking dat deze
met hem zou uittrekken, en hĳ
nam hem en besneedr hem ter
wille van de joden die in die plaat-

1381

Ervaringen in Filippi

sen waren, want allen zonder uitzondering wisten dat zĳn vader
een Griek was. 4 Terwĳl zĳ
nu voortreisden door de steden,
brachten zĳ hun daar ter nakoming de verordeningen over waartoe door de apostelen en oudere mannen die zich in Jeruzalem
_
bevonden, was besloten.a 5 Ja,
daarom werden de gemeenten
aanhoudend in het geloof bevestigdb en namen ze van dag tot dag
voortdurend in aantal toe.
¨
6 Zĳ trokken ook door
_ e
¨ Frygi
en het land van Galati
_ e,c omdat
het hun door de heilige geest was
verboden het woord in het [district] Asia
te spreken.
7 Toen zĳ
_
¨
voorts tot aan Mysi
_ e waren gekomen, deden
zĳ pogingen naar Bi¨d
thyni
_ e te gaan, maar de geest
van Jezus stond hun dit niet
toe.
¨
8 Daarom gingen zĳ Mysi
_ e voorbĳ
e
9 En
en zakten af naar Troas.
_
gedurende de nacht kreeg Pa_ ulus
_
f
een visioen: er stond¨ een zekere man, een Macedonier, die hem
een dringend verzoek deed en¨
zei: „Kom over naar Macedoni
_ e
en help ons.” 10 Zodra hĳ nu
het visioen had gezien, zochten
wĳ een
gelegenheid naar Mace¨
doni
_ e te vertrekken,g daar wĳ de
gevolgtrekking maakten dat God
ons had geroepen om hun het goede nieuws bekend te maken.
11 Daarom staken wĳ van Troas
_
in zee en koersten rechtstreeks
naar Samothrace,
maar de vol_
gende dag naar Neapolis,
12 en
_
vandaar naar Fil _ippi,h een kolonie, welke de voornaamste
¨ stad
van het district Macedoni
_ e is.i In
deze stad bleven wĳ en brachten er enkele dagen door. 13 En
op de sabbatdag begaven wĳ ons
buiten de poort langs een rivier,
waar wĳ dachten dat een gebedsplaats was; en wĳ zetten ons neer
en gingen tot de vrouwen spreken
die waren bĳeengekomen. 14 En
een zekere vrouw genaamd Lydia,
_
een purperverkoopster, uit de stad
Thyat _iraj en een aanbidster van
God, luisterde, en Jehovah opende
haar hartk wĳd, zodat zĳ aandacht

HFDST. 16
a Han 15:28
b Han 15:41
c Han 18:23
Ga 4:13
d 1Pe 1:1
e 2Kor 2:12
2Ti 4:13
f Job 33:15
Han 9:10
2Kor 12:1
g 2Kor 1:16
2Kor 2:13
h Fil 1:1
1Th 2:2
i Han 20:6
j Opb 1:11
k Lu 24:45
1Kor 3:7

2e kolom
a Han 16:33
Han 18:8
b Mt 10:11
Ro 12:13
Ga 6:6
Heb 13:2
c Ge 19:2
Re 19:20
Lu 24:29
d 1Sa 28:7
e Le 19:31
Le 20:6
f Han 19:24
g Mr 1:24
Lu 4:41
h Mr 1:25
i Mr 1:34
Lu 9:1
Lu 10:17
j Mt 17:18
k Han 19:25
l Mt 10:18
2Kor 6:5
m 1Kon 18:17
Han 17:6
n Es 3:8
o 1Th 2:2
p 2Kor 11:23
q Lu 21:12
Han 5:23
r Han 12:6
Han 12:10
s Ps 105:18
Jer 20:2

HANDELINGEN 16:4-24
schonk aan hetgeen door Pa_ ulus
_
gesproken werd. 15 Toen nu zĳ
en haar huisgezin waren gedoopt,a
zei ze, met klem aandringend: „Indien gĳlieden van oordeel zĳt dat
ik getrouw ben aan Jehovah, komt
dan in mĳn huis en blĳft er.”b En
zĳ dwong ons er gewoon toe.c
16 En het geschiedde toen wĳ
onderweg waren naar de gebedsplaats, dat een zeker dienstmeisje
met een geest,d een waarzeggende e demon, ons tegemoet kwam.
Zĳ verschafte haar meesters gewoonlĳk groot gewinf door de
kunst van het voorspellen te beoefenen. 17 Dit [meisje] bleef
Pa_ ulus
en ons volgen, terwĳl zĳ
_
de volgende woorden riep: g „Deze
mensen zĳn slaven van de Allerhoogste God, die ulieden de
weg der redding verkondigen.”
18 Dit bleef zĳ vele dagen achtereen doen. Ten slotte begon het
Pa_ ulus
te vervelen,h en hĳ keer_
de zich om en zei tot de geest:
„Ik beveel u in de naam van Jezus
Christus van haar uit te gaan.”i
En in datzelfde uur ging hĳ uit.j
19 Toen nu haar meesters zagen dat hun hoop op gewin was
en
verdwenen,k grepen zĳ Pa_ ulus
_
S _ilas en sleepten hen naar de
marktplaats, naar de regeerders,l
20 en zĳ brachten hen voor de
burgerlĳke magistraten en zeiden: „Deze mensen brengen onze
stad geheel in rep en roer,m daar
zĳ joden zĳn, 21 en zĳ verkondigen gebruikenn die wĳ niet mogen
aanvaarden of beoefenen, aangezien wĳ Romeinen zĳn.” 22 En
de schare stond gezamenlĳk tegen hen op; en na hun de bovenklederen van het lĳf te hebben
gescheurd, gaven de burgerlĳke
magistraten bevel hun stokslagen
te geven.o 23 Na hun vele slagen
te hebben toegediend,p wierpen zĳ
hen in de gevangenis en gaven
de gevangenbewaarder bevel hen
zorgvuldig te bewaken.q 24 Omdat hĳ zulk een bevel had gekregen, wierp hĳ hen in de binnenste
gevangenis r en sloot hun voeten
in het blok.s

HANDELINGEN 16:25–17:6
25 Maar omstreeks middernachta waren Pa_ ulus
en S _ilas aan
_
het bidden en loofden God met
b
een lied; ja, de gevangenen hoorden hen. 26 Plotseling kwam er
een grote aardbeving, zodat de
gevangenis op haar fundamenten
beefde. Bovendien gingen ogenblikkelĳk alle deuren open en
raakten de boeien van allen los.c
27 Toen de gevangenbewaarder
uit de slaap ontwaakte en zag
dat de deuren van de gevangenis
openstonden, trok hĳ zĳn zwaard
en stond op het punt zichzelf
om het leven te brengen,d daar
hĳ in de mening verkeerde dat
de gevangenen waren ontsnapt.e
28 Maar Pa_ ulus
riep met een lui_
de stem en zei: „Doe uzelf geen
kwaad,f want wĳ zĳn allen hier!”
29 Derhalve vroeg hĳ om licht,
sprong naar binnen en viel door
beving bevangen voor Pa_ ulus
en
_
S _ilas neer.g 30 En hĳ bracht hen
naar buiten en zei: „Heren, wat
moet ik doenh om gered te worden?” 31 Zĳ zeiden: „Geloof in
de Heer Jezus en gĳ zult gered
worden,i gĳ en uw huisgezin.”j
32 En zĳ spraken het woord van
Jehovah tot hem en tot allen die
in zĳn huis waren.k 33 En hĳ
nam hen in dat nachtelĳk uur
mee en bette hun striemen; en hĳ
en al de zĳnen, niemand uitgezonderd, werden onverwĳld gedoopt.l
34 En hĳ bracht hen in zĳn huis
en rechtte een tafel voor hen aan,
en hĳ verheugde zich zeer met
zĳn gehele huisgezin nu hĳ tot het
geloof in God was gekomen.
35 Toen het dag werd, zonden
de burgerlĳke magistratenm de
gerechtsdienaars om te zeggen:
„Laat die mensen vrĳ.” 36 De
gevangenbewaarder dan berichtte
hun woorden aan Pa_ ulus:
„De bur_
gerlĳke magistraten hebben mannen gezonden [met het bericht]
dat GIJ [beiden] vrĳgelaten moet
worden. Komt nu daarom naar
buiten en gaat in vrede heen.”
37 Maar Pa_ ulus
zei tot hen: „Zĳ
_
hebben ons, mensen die Romein
nen zĳn, zonder veroordeling in
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het openbaar gegeseld en ons in
de gevangenis geworpen, en werpen zĳ ons er nu in het geheim uit?
Volstrekt niet, maar laten zĳ zelf
komen en ons uitgeleide doen.”
38 De gerechtsdienaars berichtten deze woorden derhalve aan
de burgerlĳke magistraten. Dezen
werden bevreesd toen zĳ hoorden
dat de mannen Romeinen waren.a
39 Zĳ kwamen het hun daarom
dringend verzoeken, en na hun
uitgeleide te hebben gedaan, verzochten zĳ hun de stad te verlaten. 40 Maar uit de gevangenis
gekomen, gingen zĳ naar het huis
van Lydia,
en toen zĳ de broeders
_
zagen, moedigden zĳ hen aanb en
vertrokken.
Nu trokken zĳ door Amf _ipolis en Apollonia
en kwa17
_
men te Thessalon _ika, waar een
c

m Han 16:20
n Han 22:25
Han 23:27

2e kolom
a Han 22:29
b Lu 22:32
2Kor 1:4

HFDST. 17
c 1Th 2:1
d Han 9:20
Han 13:14
Han 14:1
Han 18:4
e Han 18:19
f Ps 22:7
Ps 22:16
Ps 34:20
Ps 69:21
Ps 118:22
Jes 50:6
Jes 53:3
Jes 53:5
g Ps 16:10
Lu 24:46
h Han 18:28
Ga 3:1
i Han 28:24
j Han 15:22
Han 15:40
k Han 13:45
l Han 16:20
m Ro 16:21

synagoge van de joden was.
2 Pa_ ulus
dan ging volgens zĳn
_
gewoonte d daar naar hen toe, en
drie sabbatten achtereen redeneerde hĳ met hen aan de hand
van de Schriften,e 3 waarbĳ hĳ
door middel van verwĳzingen verklaarde en bewees dat de Christus moest lĳdenf en uit de doden
moest opstaan,g en [zei]: „Dit is de
Christus,h deze Jezus die ik aan
U verkondig.” 4 Dit had tot gevolg dat sommigen van hen gelovigen werdeni en zich bĳ Pa_ ulus
en
_
S _ilas j aansloten, evenals een grote
menigte van de Grieken die [God]
aanbaden, en niet weinigen van de
voornaamste vrouwen.
5 Maar de joden, die jaloers
werden,k namen zekere boosaardige mannen van de leeglopers
die zich op de marktplaats ophielden, in hun gezelschap op en
vormden een samenscholing en
gingen ertoe over de stad in opschudding te brengen.l En zĳ bem
stormden het huis van Jason
_
in een poging hen voor het gepeupel te brengen. 6 Toen zĳ
hen niet vonden, sleepten zĳ
Jason
en zekere broeders naar
_
de stadsbestuurders, terwĳl zĳ
schreeuwden: „Deze mensen, die
de bewoonde aarde onderstebo-
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filosofena gingen hem bestrĳden,
en sommigen zeiden: „Wat zou
deze babbelaar toch willen vertellen?”b Anderen: „Hĳ schĳnt een
verkondiger van vreemde godheden te zĳn.” Dit was omdat hĳ het
goede nieuws van Jezus en de opstanding c bekendmaakte. 19 Zĳ
grepen hem daarom en voerden
hem naar de Areopagus
en zei_
den: „Kunnen wĳ te weten komen
d
wat deze nieuwe leer is waarover gĳ spreekt? 20 Want gĳ
brengt enkele dingen ter sprake
die ons vreemd in de oren klinken. Graag zouden wĳ daarom te
weten komen wat deze dingen betekenen.”e 21 Nu was het zo, dat
alle Atheners en de vreemdelingen die daar tĳdelĳk verbleven,
hun vrĳe tĳd met niets anders
doorbrachten dan met het vertellen van of het luisteren naar iets
nieuws. 22 Pa_ ulus
dan stond
_
f
en zei:
midden op de Areopagus
_
„Mannen van Athene,
ik zie dat
_
GIJ in alle dingen meer dan anderen aan de vrees voor de godhedeng overgegeven schĳnt te zĳn.
23 Toen ik bĳvoorbeeld rondliep
en zorgvuldig UW voorwerpen van
verering gadesloeg, vond ik ook
een altaar met het opschrift: ’Aan
een onbekende God’. Waaraan GIJ
daarom onwetend godvruchtige
toewĳding schenkt, dat verkondig ik U. 24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat
daarin is, Hĳ die Heer is van
hemel en aarde,h woont niet in
door handen gemaakte tempels i
25 en wordt ook niet door mensenhanden verzorgd, alsof hĳ iets
nodig had,j daar hĳ zelf aan allen
levenk en ademl en alle dingen
´ ´
geeft. 26 En hĳ heeft uit een
[mens] m elke natie n van mensen
gemaakt om op de gehele oppervlakte der aarde te wonen,o en
hĳ heeft de bestemde tĳdenp en
de vastgestelde grenzen van de
woonplaats der [mensen] verordend,q 27 opdat zĳ God zouden
zoeken,r of zĳ wellicht naar hem
tasten en hem werkelĳk vinden
zouden,s ofschoon hĳ eigenlĳk
niet ver is van een ieder van ons.

ven hebben gekeerd,a zĳn nu ook
hier, 7 en Jason
heeft hen gast_
vrĳ ontvangen. En al deze [mensen] handelen in strĳd met de
verordeningenb van caesar door
te zeggen dat er een andere koning is,c Jezus.” 8 Zĳ brachten
de schare en de stadsbestuurders,
toen dezen dit alles hoorden, werkelĳk in beroering; 9 en pas nadat zĳ voldoende borgtocht van
Jason
en de anderen hadden ont_
vangen, lieten zĳ hen gaan.
10 De broeders zonden onmiddellĳk ’s nachts d zowel Pa_ ulus
_
als S _ilas naar Berea,
waar zĳ na
_
aankomst de synagoge van de joden binnengingen. 11 De laatsten nu waren edeler van geest
dan die in Thessalon _ika, want zĳ
namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes
aan en onderzochtene dagelĳks
zorgvuldig de Schriftenf of deze
dingen zo waren.g 12 Velen van
hen werden dan ook gelovigen,
evenals niet weinigen van de achtenswaardige h Griekse vrouwen
en van de mannen. 13 Toen echter de joden van Thessalon _ika vernamen dat het woord van God ook
in Berea
werd ver_ door Pa_ ulus
_
kondigd, kwamen zĳ daar eveneens het volk opruieni en in beroering brengen.j 14 Toen zonden
de broeders Pa_ ulus
onmiddellĳk
_
weg om tot aan de zee te gaan,¨ k
doch zowel S _ilas als Timothe
us
_
bleven daar achter. 15 Zĳ die
Pa_ ulus
begeleidden, brachten hem
_
echter tot aan Athene,
en nadat zĳ
_
¨
een bevel voor S _ilas en Timothe
us l
_
hadden ontvangen om zo vlug mogelĳk naar hem toe te komen, vertrokken zĳ.
16 Terwĳl Pa_ ulus
nu in Athe_
_
ne op hen wachtte, werd zĳn geest
in hem geprikkeldm toen hĳ zag
dat de stad vol afgodsbeelden was.
17 Daarom ging hĳ in de synagoge redeneren met de jodenn en
de andere mensen die [God] aanbaden, en elke dag op de marktplaats o met hen die daar toevallig
waren. 18 Maar enigen van zo¨
wel de epicurische als de stoısche
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HANDELINGEN 17:28–18:17
28 Want door hem hebben wĳ leven en bewegen wĳ ons en zĳn
wĳ,a zoals ook sommigen van de
dichters b onder U hebben gezegd:
’Want wĳ zĳn ook zĳn nageslacht.’
29 Aangezien wĳ daarom Gods
nageslacht zĳn,c moeten wĳ niet
menen dat het Goddelĳk Wezend
op goud of zilver of steen gelĳkt,
op iets wat door menselĳke kunstvaardigheid en menselĳk vernuft is gebeeldhouwd.e 30 God
heeft weliswaar de tĳden van
zulk een onwetendheid voorbĳgezien,f maar zegt de mensen thans
dat zĳ allen overal berouw moeten hebben.g 31 Want hĳ heeft
een dag vastgesteld waarop hĳ
voornemens is de bewoonde aarde in rechtvaardigheid te oordelenh door een man die hĳ heeft
aangesteld, en hĳ heeft alle mensen een waarborg verschaft doordat hĳ hem uit de doden heeft opgewekt.”i
32 Toen zĳ nu van een opstanding der doden hoorden, gingen
sommigen spotten,j terwĳl anderen zeiden: „Wĳ zullen u hierover nog wel eens horen.” 33 Zo
ging Pa_ ulus
uit hun midden weg,
_
34 maar sommige mannen sloten
zich bĳ hem aan en werden gelovigen, onder wie ook Dionysius,
_
een rechter aan het gerechtshof
k
van de Areopagus,
en een vrouw
_
genaamd Damaris,
en nog ande_
ren behalve hen.
Na deze dingen vertrok hĳ
uit Athene
en kwam in Ko_
18
r _inthe. 2 En hĳ trof er een zekere jood aan genaamd Aqu_ _ila,l
van geboorte ¨uit Pontus,
die on_
langs uit Itali
_ em was gekomen, en
zĳn vrouw Prisk _illa, omdat Cla_ u_
dius n bevolen had dat alle joden
uit Rome
moesten vertrekken.
_
Hĳ dan ging naar hen toe, 3 en
omdat zĳ hetzelfde ambacht uitoefenden, bleef hĳ bĳ hen wonen,
en zĳ werkten,o want zĳ waren
tentenmakers van hun ambacht.
4 Maar elke sabbat placht hĳ in de
synagoge p een lezing te houden en
joden en Grieken te overreden.
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a
5 Toen
nu zowel S _ilas
als Ti¨
¨
mothe
us b uit Macedoni
_
_ e kwamen,
ging Pa_ ulus
zich intensief met
_
het woord bezighouden, en hĳ
gaf de joden getuigenis om te bewĳzen dat Jezus de Christus is.c
6 Maar toen zĳ zich bleven verzetten en schimpend bleven spreken,d schudde hĳ zĳn kleren uite
en zei tot hen: „UW bloedf zĳ op
UW hoofd. Ik ben rein.g Van nu
af ¨ zal ik naar mensen uit de natien gaan.”h 7 Daarom trok hĳ
vandaar weg en ging naar het
huis van iemand genaamd T _itius
Justus,
een aanbidder van God,
_
wiens huis naast de synagoge
stond. 8 Cr _ispus i echter, de presiderende dienaar van de synagoge, werd een gelovige in de Heer,
en eveneens zĳn gehele huisge¨
zin. En velen van de Korinthiers
die toehoorden, gingen geloven en
werden gedoopt. 9 Door middel
van een visioen zei de Heer bovenj „Vrees
dien ’s nachts tot Pa_ ulus:
_
niet, maar blĳf spreken en zwĳg
niet, 10 want ik ben met uk en
geen mens zal u aanvallen om u
schade te berokkenen, want ik heb
veel volk in deze stad.” 11 Hĳ
bleef daar dan een jaar en zes
maanden, terwĳl hĳ onder hen het
woord van God onderwees.
12 Toen nu Gallio
proconsull
_
van Achaje
was, stonden de jo_
den eensgezind tegen Pa_ ulus
op
_
en voerden hem naar de rechterm
13 en zeiden: „In strĳd
stoel
met de wet brengtn deze persoon
de mensen tot een andere overtuiging in verband met het aanbidden van God.” 14 Maar toen
Pa_ ulus
zĳn mond wilde openen,
_
zei Gallio
tot de joden: „Indien
_
het werkelĳk ging over een of
ander onrecht of een goddeloze
schurkenstreek, o joden, zou ik
U met reden geduldig verdragen.
15 Maar zĳn het twisten over
een woord en nameno en de wetp
die bĳ U geldt, dan moet GIJ zelf
maar zien. Over deze dingen wens
ik geen rechter te zĳn.” 16 Toen
joeg hĳ hen van de rechterstoel
weg. 17 Derhalve grepen zĳ alq de presiderende
len Sosthenes,
_

1385

Apollos. 3e reis. In Efeze

dienaar van de synagoge, en gaven hem toen voor de rechterstoel
een pak slaag. Maar Gallio
trok
_
zich niets van deze dingen aan.
18 Na nog vrĳ veel dagen langer te zĳn gebleven, nam Pa_ ulus
_
echter afscheid van de broeders
¨
en ging scheep naar Syri
_ e, vergezeld van Prisk _illa en Aqu_ _ila, daar
a
zĳn hoofdhaar
hĳ in Kenchrea
_
had laten kort knippen,b want hĳ
stond onder een gelofte. 19 Zĳ
kwamen dan te Efeze
aan en daar
_
verliet hĳ hen, maar zelf ging hĳ
c
de synagoge binnen en redeneerde met de joden. 20 Ofschoon zĳ
hem bleven verzoeken wat langer
te blĳven, stemde hĳ daarin niet
toe, 21 maar hĳ nam afscheidd
en zei tot hen: „Ik zal weer tot U
terugkeren, zo Jehovah wil.”e En
hĳ voer van Efeze
weg 22 en
_
kwam te Cesarea.
_ En hĳ ging op
en groette de gemeente
en daalde
¨
af naar Antioch _ie.
23 En nadat hĳ daar enige tĳd
had doorgebracht, vertrok hĳ en
ging van plaats
tot plaats
¨
¨ g het land
van Galati
_ ef en Frygi
_ e door en
h alle discipelen.
versterkte
24 Nu arriveerde er in Efeze
_
een zekere jood genaamd Apol_¨
i
los, van geboorte uit Alexandr _ie,
een welsprekend man, en hĳ was
goed onderlegd in de Schriften.j
25 Deze had mondeling onderricht ontvangen in de weg van Jehovah, en daar hĳ vurig van geest
was,k ging hĳ spreken en met
juistheid onderwĳs geven over de
dingen die op Jezus betrekking
hadden, hoewel hĳ alleen met de
doop l van Johannes
bekend was.
_
26 En deze begon vrĳmoedig in
de synagoge te spreken. Toen Prisk _illa en Aqu_ _ilam hem hoorden, namen zĳ hem in hun gezelschap
op en legden hem de weg van
God juister uit. 27 Daar hĳ het
verlangen koesterde naar Acha_
je over te steken, schreven de
broeders voorts aan de discipelen
en spoorden hen aan hem vriendelĳk te ontvangen. Daar aangekomen, was hĳ voor hen die op
grond van [Gods] onverdiende
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HANDELINGEN 18:18–19:12
goedheida gelovigen waren geworden, dan ook een grote hulp,b
28 want intensief en grondig bewees hĳ de joden in het openbaar
dat zĳ ongelĳk hadden en toonde aan de hand van de Schriften aanc dat Jezus de Christus
was.d
In de loop der gebeurtenissen, terwĳl Apollos
in Ko_
19
r _inthe was, begaf Pa_ ulus
zich door
_
e

het binnenland en kwam te Efe_
ze,f waar hĳ enige discipelen aantrof, 2 en hĳ zei tot hen: „Hebt
GIJ heilige geest ontvangeng toen
GIJ gelovigen werdt?” Zĳ zeiden
tot hem: „Hoe zo, wĳ hebben nog
nooit gehoord dat er een heilige
geest is.”h 3 En hĳ zei: „Waarin
zĳt GIJ dan gedoopt?” Zĳ zeiden:
„In Johannes’
doop.”i 4 Pa_ ulus
_
_
zei: „Johannes
doopte met de doop
_
[als een symbool] van berouwj
en zei tot het volk dat zĳ moesten geloven in degene die na hem
kwam,k dat is, in Jezus.” 5 Toen
zĳ dit hoorden, werden zĳ in de
naam van de Heer Jezus gedoopt.l
6 En toen Pa_ ulus
hun de handen
_
oplegde,m kwam de heilige geest
op hen, en zĳ gingen in talen spreken en profeteren.n 7 Bĳ elkaar
waren er ongeveer twaalf mannen.
8 Hĳ ging de synagoge binnen,o
waar hĳ drie maanden lang met
vrĳmoedigheid sprak, terwĳl hĳ
lezingen hield en overredingskracht gebruikte aangaande het
koninkrĳkp Gods. 9 Maar toen
sommigen zich bleven verharden
en niet geloofdenq en ten aanhoren van de menigte nadelig spraken over De Weg,r trok hĳ zich van
hen terug s en zonderde de discipelen af,t terwĳl hĳ dagelĳks lezingen hield in [de aula van] de school
van Tyrannus.
10 Dit ging twee
_
jaar lang zo voort,u zodat alle bev het
woners van het [district] Asia
_
woord van de Heer hoorden, zowel
joden als Grieken.
11 En God bleef buitengewone
krachtige werken door de handen
van Pa_ ulus
verrichten,w 12 zo_
dat men zelfs doeken en schorten

HANDELINGEN 19:13-32
van zĳn lichaam bracht naar hen
die iets mankeerdena en de kwalen hen verlieten en de boze geesten uitgingen.b 13 Maar enigen
van de rondtrekkende joden die
het uitwerpen van demonen beoefenden,c ondernamen het eveneens de naam van de Heer Jezus
te noemend over hen die de boze
geesten hadden, door te zeggen:
„Ik gelaste U plechtig krachtens Jezus, die door Pa_ ulus
wordt gepre_
dikt.” 14 Nu waren er zeven zonen van een zekere Skeva,
een
_
joodse overpriester, die dit deden.
15 Maar de boze geest gaf hun ten
antwoord: „Ik ken Jezus,f en Pa_ u_
lus is mĳ bekend; g maar wie zĳt
GIJ?” 16 Toen sprong de mens in
wie de boze geest was op hen af,h
overmeesterde de een na de ander
en kreeg de overhand op hen, zodat zĳ naakt en gewond uit dat
huis wegvluchtten. 17 Dit werd
aan allen, zowel de joden als de
Grieken die in Efeze
woonden, be_
kend; en vrees i overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus
werd aanhoudend grootgemaakt.j
18 En velen van hen die gelovigen waren geworden, kwamen
openlĳk hun praktĳken belĳdenk
en bekendmaken. 19 Ja, vrĳ velen van hen die magische l kunsten hadden beoefend, brachten
hun boeken bĳeen en verbrandden
ze ten aanschouwen van iedereen.
En men berekende de gezamenlĳke prĳs ervan, die een waarde van
vĳftigduizend zilverstukken bleek
te vertegenwoordigen. 20 Aldus
bleef het woord van Jehovah op
machtige wĳze groeien en de overhand nemen.m
21 Toen nu deze dingen volbracht waren, nam Pa_ ulus
zich
_
in zĳn geest
¨ n voor om, nadat hĳ
en
Ach
aje
was
doorMacedoni
e
_
_
gegaan, naar Jeruzalem
te trek_
keno en zei: „Nadat ik daar ben
geweest, moet ik ook Rome
be_
zoeken.”p 22 Hĳ zond dus twee
van degenen
die hem dienden, Ti¨
r naar Macemothe
_ ¨ us q en Erastus,
_
doni
_ e, maar zelf hield hĳ zich nog
enige tĳd in het [district] Asia
op.
_
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23 In diezelfde tĳd ontstond er
geen geringe opschudding a betreffende De Weg.b 24 Er was
namelĳk iemand genaamd Demetrius,
een zilversmid, die zil_
veren Artemistempeltjes maakte
en de kunsthandwerkers daarmee geen klein gewin verschafte; c
25 en hĳ bracht dezen en degenen die aan zulke dingen werktend bĳeen en zei: „Mannen, GIJ
weet zeer goed dat wĳ aan dit bedrĳf onze welvaart te danken hebben.e 26 Ook ziet en hoort GIJ
hoe deze Pa_ ulus
niet alleen in Efe_
_
ze f maar in bĳna het gehele [district] Asia
een aanzienlĳke scha_
re heeft overreed en hen tot een
andere opvatting heeft gebracht
door te zeggen dat de [goden] die
door handen worden gemaakt,g
geen goden zĳn. 27 Bovendien
bestaat niet alleen het gevaar dat
dit beroep van ons in diskrediet
zal geraken, maar ook dat de temh
pel van de grote godin Artemis
_
als niets geacht zal worden, en
zelfs haar luister, die door het gehele [district] Asia
en de bewoon_
de aarde wordt aanbeden, staat op
het punt tenietgedaan te worden.”
28 Toen de mensen dit hoorden
en met toorn werden vervuld,
gingen zĳ schreeuwen en zeiden:
„Groot
is Artemis
van de Efe_
¨
ziers!”
29 De stad dan raakte volkomen in verwarring, en zĳ storm´ ´
den als een man het theater
in,
¨
waarbĳ zĳ de Macedoniers Gajus
_
i
en Aristarchus,
Pa_ ulus’
reisgezel_
_
len, meesleurden. 30 Wat Pa_ u_
lus betreft, hĳ was bereid zich
naar binnen, onder het volk, te
begeven, maar de discipelen stonden het hem niet toe. 31 Zelfs
enkelen van hen die de feesten
en spelen organiseerden en hem
vriendelĳk gezind waren, lieten
hem voorts dringend verzoeken
zich niet in het theater te wagen.
32 Het was in werkelĳkheid zo,
dat sommigen dit en anderen dat
schreeuwden,j want de vergadering was in verwarring, en de
meerderheid van hen wist niet om
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Eutychus tot leven opgewekt

welke reden zĳ waren bĳeengekomen. 33 Te zamen brachten zĳ
dan Alexander
uit de schare, daar
_
de joden hem naar voren duwden;
en Alexander
wenkte met de hand
_
en wilde zĳn verdediging voor het
volk houden. 34 Maar toen zĳ
hem als een jood herkenden, steeg
´ ´
er uit aller mond een kreet op,
terwĳl zĳ ongeveer twee uur lang
schreeuwden: „Groota is Artemis
_
¨
van de Efeziers!”
35 Toen de stadsschrĳver de
schare ten slotte tot bedaren had
gebracht,b zei hĳ: „Mannen van
Efeze,
welk mens is er eigenlĳk
_
die niet weet dat de stad van
¨
de Efeziers de tempelbewaarster
is van de grote Artemis
en van
_
het beeld dat uit de hemel is
gevallen? 36 Aangezien deze
dingen daarom onbetwistbaar
zĳn, betaamt het U rustig te blĳven en niet overĳld te handelen.c 37 Want GIJ hebt deze mannen, die noch tempelrovers noch
lasteraars van onze godin zĳn,
[hier] gebracht. 38 Indien Ded en de kunsthandwerkers
metrius
_
met hem daarom een aanklacht
tegen iemand hebben, er worden
rechtsdagene gehouden en er zĳn
proconsuls; f laten zĳ aanklachten
tegen elkaar indienen. 39 Zoekt
GIJ echter iets wat verder dan dat
gaat, dan moet daarover in een
formele vergadering worden beslist. 40 Want wĳ lopen in verband met de aangelegenheid van
vandaag werkelĳk gevaar van oproer te worden beschuldigd, daar
er geen enkele grond bestaat die
wĳ als reden zullen kunnen aanvoeren voor deze wanordelĳke
samenscholing.” 41 En toen hĳ
deze dingen had gezegd,g ontbond
hĳ de vergadering.h
Nadat nu de opschudding
was bedaard, liet Pa_ ulus
de
20
_
discipelen komen, en toen hĳ hen
had aangemoedigd en afscheid
van hen had genomen,i ging hĳ
¨
op reis naar Macedoni
_ e.j 2 Na
die streken te zĳn doorgetrokken
en hen daar met menig aanmoedi-
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gend woord te hebben toegesproken,a kwam hĳ in Griekenland.
3 En toen hĳ daar drie maanden
had doorgebracht, besloot hĳ, omdat er door de joden een complotb
tegen hem werd gesmeed toen
hĳ op het punt¨ stond scheep te¨
gaan naar Syri
_ e
_ e, door Macedoni
terug te keren. 4 Hem vergezelc de zoon van Pyrrhus
den Sopater,
_
_
uit Berea,
[en] van de Thessalo_
d en Sec
nicenzen Aristarchus
un_
_
dus,¨ en Gajus
uit Derbe,
en Timo_
_
_
e en uit het [district] Asia
theus,
_
f
g
Tychikus
en Trofimus.
5 De_
_
zen gingen vooruit en wachtten
ons in Troas
_ h op; 6 wĳ staken
echter na de dagen der ongezuurde brodeni van Fil _ippi af in zee en
kwamen binnen vĳf dagen bĳ hen
j waar wĳ zeven dagen
in Troas,
_
doorbrachten.
7 Toen wĳ op de eerste dag k
van de week vergaderd waren om
een maaltĳd te gebruiken, ging
Pa_ ulus,
aangezien hĳ de volgende
_
dag zou vertrekken, hen toespreken, en hĳ zette zĳn rede tot middernacht voort. 8 Er waren dan
heel wat lampen in het bovenvertrekl waar wĳ vergaderd waren.
9 Een zekere jonge man genaamd
E_ utychus
zat aan het venster en
_
viel in een diepe slaap terwĳl Pa_ u_
lus bleef doorspreken, en toen hĳ
in de slaap ineenzakte, viel hĳ
van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen.
10 Maar Pa_ ulus
ging naar bene_
den, wierp zich op hemm en sloeg
zĳn armen om hem heen en zei:
„Houdt ermee op misbaar te maken, want zĳn ziel is in hem.”n
11 Hĳ ging nu naar boven en begaf zich aan de maaltĳd en nam
voedsel tot zich, en na nog een
geruime poos, tot het aanbreken
van de dag, [met hen] gesproken
te hebben, vertrok hĳ ten slotte.
12 De jongen dan brachten zĳ levend weg en zĳ waren buitengewoon vertroost.
13 Wĳ begaven ons nu naar de
boot en gingen scheep naar As_
sus, waar wĳ van plan waren
Pa_ ulus
aan boord te nemen, want
_

HANDELINGEN 20:14-38
nadat hĳ dienaangaande instructies had gegeven, was hĳ zelf van
plan te voet te gaan. 14 Toen
hĳ ons daarom in Assus
inhaalde,
_
namen wĳ hem aan boord en gingen naar Mitylene;
15 en de vol_
gende dag voeren wĳ vandaar weg
en kwamen tegenover Ch _ios, maar
de dag daarop deden wĳ Samos
_
aan en nog een dag later kwamen
wĳ te Milete
aan. 16 Want Pa_ u_
_
a voorbĳ te
lus had besloten Efeze
_
varen opdat hĳ geen tĳd in het
[district] Asia
zou doorbrengen;
_
hĳ haastte zich namelĳk om zo
mogelĳk op de dag van het pinkb te zĳn.
ster[feest] in Jeruzalem
_
17 Van Milete
uit zond hĳ ech_
ter [bericht] naar Efeze
om de
_
oudere mannenc van de gemeente te roepen. 18 Toen zĳ bĳ hem
kwamen, zei hĳ tot hen: „GIJ weet
zeer goed hoe ik vanaf de eerste
d bedag dat ik het [district] Asia
_
trad, al de tĳd bĳ U ben geweeste
19 en met de grootste ootmoedigheid des geestes f de Heer als slaaf
heb gediend,g onder tranen en met
beproevingen die mĳ overkwamen door de complottenh van de
joden; 20 terwĳl ik mĳ er niet
van heb weerhouden U al wat nuttig was te vertellen en U in het
openbaar en van huis i tot huis
te onderwĳzen.j 21 Doch ik heb
zowel aan joden als aan Grieken
grondig getuigenis afgelegdk omtrent berouwl jegens God en geloof in onze Heer Jezus. 22 En
ziet! nu bevind ik mĳ, gebonden in
de geest,m op weg naar Jeruzalem,
_
hoewel ik niet weet wat mĳ daar
zal overkomen, 23 behalve dat
de heilige geestn van stad tot stad
herhaaldelĳk getuigenis jegens
mĳ aflegt en zegt dat mĳ boeien en
verdrukkingen te wachten staan.o
24 Doch ik hecht niet de minste
waarde aan mĳn ziel als zou ze
mĳ dierbaar zĳn,p indien ik mĳn
loopbaanq en de bediening r die ik
van de Heer Jezus heb ontvangen,s
maar mag voleindigen om grondig getuigenis af te leggen van het
goede nieuws van de onverdiende
goedheid van God.t

In Milete. Van huis tot huis
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25 En nu, ziet! ik weet dat GIJ
allen, onder wie ik ben rondgegaan en het koninkrĳk heb gepredikt, mĳn gezicht niet meer zult
zien. 26 Daarom roep ik U op de
dag van heden tot getuigen dat ik
rein ben van het bloeda van alle
mensen, 27 want ik heb mĳ er
niet van weerhouden U al de raadb
Gods te vertellen. 28 Schenkt
aandachtc aan UZELFd en aan de
gehele kudde,e onder welke de heilige geest U tot opzieners f heeft
aangesteld, om de gemeente van
God te weiden,g welke hĳ met
het bloedh van zĳn eigen [Zoon]
heeft gekocht. 29 Ik weet dat
er na mĳn heengaan onderdrukkende wolveni bĳ U zullen binnendringen, die de kudde niet teder
zullen behandelen, 30 en uit UW
eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen zullen sprekenj om de discipelen achter zich aan te trekken.k
31 Blĳft daarom wakker en
houdt in gedachte dat ik drie jaar
lang,l nacht en dag, niet heb opgehouden een ieder onder tranen
ernstig te vermanen.m 32 En nu
draag ik U op aan Godn en aan het
woord van zĳn onverdiende goedheid, welk [woord] U kan opbouweno en U de erfenis kan geven onder alle geheiligden.p 33 Ik heb
niemands zilver of goud of kleding begeerd.q 34 GIJ weet zelf
dat deze handen voorzien hebben in mĳn eigen behoeftenr en
in die van hen die bĳ mĳ waren.
35 Ik heb U in alle dingen getoond
dat GIJ door aldus te arbeiden,s
de zwakken moet bĳstaant en de
woorden van de Heer Jezus in gedachte moet houden, toen hĳzelf
zei: ’Het is gelukkiger te gevenu
dan te ontvangen.’ ”
36 En toen hĳ deze dingen had
gezegd, knielde v hĳ met hen allen neer en bad. 37 Ja, er barstte heel wat geween onder hen allen uit, en zĳ vielen Pa_ ulus
om
_
de hals w en kustenx hem teder,
38 want zĳ waren vooral bedroefd
u Sp 19:17; Mt 10:8; Lu 6:38; v Han 21:5; w Ge
45:14; x Ro 16:16.
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Paulus naar Jeruzalem

over het woord dat hĳ had gesproken, dat zĳ zĳn gezichta niet
meer zouden zien. Daarna deden
zĳ hem uitgeleide b naar de boot.
Toen wĳ ons nu van hen
hadden losgerukt en in zee
21
staken, koersten wĳ rechtstreeks
naar Kos, maar de volgende [dag]
naar Rhodos
en vandaar naar Pa_
_
tara. 2 En toen wĳ een boot
hadden
gevonden die naar Fen _i¨
cie overstak, gingen wĳ aan boord
en voeren af. 3 Nadat wĳ het
c in zicht hadden
[eiland] Cyprus
_
gekregen, lieten wĳ het aan de
linkerzĳde achter
ons en voeren
¨d
door naar Syri
_ e en kwamen te Ty_
rus aan land, want daar moest
de boot [zĳn] lading e lossen. 4 Na
enig zoeken vonden wĳ de discipelen en bleven daar zeven dagen. Maar door middel van de
geestf zeiden zĳ Pa_ ulus
herhaal_
delĳk geen voet in Jeruzalem
te
_
zetten. 5 Toen wĳ dan aan het
einde van die dagen waren gekomen, vertrokken wĳ en begaven
ons op weg; maar zĳ allen, met de
vrouwen en kinderen, deden ons
uitgeleide tot buiten de stad. En
op het strand knieldeng wĳ neer
in gebed 6 en namen afscheidh
van elkaar, en wĳ gingen aan
boord van de boot, maar zĳ keerden naar huis terug.
7 Vanaf Tyrus
legden wĳ toen
_
het laatste stuk van de zeereis
¨
af en kwamen te Ptolema_ ıs aan,
en wĳ begroetten
de broeders en
´ ´
bleven een dag bĳ hen. 8 De volgende dag vertrokken wĳ en kwamen in Cesarea
_ i aan, en wĳ gingen
het huis van Fil _ippus de
´ ´ evangelieprediker binnen, die een van de
zeven mannen was,j en wĳ bleven
bĳ hem. 9 Deze had vier dochters, maagden, die profeteerden.k
10 Maar terwĳl wĳ daar verscheidene dagen bleven, kwam er een
zekere profeet uit Judea
_ genaamd
l
Agabus,
11 en hĳ kwam naar
_
ons toe en nam de gordel van Pa_ u_
lus, bond zĳn eigen voeten en handen en zei: „Zo zegt de heilige
geest: ’De man aan wie deze gordel toebehoort, zullen de joden al-
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HANDELINGEN 21:1-23
en zĳ
dus bindena in Jeruzalem
_
zullen hem overleverenb in de han¨
den van mensen uit de natien.’ ”
12 Toen wĳ dit nu hoorden, verzochten voorts zowel wĳ als degenen van die plaats hem dringend
niet naar Jeruzalem
op te gaan.c
_
13 Toen antwoordde Pa_ ulus:
„Wat
_
doet GIJ door te wenend en mĳn
e Weest erhart week te maken?
van verzekerd dat ik bereid ben
mĳ te Jeruzalem
niet alleen te la_
ten binden, maar er ook te sterf voor de naam van de Heer
ven
Jezus.” 14 Toen hĳ zich niet liet
ontraden, legden wĳ ons erbĳ neer
met de woorden: „De wilg van Jehovah geschiede.”
15 Na deze dagen nu maakten
wĳ ons reisvaardig en gingen toen
h
16 Er ginop naar Jeruzalem.
_
gen echter ook enkelen van de discipelen uit Cesarea
_ i met ons mee
om ons bĳ de man te brengen
in wiens huis wĳ te gast zouden zĳn, een zekere Mnason
van
_
Cyprus,
een der eerste discipe_
len. 17 Toen wĳ in Jeruzalem
_
aankwamen,j ontvingen de broeders ons met vreugde.k 18 Maar
de volgende [dag] ging Pa_ ulus
met
_
l en alle oudeons naar Jakobus;
_
re mannen waren daar aanwezig.
19 En na hen te hebben begroet,
verhaalde hĳ in bĳzonderhedenm
de dingen die God door middel van
¨
zĳn bediening onder de natien had
gedaan.n
20 Toen zĳ dit hadden gehoord,
gingen zĳ God verheerlĳken, en zĳ
zeiden tot hem: „Gĳ ziet, broeder,
hoeveel duizenden gelovigen er
onder de joden zĳn; en zĳ zĳn allen vol ĳver voor de Wet.o 21 Zĳ
hebben echter over u horen zeggen dat gĳ ¨ aan alle joden die onder de natien leven, afval van Mo_
zes leert,p door hun te zeggen dat
zĳ hun kinderen niet moeten besnĳdenq en niet naar de [plechtige] gebruiken moeten wandelen.
22 Wat nu te doen? In ieder geval
zullen zĳ horen dat gĳ zĳt aangekomen. 23 Doe daarom wat wĳ
u nu zeggen: Wĳ hebben vier mannen die onder een gelofte staan.

HANDELINGEN 21:24–22:3
24 Neem dezen mee a en reinig u
ceremonieel met hen en draag de
kostenb voor hen, opdat zĳ hun
hoofd kunnen laten scheren.c En
aldus zal iedereen weten dat er
niets waar is van wat zĳ over u
hebben horen zeggen, maar dat
gĳ ordelĳk wandelt en ook zelf
de Wet houdt.d 25
¨ Wat de gelovigen uit de natien aangaat, wĳ
hebben hun onze beslissing doen
toekomen dat zĳ zich dienen te
wachten voor datgene wat aan afgoden ten slachtoffer is gebracht,e
en ook voor bloedf en voor wat verstikt is g en voor hoererĳ.”h
26 Toen nam Pa_ ulus
de volgen_
de dag de mannen mee en reinigde zich ceremonieel met heni en
ging de tempel binnen om aangifte te doen van de dagen die
met
¨ betrekking tot de ceremoniele reiniging vervuldj moesten
worden totdat de offergave k voor
een ieder van hen gebracht zou
worden.l
27 Toen nu de zevenm dagen
bĳna om waren, zagen de joden
uit Asia
hem in de tempel, waar_
op zĳ de gehele schare in verwarring brachten,n en zĳ sloegen de
hand aan hem 28 en schreeuw¨
den: „Mannen van Isra
el, helpt!
_
Dit is de mens die overal aan
iedereen een leer verkondigt welke gericht is tegen het volko en
de Wet en deze plaats, en daarbĳ komt nog dat hĳ zelfs Grieken in de tempel heeft gebracht
en deze heilige plaats heeft verontreinigd.”p 29 Zĳ hadden naq de Efemelĳk
tevoren Trofimus,
_
¨
zier, met hem in de stad gezien,
maar meenden dat Pa_ ulus
hem in
_
de tempel had gebracht. 30 En
de gehele stad kwam in opschudding,r en er ontstond een volksoploop; en zĳ grepen Pa_ ulus
en
_
sleepten hem de tempel uit.s En
onmiddellĳk werden de deuren
gesloten. 31 En terwĳl zĳ hem
trachtten te doden, werd aan de
bevelhebber van de legerafdeling
gemeld dat heel Jeruzalem
in ver_
warring was; t 32 en hĳ nam terstond soldaten en legeroversten
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en snelde naar hen toe.a Toen zĳ
de militaire bevelhebber b en de
soldaten gewaar werden, hielden
zĳ op Pa_ ulus
te slaan.
_
33 Toen kwam de militaire bevelhebber naderbĳ en greep hem
en gaf bevel hem met twee ketens
te boeien; c en vervolgens informeerde hĳ wie hĳ was en wat hĳ
had gedaan. 34 Maar sommigen
in de schare schreeuwden toen
dit en anderen dat.d Daar hĳ dus
wegens het tumult zelf niets met
zekerheid te weten kon komen, gebood hĳ hem naar het soldatenkwartier te brengen.e 35 Maar
toen hĳ op de trappen kwam,
werd de situatie zo, dat hĳ vanwege het geweld van de schare
door de soldaten werd gedragen;
36 want de volksmenigte bleef
volgen, terwĳl zĳ schreeuwden:
„Weg met hem!”f
37 Op het punt nu het soldatenkwartier binnengebracht te worden, zei Pa_ ulus
tot de militaire
_
bevelhebber: „Mag ik u iets zeggen?” Hĳ zei: „Spreekt gĳ Grieks?
38 Zĳt gĳ dan
niet de Egypte´ ´
naar die voor deze dagen een
oproer heeft verwektg en de vierduizend dolkstekers naar de wildernis heeft gevoerd?” 39 Toen
zei Pa_ ulus:
„Ik ben in feite¨ een
_
i in Cil
jood,h van Tarsus
_
_icie, een
burger van een niet onaanzienlĳke stad. Ik smeek u daarom: Sta
mĳ toe tot het volk te spreken.”
40 Nadat hĳ toestemming had geop de trapgeven, wenkte j Pa_ ulus,
_
pen staande, met de hand tot het
volk. Toen er een diepe stilte was
gevallen, sprak hĳ hen in de Hebreeuwse k taal toe en zei:

k Han 26:14
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„Mannen, broeders en vaders, hoort mĳn verdedi22
ging [die ik] thans tot [richt].”
m

U

2 (Toen zĳ nu hoorden dat hĳ hun
in de Hebreeuwse taal toesprak,n
hielden zĳ zich nog stiller, en hĳ
zei:) 3 „Ik ben een jood,o gebo¨
ren te Tarsus
in Cil _icie,p maar op_
gevoed in deze
stad,
aan
de voeten
¨
van Gamali
_ el,q onderricht volgens
r
de striktheid van de voorvaderlĳ-
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Romeins burgerschap

ke Wet, ĳverig a zĳnde voor God,
evenals GIJ allen heden zĳt. 4 En
ik heb deze Weg ten dode toe
vervolgdb door zowel mannen als
vrouwen in boeien te slaan en aan
gevangenissen over te leveren,c
5 zoals ook de hogepriester en
de gehele vergadering van oudere mannend van mĳ kunnen getuigen. Van hen heb ik ook brieven
gekregene voor de broeders in Damaskus,
en ik was op weg om ook
_
hen die zich daar bevonden, geboeid naar Jeruzalem
te brengen
_
om te worden gestraft.
6 Maar onderweg, toen ik Damaskus
al dicht genaderd was,
_
omstreeks het middaguur, flitste er plotseling uit de hemel
een groot licht helemaal om mĳ
heen,f 7 en ik viel op de grond
en hoorde een stem tot mĳ zeggen: ’Saul, Saul, waarom vervolgt
gĳ mĳ?’g 8 Ik antwoordde: ’Wie
zĳt gĳ, Heer?’ En hĳ zei tot mĳ:
’Ik ben Jezus de Nazarener, die
gĳ vervolgt.’h 9 De mannen nu
die bĳ mĳ waren,i zagen wel het
licht, maar hoorden niet de stem
van degene die tot mĳ sprak.j
10 Daarop zei ik: ’Wat moet ik
doen,k Heer?’ De Heer zei tot
mĳ: ’Sta op, ga naar Damaskus,
_
en daar zal men u alles zeggen
wat u opgelegd is om te doen.’l
11 Daar ik echter ten gevolge van
de heerlĳkheid van dat licht niets
kon zien, werd ik door degenen die
bĳ mĳ waren, bĳ de hand geleid en
kwam zo in Damaskus
aan.m
_
12 Een zekere Anan _ias nu, een
eerbiedig man naar de Wet, over
wie door alle joden die daar woonden een goed bericht werd uitgebracht,n 13 kwam naar mĳ toe,
en terwĳl hĳ bĳ mĳ stond, zei hĳ
tot mĳ: ’Saul, broeder, krĳg uw gezichtsvermogen terug!’o En in datzelfde uur sloeg ik mĳn ogen naar
hem op. 14 Hĳ zei: ’De God van
onze voorvaders p heeft u verkozenq om zĳn wil te leren kennen
en de Rechtvaardige r te ziens en
de stem van zĳn mond te horen,t
15 omdat gĳ bĳ alle mensen een
getuige voor hem moet zĳn van
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HANDELINGEN 22:4-27
dingen die gĳ gezien en gehoord
hebt.a 16 En nu, waarom talmt
gĳ nog? Sta op, laat u dopenb en
was c uw zonden weg doordat gĳ
zĳn naam aanroept.’d
17 Maar toen ik naar Jeruzalem
_
was teruggekeerde en in de tempel aan het bidden was, geraakte ik in trance f 18 en zag hem,
terwĳl hĳ tot mĳ zei: ’Maak voort
en ga vlug uit Jeruzalem,
want zĳ
_
zullen uw getuigenis omtrent mĳ
niet aanvaarden.’g 19 En ik zei:
’Heer, zĳ weten zelf heel goed dat
ik het was die degenen die in u
geloven, in de gevangenis liet werpenh en in de ene synagoge na de
andere liet geselen; i 20 en toen
het bloed van uw getuige Stefa_
nus j werd vergoten, stond ik er
zelf ook bĳ en hechtte er mĳn
goedkeuring aank en bewaakte de
bovenklederen van hen die hem
om het leven brachten.’ 21 En
toch zei hĳ tot mĳ: ’Ga heen,
¨ want
ik zal u naar verre natien uitzenden.’ ”l
22 Zĳ dan bleven naar hem luisteren tot dit woord toe, waarop zĳ hun stem verhieven en zeiden: „Weg van de aarde met zo
[iemand], want hĳ behoorde niet
te leven!”m 23 En omdat zĳ stonden te schreeuwen en met hun bovenklederen zwaaiden en stof in
de lucht gooiden,n 24 beval de
militaire bevelhebber hem het
soldatenkwartier binnen te brengen en zei dat men hem onder
geseling een verhoor moest afnemen, opdat hĳ volledig te weten zou komen om welke reden
zĳ zo tegen hem schreeuwden.o
25 Maar toen zĳ hem hadden uitgestrekt voor de geseling, zei Pa_ u_
lus tot de legeroverste die erbĳ
stond: „Is het ulieden geoorloofd
een mens die een Romein is p en
die niet eens veroordeeld is, te
geselen?” 26 Toen de legeroverste dit nu hoorde, ging hĳ het
de militaire bevelhebber berichten
en zei: „Wat zĳt gĳ van plan te
doen? Deze mens is namelĳk een
Romein.” 27 De militaire bevelhebber kwam daarom [naar hem]
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toe en zei tot hem: „Zeg mĳ: Zĳt
gĳ een Romein?”a Hĳ zei: „Ja.”
28 De militaire bevelhebber antwoordde: „Ik heb dit burgerrecht
voor een grote som [geld] gekocht.” Pa_ ulus
zei: „Maar ik bezit
_
[het] zelfs krachtens geboorte.”b
29 Onmiddellĳk lieten daarom
degenen die op het punt stonden
hem onder pĳniging te verhoren,
hem met rust; en de militaire bevelhebber werd bevreesd toen hĳ
te weten kwam dat hĳ een Romein was c en dat hĳ hem had laten boeien.
30 Omdat hĳ met zekerheid wilde weten waarom hĳ eigenlĳk
door de joden werd beschuldigd,
maakte hĳ hem derhalve de volgende dag los en gebood de overpriesters en het gehele Sanhedrin
_
bĳeen te komen. En hĳ bracht
Pa_ ulus
erheen en stelde hem in
_
hun midden.d
Terwĳl Pa_ ulus
het Sanhe_
_
drin strak aankeek, zei hĳ:
23
„Mannen, broeders, ik heb mĳ tot
op deze dag met een volmaakt zuiver gewetene voor God gedragen.”
2 Hierop beval de hogepriester
Anan _ias degenen die bĳ hem stonden, hem op de mond te slaan.f
3 Toen zei Pa_ ulus
tot hem: „God
_
zal u slaan, gĳ witgekalkte g muur.
Zit gĳ daar om mĳ naar de Wet
te oordelenh en gebiedt terzelfder
tĳd, in overtreding van de Wet,i
mĳ te slaan?” 4 De omstanders
zeiden: „Beschimpt gĳ de hogepriester van God?” 5 En Pa_ ulus
_
zei: „Ik wist niet, broeders, dat hĳ
hogepriester was. Want er staat
geschreven: ’Gĳ moogt niet nadelig spreken over een regeerder van
uw volk.’ ”j
6 Toen Pa_ ulus
nu merkte dat
_
¨ k
het ene gedeelte uit Sadduceeen
¨
maar het andere uit Farizeeen
bestond, riep hĳ daarop in het
Sanhedrin
uit: „Mannen,
broeders,
_
¨
ik ben een ¨ Farizeeer,l een zoon
van Farizeeen. Met betrekking tot
de hoop op de opstanding m der doden word ik geoordeeld.”n 7 Omdat hĳ dit had gezegd, ontstond er
¨
onenigheido tussen de Farizeeen
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¨
en Sadduceeen, en de menigte
raakte¨ verdeeld. 8 Want de Sadduceeena zeggen dat er geen opstanding is,b noch engel,
noch
¨
geest, maar de Farizeeen maken
die alle in het openbaar bekend.
9 Zo ontstond er dan een luid geschreeuw,c en sommigen van de
schriftgeleerden
van de partĳ der
¨
Farizeeen stonden op en gingen
heftig twisten en zeiden: „Wĳ vinden niets verkeerds in deze mens; d
maar indien er een geest of een engel tot hem heeft gesprokene —.”
10 Toen nu de onenigheid nog groter werd, vreesde de militaire bevelhebber dat Pa_ ulus
door hen in
_
stukken gescheurd zou worden,
en hĳ gebood het soldatenkorps f
naar beneden te gaan en hem uit
hun midden weg te rukken en in
het soldatenkwartier te brengen.g
11 De volgende nacht echter
stond de Heer bĳ hemh en zei:
„Houd goede moed! i Want zoals
gĳ in Jeruzalem
een grondig ge_
tuigenis j hebt gegeven over de
dingen aangaande mĳ, zo moet
gĳ ook in Rome
getuigenis afleg_
gen.”k
12 Toen het nu dag werd,
smeedden de joden een samenzwering l en verbonden zich met
een vervloeking m door te zeggen
dat zĳ noch eten noch drinken
zouden totdat zĳ Pa_ ulus
hadden
_
gedood.n 13 Het waren er meer
dan veertig die deze met een eed
bekrachtigde samenzwering hadden gesmeed; 14 en zĳ gingen
naar de overpriesters o en de oudere mannen en zeiden: „Wĳ hebben
ons met een vervloeking plechtig verbonden geen hap voedsel
te gebruiken voordat wĳ Pa_ ulus
_
hebben gedood. 15 Geeft GIJ nu
daarom te zamen met het San_
hedrin de militaire bevelhebber
duidelĳk te verstaan waarom hĳ
hem naar U toe moet brengen, alsof het UW bedoeling was de zaken hem aangaande nauwkeuriger vast te stellen.p Maar voordat
hĳ dichtbĳ komt, zullen wĳ klaarstaan om hem om het leven te
brengen.”q
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Onder bewaking naar Cesarea

16 De zoon van Pa_ ulus’
zuster
_
hoorde echter dat zĳ op de loer
a
lagen, en hĳ ging naar het soldatenkwartier, begaf zich naar
binnen en berichtte het aan Pa_ u_
lus. 17 Pa_ ulus
riep toen een
_
van de legeroversten bĳ zich en
zei: „Breng deze jonge man naar
de militaire bevelhebber, want
hĳ heeft hem iets te berichten.”
18 Deze dan nam hem mee en
bracht hem naar de militaire bevelhebber en zei: „De gevangene
Pa_ ulus
heeft mĳ bĳ zich geroe_
pen en mĳ verzocht deze jonge man naar u toe te brengen,
omdat hĳ u iets te zeggen heeft.”
19 De militaire bevelhebber pakte hemb bĳ de hand en nam hem
terzĳde en informeerde toen onder vier ogen: „Wat hebt gĳ mĳ te
berichten?” 20 Hĳ zei: „De joden zĳn overeengekomen u te verzoeken Pa_ ulus
morgen naar het
_
Sanhedrin
te brengen, als was
_
het hun bedoeling het een en ander nauwkeuriger omtrent hem
te vernemen.c 21 Laat u vooral niet door hen overreden, want
meer dan veertig mannen van
hen loerend op hem, en zĳ hebben zich met een vervloeking verbonden noch te eten noch te drinken voordat zĳ hem om het leven
hebben gebracht; e en nu staan zĳ
klaar en wachten op uw toezegging.” 22 De militaire bevelhebber dan liet de jonge man gaan na
hem te hebben bevolen: „Verklap
aan niemand dat gĳ mĳ deze dingen duidelĳk hebt gemaakt.”
23 En hĳ ontbood een tweetal legeroversten en zei: „Maakt
tweehonderd soldaten gereed om
naar Cesarea
_ te marcheren, alsmede zeventig ruiters en tweehonderd speerdragers, op het derde
uur van de nacht. 24 Zorgt ook
voor lastdieren, opdat zĳ Pa_ ulus
_
kunnen laten rĳden en hem veilig
naar de stadhouder Felix
kunnen
_
overbrengen.” 25 En hĳ schreef
een brief die aldus was gesteld:
26 „Cla_ udius
Lysias
aan zĳne
_
_
f
excellentie, stadhouder Felix:
Ge_
groet! 27 Deze man werd door
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de joden gegrepen en werd al
bĳna door hen om het leven gebracht, maar ik kwam plotseling
met een korps soldaten en ontzette hem,a omdat ik vernam dat hĳ
een Romein was.b 28 En daar ik
de reden te weten wenste te komen waarom zĳ hem beschuldigden, heb ik hem naar hun San_
hedrin gebracht.c 29 Ik kwam
tot de bevinding dat hĳ werd beschuldigd inzake vraagstukken
van hun Wet,d maar dat hem niets
ten laste werd gelegd wat dood of
boeien verdient.e 30 Maar omdat er aan mĳ is onthuld dat er een
complotf tegen de man gesmeed
zal worden, zend ik hem terstond
naar u toe en gebied de beschuldigers om in uw tegenwoordigheid
te zeggen wat zĳ tegen hem hebben.”g
31 Deze soldatenh dan namen
Pa_ ulus,
zoals hun was bevolen,
_
mee en brachten hem ’s nachts
naar Ant _ipatris. 32 De volgende dag lieten zĳ de ruiters met
hem verder gaan en keerden zelf
naar het soldatenkwartier terug.
33 De [ruiters] gingen Cesarea
_ i
binnen en overhandigden de brief
aan de stadhouder en leverden
ook Pa_ ulus
aan hem af. 34 Hĳ
_
dan las [de brief] en informeerde uit welke provincie hĳ was
en
¨
vernamj dat hĳ uit Cil _iciek was.
35 „Ik zal u een grondig verhoor
afnemen”, zo zei hĳ, „wanneer
ook uw beschuldigers zĳn aangekomen.”l En hĳ gebood dat hĳ in
het pretoriaanse paleis van Herodes
onder bewaking gehouden
_
zou worden.
Vĳf dagen later kwam de
hogepriester Anan _ias met
24
enkele oudere mannen en een
m

openbare spreker, een zekere Tertullus,
en zĳ dienden bĳ de stad_
houder n een aanklachto tegen
Pa_ ulus
in. 2 Toen hĳ werd voor_
geroepen, begon Tertullus
hem te
_
beschuldigen door te zeggen:
„Aangezien wĳ door uw toedoen
grote vrede genietenp en er door
uw vooruitziende blik hervormingen tot stand komen in deze natie,
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Voor Felix. Paulus’ verdediging

3 aanvaarden wĳ dit te allen tĳde
en ook in alle plaatsen met de
grootste dankbaarheid, Uwe Excellentie a Felix.
4 Maar om u
_
niet langer op te houden, smeek
ik u zo welwillend te zĳn ons kort
aan te horen. 5 Wĳ hebben namelĳk bevonden dat deze man
een pestb is en oproerenc verwekt
onder alle joden op de gehele bewoonde aarde en aan de spits
staat van de sekte der Nazarenen,d 6 die ook heeft getracht
de tempel te ontheiligene en die
wĳ hebben gegrepen. 7 ——
8 Door hem in verhoor te nemen,
kunt gĳ al deze dingen waarvan
wĳ hem beschuldigen, zelf van
hem te weten komen.”
9 Toen namen ook de joden aan
de aanval deel, door te verklaren
dat deze dingen inderdaad zo waren. 10 Hierop antwoordde Pa_ u_
lus, nadat de stadhouder hem door
een knik te kennen had gegeven
dat hĳ kon spreken:
„Daar ik zeer goed weet dat deze
natie u reeds vele jaren als rechter heeft, spreek ik graag tot mĳn
verdediging f over de dingen aangaande mĳzelf, 11 aangezien gĳ
u ervan kunt vergewissen dat er
wat mĳ betreft niet meer dan
twaalf dagen zĳn verstreken sinds
ik opging om in Jeruzalem
te aan_
bidden; g 12 en zĳ hebben mĳ
h
noch in de tempel aangetroffen
terwĳl ik met iemand argumenteerde, noch een samenscholing i
zien verwekken, hetzĳ in de synagogen of ook maar ergens in de
stad. 13 Evenmin kunnen zĳ u
een bewĳs leverenj voor de dingen
waarvan zĳ mĳ op dit ogenblik beschuldigen. 14 Dit geef ik u echter toe, dat ik volgens de weg die
zĳ een ’sekte’ noemen, aldus heilige dienst voor de God van mĳn
voorvaders verricht,k aangezien
ik alles geloof wat in de Wet is uiteengezetl en in de Profeten staat
geschreven; 15 en op God heb ik
mĳn hoop m gesteld, welke hoop
ook deze [mannen] zelf koesteren,
dat er een opstanding n zal zĳn van
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zowel de rechtvaardigena als de
onrechtvaardigen.b 16 Ja, in dit
opzicht oefen ik mĳzelf voortdurend om een bewustzĳn te bezittenc dat ik geen overtreding tegen
God en de mensen bega. 17 Na
verscheidene jaren ben ik daarom gekomen om gaven van barmhartigheid aan mĳn natie te brengen, en offergaven.d 18 Terwĳl
ik met deze zaken bezig was, troffen zĳ mĳ ceremonieel gereinigd
in de tempel aan,e maar zonder
een schare of tumult. Er waren
echter zekere joden uit het [district] Asia,
19 die eigenlĳk hier
_
voor u moesten staan en mĳ moesten beschuldigen indien zĳ iets tegen mĳ zouden hebben.f 20 Of
laten deze [mannen] hier zelf zeggen wat voor onrecht zĳ hebben
gevonden toen ik voor het Sanhe_
drin stond, 21 behalve met betrekking tot deze ene uitspraak,
die ik uitriep toen ik in hun midden stond: ’Met betrekking tot de
opstanding der doden word ik heden voor U geoordeeld!’ ”g
h echter, die de zaken
22 Felix
_
betreffende deze Weg i tamelĳk
nauwkeurig wist, scheepte de
[mannen] nu af en zei: „Wanneer
j
de militaire bevelhebber Lysias
_
hier komt, zal ik in deze zaken
U aangaande een beslissing nemen.” 23 En hĳ beval de legeroverste de man in verzekerde
bewaring te houden en enige verlichting [van hechtenis] te geven
en niemand van de zĳnen te verbieden hem van dienst te zĳn.k
24 Enige dagen later arriveerde
l
Felix
met zĳn vrouw Drus _illa, die
_
een jodinm was, en hĳ liet Pa_ ulus
_
komen en hoorde hem aan inzake het geloof in Christus Jezus.n
25 Maar toen hĳ over rechtvaardigheido en zelfbeheersing p en het
komende oordeelq sprak, werd
Felix
door vrees aangegrepen
_
en antwoordde: „Ga voorlopig
heen, maar als ik een gelegen tĳd
vind, zal ik u weer laten roepen.”
26 Tegelĳkertĳd hoopte hĳ echter
dat Pa_ ulus
hem geldr zou geven.
_
Om die reden liet hĳ hem zelfs va-
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Voor Festus. Beroept zich op caesar
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„Ik sta voor de rechterstoel van
caesar,a waar ik geoordeeld behoor te worden. Ik heb de joden
geen onrecht gedaan,b zoals ook
gĳ heel goed vaststelt. 11 Indien ik dus werkelĳk een kwaaddoener benc en iets heb bedreven
wat de dood verdient,d verzoek ik
niet om vrĳstelling van de dood;
indien daarentegen geen van de
dingen waarvan deze [mannen]
mĳ beschuldigen [waar] is, kan
geen mens mĳ bĳ wĳze van gunst
aan hen uitleveren. Ik beroep mĳ
op caesar!”e 12 Toen antwoordde Festus,
na met de vergadering
_
van raadslieden te hebben gesproken: „Op caesar hebt gĳ u beroepen, naar caesar zult gĳ gaan.”
13 Toen er nu enkele dagen waren verstreken, kwamen koning
Agr _ippa en Bern _ice in Cesarea
_
aan om Festus
een beleefdheids_
bezoek te brengen. 14 En aangezien zĳ daar een aantal dagen
doorbrachten, legde Festus
de za_
ken betreffende Pa_ ulus
aan de ko_
ning voor en zei:
„Felix
heeft een zekere man als
_
gevangene achtergelaten, 15 en
toen ik in Jeruzalem
was, dien_
den de overpriesters en de oudere mannen der joden een aanklachtf aangaande hem in, met
het verzoek hem te veroordelen. 16 Maar ik heb hun geantwoord dat het niet de Romeinse procedure is iemand bĳ wĳze
van gunst uit te leveren voordat
de beschuldigde met zĳn beschuldigers wordt geconfronteerdg en
een kans krĳgt in verband met
de aanklacht ter verdediging van
zichzelf te spreken. 17 Toen zĳ
daarom hier waren samengekomen, talmde ik niet, maar nam
de volgende dag op de rechterstoel plaats en gebood dat de man
werd binnengebracht. 18 Toen
de aanklagers voortraden, brachten zĳ geen enkele beschuldiging h
in van de slechte dingen die ik
betreffende hem had vermoed.
19 Zĳ hadden slechts zekere geschillen met hem betreffende hun

ker komen en sprak dan met hem.a
27 Maar na verloop van twee jaar
werd Felix
door Porcius
Festus
op_
_
_
gevolgd; en omdat Felix
bĳ de jo_
den in de gunst wilde komen,b
liet hĳ Pa_ ulus
in gevangenschap
_
achter.
Daarom ging Festus
drie
_
dagen nadat hĳ de [rege25
ring over de] provincie had aanvaard,c van Cesarea
_ op naar Jeru_
zalem; d 2 en de overpriesters en
de voornaamste mannen van de
joden dienden een aanklachte tegen Pa_ ulus
bĳ hem in. Derhalve
_
deden zĳ hem toen een dringend
verzoek, 3 door als een gunst
voor zichzelf maar ten nadele van
[Pa_ ulus]
te vragen hem naar Je_
ruzalem
te laten komen, daar zĳ
_
een hinderlaag legdenf om hem onderweg om het leven te brengen.
4 Festus
antwoordde echter dat
_
Pa_ ulus
in Cesarea
_
_ in verzekerde
bewaring bleef en dat hĳzelf van
plan was binnenkort daarheen te
vertrekken. 5 „Laten daarom
de machthebbers onder U”, zo zei
hĳ, „met mĳ meegaan en hem beschuldigen,g indien er iets buitensporigs met de man aan de hand
is.”
6 Toen hĳ dan niet meer dan
acht of tien dagen in hun midden
had doorgebracht, ging hĳ naar
Cesarea,
_ en de volgende dag nam
hĳ op de rechterstoel plaats h en
gebood dat Pa_ ulus
werd´ ´ binnen_
gebracht. 7 Toen hĳ voorkwam,
gingen de joden die van Jeruza_
lem waren gekomen, om hem heen
staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen hem in,i
waarvoor zĳ geen bewĳs konden
aanvoeren.
8 Maar Pa_ ulus
zei ter verdedi_
ging: „Noch tegen de Wet der joden noch tegen de tempelj noch
tegen caesar heb ik enige zonde begaan.”k 9 Festus,
die bĳ de
_
joden in de gunst wilde komen,l
gaf Pa_ ulus
ten antwoord: „Wenst
_
gĳ naar Jeruzalem
op te gaan en
_
daar inzake deze dingen in mĳn
tegenwoordigheid geoordeeld te
worden?”m 10 Doch Pa_ ulus
zei:
_
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HANDELINGEN 25:20–26:11
eigen aanbidding a van de godheid en over een zekere Jezus,
die dood was, maar van wie Pa_ u_
lus bleef beweren dat hĳ in leb
20 Daar ik nu geen
ven was.
raad wist met het geschil over
deze aangelegenheden, vroeg ik
hem vervolgens of hĳ naar Jeruzalem
wilde gaan om daar be_
treffende deze zaken geoordeeld
te worden.c 21 Maar toen Pa_ u_
lus in hoger beroep ging d om tot
de beslissing van de Augustus
in
_
verzekerde bewaring gehouden
te worden, heb ik geboden hem
in verzekerde bewaring te houden totdat ik hem naar caesar
zou doorsturen.”
22 Toen [zei] Agr _ippa tot Fes_
tus: „Ik zou zelf de mens ook
e
wel eens willen horen.” „Morgen”, zo zei hĳ, „zult gĳ hem horen.” 23 De volgende dag kwamen Agr _ippa en Bern _ice daarom
onder veel praalvertoonf en traden, vergezeld van militaire bevelhebbers en ook eminente
mannen
¨
uit de stad, de audientiezaal binnen; en op bevel van Festus
werd
_
Pa_ ulus
binnengebracht. 24 En
_
Festus
zei: „Koning Agr _ippa en
_
al GIJ mannen die hier met ons
tegenwoordig zĳt, GIJ ziet hier
de man betreffende wie de gehele menigte der joden te zamen
zich zowel in Jeruzalem
als hier
_
tot mĳ heeft gewend, schreeuwend dat hĳ niet langer behoort
te leven.g 25 Maar ik bevond
dat hĳ niets had bedreven wat
de dood verdiende.h Toen hĳ zich
daarom zelf op de Augustus
be_
riep,i besloot ik hem te zenden.
26 Maar ik heb over hem niets
wat ik met zekerheid aan [mĳn]
Heer kan schrĳven. Daarom heb
ik hem voor U [allen] gebracht,
en in het bĳzonder voor u, koning Agr _ippa, opdat ik, nadat
het gerechtelĳk onderzoek heeft
plaatsgehad,j iets zou hebben om
te schrĳven. 27 Want het lĳkt
mĳ onredelĳk een gevangene te
zenden zonder tevens de beschuldigingen kenbaar te maken die
tegen hem zĳn ingebracht.”
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Agr _ippaa zei tot Pa_ ulus:
_
„Het wordt u toegestaan
ten behoeve van uzelf te spreken.” Toen strekte Pa_ ulus
zĳn
_
hand uitb en ging ertoe over tot
zĳn verdediging te zeggen: c
2 „Ik acht mĳ gelukkig, koning
Agr _ippa, dat ik betreffende alle
dingen waarvan ik door joden
word beschuldigd,d vandaag in
uw tegenwoordigheid mĳn verdediging mag houden, 3 vooral
omdat gĳ zeer goed op de hoogte
zĳt van alle gebruikene zowel als
de twistpunten die er onder de joden zĳn. Daarom smeek ik u mĳ
geduldig aan te horen.
4 Welnu, wat mĳn levenswĳze f
vanaf mĳn jeugd betreft, zoals ik
die van [het] begin af te midden
van mĳn natie en in Jeruzalem
_
heb gevolgd, alle joden 5 die mĳ
vroeger, van de aanvang af, hebben gekend, weten — indien zĳ
slechts getuigenis wensten af te
leggen — dat ik volgens de strengste sekte g van onze vorm¨ van aanbidding als een Farizeeer heb geleefd.h 6 Niettemin sta ik thans
terecht wegens de hoop i op de
belofte j die door God aan onze
voorvaders werd gedaan, 7 terwĳl toch onze twaalf stammen hopen tot de vervulling van deze belofte te komen door nacht en dag
op intensieve wĳze heilige dienst
voor hem te verrichten.k Betreffende deze hoop, o koning, word ik
door joden beschuldigd.l
8 Waarom wordt het onder ulieden ongelooflĳk geoordeeld dat
God de doden opwekt? m 9 Ik
voor mĳ dacht werkelĳk bĳ mĳzelf dat ik vele vĳandige daden
tegen de naam van Jezus de Nazarener moest begaan, 10 hetgeen ik ook in Jeruzalem
gedaan
_
heb, en ik heb velen van de heiligen in gevangenissen opgesloten,n waartoe ik van de overpriesters volmacht had ontvangen; o
en als zĳ ter dood gebracht moesten worden, heb ik mĳn stem tegen hen uitgebracht. 11 En door
hen in alle synagogen vele malen
te straffen,p heb ik getracht hen

26

1397

Agrippa’s reactie. Naar Rome

ertoe te dwingen een herroeping
te doen; en aangezien mĳn woede tegen hen geen grenzen kende, ging ik zo ver dat ik hen zelfs
in steden buiten [ons land] vervolgde.
12 Toen ik nu tĳdens de uitoefening van deze bezigheden op
weg naar Damaskus
was,a met vol_
macht en in opdracht van de overpriesters, 13 zag ik, o koning,
op het middaguur onderweg een
licht dat de zon in glans overtrof, uit de hemel om mĳ en mĳn
reisgezellen heen flitsen.b 14 En
toen wĳ allen op de grond waren gevallen, hoorde ik een stem
in de Hebreeuwse taal tot mĳ zeggen: ’Saul, Saul, waarom vervolgt
gĳ mĳ? Achteruit te blĳven slaan
tegen de prikkels maakt het hard
voor u.’c 15 Maar ik zei: ’Wie zĳt
gĳ, Heer?’ En de Heer zei: ’Ik ben
Jezus, die gĳ vervolgt.d 16 Maar
richt u op en ga op uw voeten
staan.e Want hiertoe heb ik mĳ
aan u zichtbaar gemaakt, om u
uit te kiezen als dienaar en getuige f van zowel dingen die gĳ gezien
hebt als dingen die ik u nog betreffende mĳ zal laten zien, 17 terwĳl ik u bevrĳd van [dit] volk
¨
en van de natien, waarheen ik u
zendg 18 om hun ogen te openen,h om hen van de duisternis i
tot het lichtj en van de autoriteit
k tot God te keren, opvan Satan
_
dat zĳ vergeving van zondenl ontvangen en een erfenis m krĳgen
onder hen die door [hun] geloof
in mĳ geheiligdn zĳn.’
19 Daarom, koning Agr _ippa,
ben ik het hemelse gezicht
niet ongehoorzaam geworden,o
20 maar ben eerst aan hen die in
p waren en ook aan deDamaskus
_
q woonden,
genen die in Jeruzalem
_
en in het gehele
_ en
¨ r land van Judea
aan de natien de boodschap gaan
brengen dat zĳ berouw moesten
hebben en zich tot God moesten keren door werken te doen die
bĳ berouw passen.s 21 Vanwege
deze dingen hebben joden mĳ in
de tempel gegrepen en gepoogd
mĳ om het leven te brengen.t
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HANDELINGEN 26:12-32
22 Omdat ik echter de hulp heb
verkregena die van God afkomstig
is, ga ik er tot op deze dag mee
voort zowel aan klein als groot getuigenis af te leggen, maar ik zeg
niets anders dan datgene waarvan
c hebzowel de Profetenb als Mozes
_
ben verklaard dat het zou geschieden, 23 [namelĳk] dat de Christus moest lĳdend en dat hĳ, als de
eerste die uit de doden opgewekte
zou worden, lichtf zou verkondigen zowel
aan dit volk als aan de
¨
natien.”g
24 Terwĳl hĳ nu deze dingen
tot zĳn verdediging sprak, zei
Festus
met een luide stem: „Gĳ
_
Growordt waanzinnig,h Pa_ ulus!
_
te geleerdheid drĳft u tot waanzin!” 25 Maar Pa_ ulus
zei: „Ik
_
word niet waanzinnig, Uwe Excellentie Festus,
maar ik uit woorden
_
van waarheid en van gezond verstand. 26 In werkelĳkheid is de
koning tot wie ik met vrĳmoedigheid van spreken het woord richt,
zeer goed van deze dingen op de
hoogte, want ik ben ervan overtuigd dat niet een van deze dingen
aan zĳn aandacht ontgaat, want
dit is niet in een uithoek gebeurd.i
27 Gelooft gĳ, koning Agr _ippa, de
Profeten? Ik weet dat gĳ gelooft.”j
28 Maar Agr _ippa zei tot Pa_ ulus:
_
„Gĳ zoudt mĳ in korte tĳd overreden een christen te worden.”
29 Hierop zei Pa_ ulus:
„Ik zou voor
_
het aangezicht van God wel de
wens tot uitdrukking willen brengen dat hetzĳ in korte tĳd of in
lange tĳd niet alleen gĳ, maar ook
allen die mĳ heden horen, zo zouden worden als ik, met uitzondering van deze boeien.”
30 En de koning stond op en
eveneens de stadhouder en Bern _ice en degenen die bĳ hen zaten.
31 Maar terwĳl zĳ zich terugtrokken, gingen zĳ met elkaar spreken
en zeiden: „Deze mens beoefent
niets wat dood of boeien verdient.”k 32 Bovendien zei Agr _ippa tot Festus:
„Deze mens had
_
vrĳgelaten kunnen worden indien hĳ zich niet op caesar had
beroepen.”l

HANDELINGEN 27:1-22
Toen er nu besloten
was dat
¨
wĳ naar Itali
_ e zouden afvaa
ren, stelde men voorts zowel Pa_ u_
lus als zekere andere gevangenen
in handen van een legeroverste
genaamd Julius,
van de afdeling
_
van Augustus.
2 Wĳ gingen aan
_
boord van een boot uit Adramyt_
tium die op het punt stond naar
de kustplaatsen van het [district]
Asia
te varen, en kozen zee,¨ met
_
b een Macedonier uit
Aristarchus,
_
Thessalon _ika, bĳ ons. 3 En de
volgende dag gingen wĳ te S _idon
aan land, en Julius
behandelde
_
Pa_ ulus
menslievendc en stond hem
_
toe naar zĳn vrienden te gaan en
[hun] verzorging te genieten.d
4 En vandaar in zee gestoken,
voeren wĳ onder de [beschutting
van] Cyprus,
omdat de winden
_
tegen zaten; 5 en wĳ voeren¨
door de open
zee langs Cil _icie
¨
en Pamf
yli
in
_ e en liepen te Myra
_
¨
Lyci
_ e de haven binnen. 6 Daar
vond de legeroverste
echter een
¨
boot
uit Alexandr _iee die naar Ita_
¨
lie voer, en hĳ liet ons daar aan
boord gaan. 7 Nadat wĳ ettelĳke dagen langzaam verder hadden
gevaren en met moeite ter hoogte van Kn _idus waren geraakt, omdat de wind ons belette vooruit
te komen, voeren wĳ vervolgens
onder de [beschutting van] Kre_
ta ter hoogte van Salmone,
8 en
_
na met moeite langs de kust ervan
te zĳn gevaren, bereikten wĳ een
zekere plaats, Schone Havens geheten, waar de stad Lasea
_ dichtbĳ lag.
9 Aangezien er geruime tĳd was
verstreken en het nu riskant was
om te varen, omdat zelfs de vasten [van de Verzoendag] f al voorbĳ
was, gaf Pa_ ulus
raad 10 en zei
_
tot hen: „Mannen, ik bemerk dat
de vaart niet zonder schade zal
verlopen en met groot verlies gepaard zal gaan, niet alleen van de
lading en de boot, maar ook van
onze zielen.”g 11 De legeroverste gaf echter meer gehoor aan
de stuurman en de eigenaar van
het schip dan aan wat door Pa_ u_
lus werd gezegd. 12 Omdat nu
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de haven ongerieflĳk was om er te
overwinteren, gaven de meesten
de raad vandaar weg te varen om
te zien of zĳ op de een of andere
wĳze Fenix
konden bereiken, een
_
haven van Kreta
die openligt naar
_
het noordoosten en naar het zuidoosten, om daar te overwinteren.
13 Toen bovendien de zuidenwind zachtjes waaide, dachten zĳ
hun voornemen al zo goed als verwezenlĳkt te hebben, en na het
anker te hebben gelicht, voeren
zĳ vlak onder de kust van Kreta.
_
14 Het duurde echter niet lang
a
of er stak een stormwind, Eura_
quilo genoemd, tegen [het eiland]
op. 15 Daar de boot werd meegesleurd en de kop niet op de wind
kon houden, gaven wĳ het op en
lieten ons meedrĳven. 16 Wĳ
liepen nu onder [de beschutting
van] een zeker eilandje, Ka_ uda
_
geheten, en toch konden wĳ nog
b [bĳ
maar nauwelĳks de sloep
de achtersteven] bemachtigen.
17 Maar na die aan boord gehesen te hebben, namen zĳ voorts
hulpmiddelen te baat om de boot
te ondergorden; en daar zĳ vreesden op de Syrtis
vast te lopen,
_
haalden zĳ het tuig neer en lieten
zich zo voortdrĳven. 18 Omdat
wĳ door de storm echter geweldig
heen en weer werden geslingerd,
gingen zĳ er de volgende [dag] toe
over het schip lichter te maken,c
19 en de derde [dag] wierpen zĳ
eigenhandig het scheepstuig weg.
20 Toen nu vele dagen lang
noch zon noch sterren verschenen en wĳ de kracht van een
niet geringe stormd ondervonden,
werd ten slotte alle hoop dat wĳ
gered zouden worden, afgesneden. 21 En toen men al geruime
tĳd niet had gegeten, ging Pa_ u_
lus voorts in hun midden staane
en zei: „Mannen, GIJ hadt werkelĳk naar mĳn raad moeten luismoeten
teren en niet van Kreta
_
wegvaren, dan zoudt GIJ niet deze
schade en dit verlies hebben geleden.f 22 Toch raad ik U nu aan
goede moed te houden, want geen
ziel van U zal verloren gaan, maar
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alleen de boot. 23 Vannacht namelĳk stond er een engela bĳ mĳ
van de God aan wie ik toebehoor en voor wie ik heilige dienst
verricht,b 24 en hĳ zei: ’Vrees
niet, Pa_ ulus.
Gĳ moet voor cae_
sar staan,c en zie! God heeft allen
die met u varen, goedgunstig aan
u geschonken.’ 25 Houdt daarom goede moed, mannen, want
ik geloof God,d dat het precies zo
zal gebeuren als mĳ is gezegd.
26 Wĳ moeten echter op een zeker eilande stranden.”
27 Toen nu de veertiende nacht
aanbrak en wĳ op de [zee van]
Adria
rondzwalkten, kregen de
_
zeelieden te middernacht het
vermoeden dat zĳ land naderden.
28 En zĳ peilden de diepte, die
twintig vademen bleek te zĳn; zĳ
legden daarom een korte afstand
af en peilden opnieuw, en de diepte bleek vĳftien vademen te zĳn.
29 En uit vrees dat wĳ ergens tegen de klippen geslagen zouden
worden, wierpen zĳ van de achtersteven vier ankers uit en wensten intussen dat het dag werd.
30 Maar toen de zeelieden uit de
boot probeerden te ontsnappen
en de sloep in zee neerlieten onder het voorwendsel dat zĳ van
de voorsteven ankers wilden uitwerpen, 31 zei Pa_ ulus
tot de le_
geroverste en de soldaten: „Indien deze mannen niet in de boot
blĳven, kunt GIJ niet worden gered.”f 32 Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep g en
lieten deze vallen.
33 Tegen het aanbreken van de
dag nu moedigde Pa_ ulus
voorts
_
allen zonder uitzondering aan om
wat voedsel te gebruiken en zei:
„Het is vandaag de veertiende dag
dat GIJ voortdurend hebt gewaakt
zonder te eten, daar GIJ niets tot
U hebt genomen. 34 Ik moedig
U daarom aan wat voedsel te gebruiken, want dit is in het belang van UW veiligheid; want geen
haar h van UW hoofd zal vergaan,
van niemand van U.” 35 Nadat
hĳ dit had gezegd, nam hĳ ook
een brood, dankte i God in tegen-
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HANDELINGEN 27:23–28:2
woordigheid van hen allen en brak
het en begon te eten. 36 Derhalve werden zĳ allen welgemoed en
gingen ook zelf wat voedsel gebruiken. 37 In het geheel nu waren wĳ met tweehonderd zesenzeventig zielen in de boot. 38 Toen
zĳ van voedsel verzadigd waren,
gingen zĳ ertoe over de boot lichter te makena door de tarwe overboord te werpen in zee.
39 Toen het ten slotte dag werd,
konden zĳ het land niet herkennen, maar zĳ bespeurden een zekere inham met een strand en
waren vastbesloten zo mogelĳk
de boot daarop te laten lopen.b
40 Zĳ kapten daarom de ankers
en lieten ze in zee vallen, terwĳl zĳ tegelĳk de banden van de
stuurriemen losmaakten, en na
het voorzeil voor de wind te hebben gehesen, hielden zĳ op het
strand aan. 41 Toen zĳ op een
zandbank terechtkwamen die aan
beide zĳden door de zee werd omspoeld, lieten zĳ het schip daarop
vastlopen, en de voorsteven raakte vast en bleef onbeweeglĳk zitten, maar de achtersteven werd
door het geweld [van de golven]
stukgeslagen.c 42 Toen rees bĳ
de soldaten het besluit de gevangenen te doden, opdat niemand
zou wegzwemmen en ontsnappen.
43 De legeroverste echter wenste Pa_ ulus
veilig over te brengen
_
en weerhield hen van hun voornemen. En hĳ gebood dat zĳ die konden zwemmen, zich als eersten in
zee moesten werpen om aan land
te komen, 44 en dat de overigen,
deels op planken en deels op zekere dingen van de boot, moesten
volgen. En zo gebeurde het dat
allen veilig aan land werden gebracht.d
En eerst toen wĳ in veiligheid waren, vernamen
28
wĳ dat het eiland Malta
heette.
_
e
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2 En de mensen, die een vreemde taal spraken, betoonden ons
buitengewone menslievendheid,f
want zĳ ontstaken een vuur en
ontvingen ons allen behulpzaam
wegens de regen die er viel en
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wegens de koude.a 3 Toen Pa_ u_
lus echter een bos dor hout bĳeenraapte en op het vuur legde,
kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit te voorschĳn,
die zich aan zĳn hand vastbeet.
4 Toen de in een vreemde taal
sprekende mensen het giftige dier
aan zĳn hand zagen hangen, zeiden zĳ voorts tot elkaar: „Deze
mens is vast en zeker een moordenaar, en alhoewel hĳ veilig aan
de zee is ontkomen, heeft de wrekende gerechtigheid hem toch
niet toegestaan te blĳven leven.”
5 Maar hĳ schudde het giftige
dier van zich af in het vuur en
ondervond geen letsel.b 6 Zĳ
verwachtten evenwel dat hĳ zou
opzwellen ten gevolge van een
ontsteking of plotseling dood zou
neervallen. Toen zĳ na lang wachten zagen dat hem niets schadelĳks overkwam, veranderden zĳ
van gedachten en zeiden dat hĳ
een god was.c
7 In de omgeving van die plaats
nu bezat de voornaamste man
van het eiland, Publius
genaamd,
_
landgoederen; en hĳ ontving ons
gastvrĳ en was zo welwillend ons
drie dagen onderdak te verlenen.
8 De vader van Publius
echter
_
lag juist door koorts en dysenterie gekweld te bed, en Pa_ ulus
_
ging naar hem toe en bad, legde zĳn handend op hem en maakte hem gezond.e 9 Nadat dit gebeurd was, kwamen voorts ook
de overige mensen op het eiland
die ziekten hadden naar hem toe
en werden genezen.f 10 En zĳ
vereerden ons bovendien met vele
geschenken, en bĳ onze afvaart
overlaadden zĳ ons met al het nodige.
11 Drie maanden later voeren
¨
wĳ af in een boot uit Alexandr _ieg
die op het eiland had overwinterd en als schegbeeld „Zonen van
Zeus” droeg. 12 En wĳ liepen te
Syracuse
de haven binnen en ble_
ven daar drie dagen, 13 vanwaar wĳ omvoeren en te Regium
_
aankwamen. En een dag later
stak er een zuidenwind op en de
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tweede dag bereikten wĳ Puteo_
li. 14 Hier troffen wĳ broeders
aan, die ons dringend verzochten zeven dagen bĳ hen te blĳven; en zo gingen wĳ op Rome
_
aan. 15 En vandaar kwamen de
broeders, toen zĳ het nieuws omtrent ons hoorden, ons tot aan
de Marktplaats van Appius
en de
_
Drie Taveernen tegemoet, en toen
Pa_ ulus
hen zag, dankte hĳ God en
_
schepte moed.a 16 Toen wĳ ten
slotte in Rome
aankwamen, werd
_
het Pa_ ulus
toegestaanb op zichzelf
_
te wonen met de soldaat die hem
bewaakte.
17 Drie dagen later echter riep
hĳ degenen die de voornaamste
mannen der joden waren bĳeen.
Toen zĳ bĳeengekomen waren, zei
hĳ voorts tot hen: „Mannen, broeders, ofschoon ik niets had gedaan
tegen het volk of de gebruiken van
onze voorvaders,c werd ik vanuit
Jeruzalem
als gevangene overge_
leverd in de handen der Romeinen.d 18 En dezen wilden mĳ,
nadat zĳ mĳ hadden verhoord,e
vrĳlaten,f daar ik niets had bedreven wat een grond voor doodstraf g was. 19 Maar toen de joden dit bleven tegenspreken, werd
ik gedwongen mĳ op caesar te beroepen,h doch niet alsof ik iets
had waarvan ik mĳn natie kon beschuldigen. 20 Waarlĳk, om die
reden heb ik dringend verzocht U
te mogen zien en toe te spreken,
¨
want wegens de hoop i van Isra
el
_
ben ik in deze keten gesloten.”j
21 Zĳ zeiden tot hem: „Wĳ hebben
geen brieven betreffende u uit Judea
_ ontvangen, en evenmin heeft
iemand van de broeders die hier
is aangekomen, iets kwaads over
u bericht of gesproken. 22 Maar
wĳ achten het juist van u te horen
wat uw gedachten zĳn, want werkelĳk, wat deze sekte k aangaat,
het is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt.”l
23 Zĳ spraken nu een dag met
hem af en kwamen toen in grotere aantallen naar hem toe in
zĳn verblĳfplaats. En hĳ zette de
zaak aan hen uiteen door grondig
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getuigenis af te leggen betreffende het koninkrĳk Gods a en door
van de morgen tot de avond aan
de hand van zowel de wet van
b als de Profetenc met overMozes
_
redingskracht tot hen over Jezus te spreken. 24 En sommigen geloofdend toen wat er werd
gezegd; anderen geloofden niet.e
25 Omdat zĳ het dan niet met elkaar eens waren, maakten zĳ
aanstalten om te vertrekken, terwĳl Pa_ ulus
deze ene opmerking
_
maakte:
„Treffend heeft de heilige geest
door bemiddeling van de profeet
Jesaja
_ tot UW voorvaders gesproken 26 en gezegd: ’Ga tot dit
volk en zeg: „Door te horen, zult
GIJ horen, maar geenszins begrĳpen; en door te kĳken, zult
GIJ kĳken, maar geenszins zien.f
27 Want het hart van dit volk
is onontvankelĳk geworden, en
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met hun oren hebben zĳ gehoord
zonder te reageren, en hun ogen
hebben zĳ gesloten, opdat zĳ nimmer met hun ogen zouden zien
en met hun oren horen en met
hun hart begrĳpen en terugkeren, en ik hen gezond zou maken.” ’a 28 Het zĳ U daarom bekend dat dit, het middel waardoor
¨
God redt, tot de natien is uitgezonden; b zĳ zullen er stellig naar
luisteren.”c 29 ——
30 Zo bleef hĳ dan twee volle jaren in zĳn eigen gehuurde
huis d en ontving vriendelĳk allen die bĳ hem kwamen, 31 en
met de grootste vrĳmoedigheid
van spreken,e zonder belemmering, predikte hĳ het koninkrĳk
Gods tot hen en gaf hĳ onderwĳs
in de dingen die met de Heer Jezus Christus verband hielden.
d Han 28:16; e Han 26:26; Ef 6:19.
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P a_ ulus,
een slaaf a van Je_
zus Christus en geroepenb tot
apostel,c afgezonderd voor Gods
goede nieuws,d 2 dat hĳ eertĳds
door bemiddeling van zĳn profeten in de heilige Schriften had beloofd,e 3 betreffende zĳn Zoon,
die naar het vlees f uit het zaad
g
van David
is gesproten, 4 maar
_
die naar de geesth van heiligheid
door middel van de opstanding uit
de dodeni met krachtj werd verklaard Gods Zoonk te zĳn — ja, Jezus Christus, onze Heer, 5 door
bemiddeling van wie wĳ onverdiende goedheidl en een apostelschap m hebben ontvangen, opdat
¨
[mensen] uit alle natienn gehoorzaam zouden zĳn door geloof met
betrekking tot zĳn naam, 6 van
¨
welke [natien] ook GIJ, die zĳt geroepen om Jezus Christus toe te
behoren, deel uitmaakt — 7 aan
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allen die te Rome
zĳn als Gods ge_
liefden, geroepena om heiligen te
b
zĳn:
Mogen onverdiende goedheid en
vredec U ten deel vallen van God,
onze Vader, en [de] Heer Jezus
Christus.d
8 In de eerste plaats breng ik
door bemiddeling van Jezus Christus danke aan mĳn God betreffende U allen, omdat er in de gehele
wereld over UW geloof wordt gesproken.f 9 Want God, voor wie
ik met mĳn geest heilige dienst
verricht in verband met het goede
nieuws omtrent zĳn Zoon, is mĳn
getuige g hoe ik U zonder ophouden
altĳd in mĳn gebeden gedenk,h
10 terwĳl ik smeek of het mĳ, indien enigszins mogelĳk, door Gods
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3:10; 2Ti 1:3.
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Gods hoedanigheden in schepping te zien

wila nu eindelĳk mag gelukken
naar U toe te komen. 11 Want
ik verlang ernaar U te zienb om U
enige geestelĳke gave c te kunnen
meedelen en U daardoor standvastig te maken; 12 of liever, opdat
er onder U een uitwisseling van
aanmoediging d mag zĳn, doordat
een ieder [wordt aangemoedigd]
door middel van het geloof e van
de ander, zowel het UWE als het
mĳne.
13 Ik wil U er echter niet onkundig van laten, broeders,f dat
ik mĳ vele malen heb voorgenomen naar U toe te komeng — maar
tot nu toe was ik telkens verhinderd — om ook onder U, even¨
als onder de overige natien, enige vruchth te oogsten. 14 Zowel
bĳ Grieken als bĳ barbaren, zowel bĳ wĳzeni als bĳ onverstandigen sta ik in de schuld; 15 vandaar dat ik popel van verlangen
zĳt,j
om ook aan U, die in Rome
_
het goede nieuws bekend te maken.k 16 Want ik schaam mĳ
nietl voor het goede nieuws; het is
in feite Gods krachtm tot redding
voor een ieder die geloof n heeft,
eerst voor de joodo en ook voor
de Griek; p 17 want daarin wordt
Gods rechtvaardigheidq geopenbaard op grond van geloof r en tot
geloof, zoals er staat geschreven:
„Maar de rechtvaardige — door
middel van geloof zal hĳ leven.”s
18 Want Gods gramschap t wordt
van de hemel uit geopenbaard
tegen alle goddeloosheid en onrechtvaardigheidu van mensen die
de waarheidv op onrechtvaardige
wĳze onderdrukken,w 19 omdat
hetgeen omtrent God bekend kan
zĳn, openbaar is onder hen,x want
God heeft het hun openbaar gemaakt.y 20 Want zĳn onzichtbare z [hoedanigheden] worden van
de schepping der wereld af duidelĳk gezien,a omdat ze worden
waargenomen door middel van de
dingen die gemaakt zĳn,b ja, zĳn
eeuwige krachtc en Godheid,d zodat zĳ niet te verontschuldigen
zĳn; e 21 want, hoewel zĳ God
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kenden, hebben zĳ hem niet als
God verheerlĳkt, noch hebben zĳ
hem gedankt,a maar zĳ zĳn leeghoofdig b geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart
werd verduisterd.c 22 Hoewel
zĳ beweerden wĳs te zĳn, zĳn zĳ
dwaas geworden,d 23 en zĳ hebben de heerlĳkheide van de onvergankelĳke God veranderd in iets
wat gelĳkt op het beeldf van een
vergankelĳk mens en van vogels
en van viervoetige en kruipende
dieren.g
24 Daarom heeft God hen, in
overeenstemming met de begeerten van hun hart, aan onreinheid
overgegeven,h opdat zĳ onderling
hun lichameni zouden onteren,j
25 ja, zĳ die de waarheidk van
God hebben verruild voor de leugenl en de schepping hebben vereerd en er heilige dienst voor hebben verricht in plaats van dit te
doen jegens Degene die schiep,
die gezegend is in eeuwigheid.
Amen. 26 Daarom heeft God
hen overgegeven aan schandelĳke seksuele begeerten,m want
ook hun vrouwen hebben het natuurlĳke gebruik van zichzelf verruild voor een tegennatuurlĳk
gebruik; n 27 en evenzo hebben
ook de mannen het natuurlĳke
gebruik van de vrouw laten vareno en zĳn zeer verhit geworden in hun wellust jegens elkaar,
mannen met mannen,p ontuchtq
plegend en in zichzelf de volledige vergelding ontvangendr die
hun voor hun dwaling s toekwam.
28 En evenals zĳ het verwerpelĳk hebben geacht aan een nauwkeurige kennis t van God vast te
houden, heeft God hen aan een
verwerpelĳke geestestoestandu
overgegeven om de dingen te doen
die niet betamen,v 29 vervuld als
zĳ waren van alle onrechtvaardigheid,w goddeloosheid,x hebzucht,y
l Ps 10:4; Ps 14:1; Mal 3:14; Jo 8:44; 2Th 2:11;
2Ti 4:4; m 1Th 4:5; n Le 18:23; Ju 7; o Le 18:22;
p Ge 19:5; Le 20:13; 1Kor 6:9; q Ro 6:21; Ef 5:4;
r De 7:15; Ga 6:7; 2Pe 2:13; s 2Pe 2:19; Ju 10;
t Heb 10:26; u Ro 11:7; 2Kor 3:14; v Ga 5:19; 2Ti
3:2; w 1Pe 4:3; x Mr 7:22; y De 5:21; 2Pe 2:14.
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Eerst jood, dan Griek. Het geweten

slechtheid,a vol afgunst,b moord,c
twist,d bedrog,e kwaadaardigheid,f
terwĳl zĳ heimelĳke fluisteraars
zĳn,g 30 achterklappers,h haters
van God, onbeschaamd,i hoogmoedig,j aanmatigend,k uitvinders
van schadelĳke dingen,l ongehoorzaam aan ouders,m 31 zonder verstand,n ontrouw aan overeenkomsten,o zonder natuurlĳke
genegenheid, p onbarmhartig.q
32 Ofschoon dezen zeer goed op
de hoogte zĳn van de rechtvaardige verordening van God,r dat
zĳ die zulke dingen beoefenen, de
dood verdienen,s blĳven zĳ ze niet
alleen doen, maar stemmen zĳ ook
nog int met hen die ze beoefenen.
u

Daarom zĳt gĳ, o mens, wie
gĳ ook zĳt, niet te veront2
schuldigen wanneer gĳ oordeelt;
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v

want waarin gĳ een ander oordeelt, veroordeelt gĳ uzelf, aangezien gĳ die oordeelt,w dezelfde
dingen beoefent.x 2 Nu weten
wĳ dat het oordeel van God, in
overeenstemming met waarheid,y
tegen hen is die zulke dingen beoefenen.
3 Zĳt gĳ echter dit idee toegedaan, o mens,z dat gĳ die een oordeel velt over hen die zulke dingen beoefenen en ze nochtans zelf
doet, aan het oordeel van God zult
ontkomen? a 4 Of veracht gĳ de
rĳkdom van zĳn goedheidb en
verdraagzaamheidc en lankmoedigheid,d omdat gĳ niet weet dat
de goedgunstige [hoedanigheid]
van God u tot berouw tracht te
brengen? e 5 Maar overeenkomstig uw hardheidf en onberouwvol hartg stapelt gĳ voor uzelf
gramschap h op tegen de dag van
gramschap i en van de openbaring j
van Gods rechtvaardige oordeel.k
6 En hĳ zal een ieder vergelden
naar zĳn werken: l 7 eeuwig leven aan hen die door volharding
in werk dat goed is, heerlĳkheid
en eer en onverderfelĳkheidm zoeken; 8 hun echter die twistziekn
zĳn en die ongehoorzaam aan de
waarheido maar gehoorzaam aan
onrechtvaardigheid zĳn, wacht
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gramschap en toorn,a 9 verdrukking en benauwdheid, over de
ziel van ieder mens die het schadelĳke doet, eerst van de joodb
en ook van de Griek; c 10 maar
heerlĳkheid en eer en vrede voor
een ieder die het goede d doet,
eerst voor de joode en ook voor
de Griek.f 11 Want er is bĳ God
geen partĳdigheid.g
12 Zo zullen bĳvoorbeeld allen
die zonder wet hebben gezondigd,
ook zonder wet vergaan; h maar allen die onder de wet hebben gezondigd,i zullen door de wet worden geoordeeld.j 13 Want niet
de hoorders der wet zĳn rechtvaardig in Gods ogen, maar de daders k der wet zullen rechtvaardig
verklaard worden.l 14 Want ¨ telkens wanneer mensen der natien,m
die geen wet hebben,n van nature de dingen der wet doen,o zĳn
deze mensen, al hebben zĳ geen
wet, zichzelf tot wet. 15 Zĳ zĳn
juist degenen die tonen dat de
inhoud van de wet in hun hart
staat geschreven,p terwĳl hun gewetenq met hen getuigenis aflegt
en hun eigen gedachten onderling
hen beschuldigenr of zelfs verontschuldigen. 16 Dit zal zĳn op de
dag dat God door bemiddeling van
Christus Jezus de verborgens dingen der mensent oordeelt,u overeenkomstig het goede nieuws dat
ik bekendmaak.v
17 Indien gĳ nu in naam een
jood zĳtw en steunt op de wetx en
u beroemt op God,y 18 en gĳ zĳn
wil kentz en dingen goedkeurt die
uitmuntend zĳn omdat gĳ mondeling uit de Wet zĳt onderricht,a
19 en gĳ ervan overtuigd zĳt dat
gĳ een gids van de blinden zĳt,b
een licht voor hen die in duisternis zĳn,c 20 iemand die de onredelĳkend corrigeert, een leraar
d Ga 5:22; e Jo 4:22; Han 13:46; f Han 15:14; g De
10:17; 2Kr 19:7; Han 10:34; h Ef 2:12; Kol 2:13;
i Ro 3:19; j Ro 7:9; k De 30:14; Ez 20:11; Jak
1:22; l Han 13:39; Ga 3:11; m De 26:19; n Ps 147:20;
o Han 10:2; p Han 10:4; q 1Kor 8:7; 1Pe 3:16; r Ge
4:13; s Lu 8:17; 1Ti 5:25; t 1Pe 4:5; u Jo 5:22;
Han 10:42; Han 17:31; v 2Kor 5:10; 1Pe 4:6; w Ro
9:6; x Mi 3:11; Mt 23:23; Lu 11:46; y Jes 45:25; Jo
8:41; z De 4:8; Ps 143:10; a Ro 3:2; b Jes 42:7; Mt
15:14; Mt 23:16; c Jes 49:6; d 2Kon 5:11.
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Besnĳdenis van hart. Allen gezondigd

van kleine kinderen,a en gĳ in
de Wet het raamwerkb der kennis
en der waarheidc bezit — 21 gĳ
echter die een ander onderwĳst,
onderwĳst gĳ uzelf niet? d Gĳ die
predikt: „Steel niet”,e steelt gĳ? f
22 Gĳ die zegt: „Pleeg geen overspel”,g pleegt gĳ overspel? Gĳ die
een afschuw van de afgoden te
kennen geeft, beroofth gĳ tempels? 23 Gĳ die u beroemt op de
wet, onteert gĳ God door uw overtreden van de Wet? i 24 Want
„de naam van God wordt¨ wegens
ulieden onder de natien gelasterd”,j zoals er staat geschreven.
25 De besnĳdenis k heeft in feite alleen nut indien gĳ de wet
onderhoudt; l maar indien gĳ een
overtreder van de wet zĳt, is uw
besnĳdenis m onbesnedenheidn geworden. 26 Indien daarom een
onbesnedene o de rechtvaardige
vereistenp van de Wet in acht
neemt, zal zĳn onbesnedenheid
dan niet als besnĳdenis worden
gerekend? q 27 En de van nature onbesnedene zal, door de Wet
te ´ volbrengen, u oordelen,r die
met haar geschreven reglement
en besnĳdenis een overtreder van
de wet zĳt. 28 Want niet hĳ
is een jood die het uiterlĳk is,s
noch is besnĳdenis dat wat uiterlĳk, aan het vlees, geschiedt.t
29 Maar hĳ is een jood die het
innerlĳk is,u en [zĳn] besnĳdenis
is die van het hart,v door geest,
en niet door een geschreven reglement.w De lof x van zo iemand
komt niet van mensen, maar van
God.y
Wat is dan de superioriteit
van de jood, of wat is het
3
nut van de besnĳdenis?
2 Heel
z

a

veel in elk opzicht. In de eerste
plaats, dat hun de heilige uitspraken Gods werden toevertrouwd.b
3 Wat dan [is het geval]? Indien
sommigen geen geloof tot uitdrukking hebben gebracht,c zal
hun ongeloof de getrouwheidd
van God dan soms tenietdoen? e
4 Dat geschiede nooit! Maar God
worde waarachtig bevonden,f ook
al wordt ieder mens een leuge-
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naar bevonden,a zoals er staat geschreven: „Opdat gĳ rechtvaardig zoudt blĳken in uw woorden
en overwint wanneer gĳ wordt
geoordeeld.”b 5 Indien echter
onze onrechtvaardigheid Gods
rechtvaardigheidc op de voorgrond doet treden, wat zullen wĳ
dan zeggen? Is God soms onrechtvaardig d wanneer hĳ zĳn gramschap tot uitdrukking brengt? (Ik
spreek nu als een mens.e) 6 Dat
geschiede nooit! Hoe zal God anders de wereld oordelen? f
7 Indien nochtans ten gevolge van mĳn leugen de waarheid
van Godg nog duidelĳker is uitgekomen tot zĳn heerlĳkheid,
waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? h 8 En [waarom zouden wĳ dan maar] niet [zeggen], zoals ons ten onrechte ten
laste wordt gelegdi en zoals sommigen beweren dat wĳ zeggen:
„Laten wĳ het slechte doen, opdat het goede moge komen”? j Het
oordeelk tegen die [mensen] is in
overeenstemming met de gerechtigheid.l
9 Wat dan? Zĳn wĳ in een betere positie? m Helemaal niet! Want
in het bovenstaande hebben wĳ
de beschuldiging geuit, dat zowel joden als Grieken allen onder
de zonde zĳn,n 10 zoals er staat
geschreven: „Er is geen recht´ ´
vaardige, zelfs niet een; o 11 er
is niemand die enig inzicht heeft,
er is niemand die God zoekt. p
12 Allen zĳn afgeweken, allen te
zamen zĳn zĳ waardeloos geworden; er is niemand die het´ goe´
de doet, er is er nog niet een.”q
13 „Hun keel is een geopend graf,
met hun tong hebben zĳ bedrog
gepleegd.”r „Addergif is achter
hun lippen.”s 14 „En hun mond
is vol van vervloeking en bittere
uitlatingen.”t 15 „Hun voeten
zĳn snel om bloed te vergieten.”u
16 „Verderf en ellende zĳn op
o Ps 14:1; Sp 20:9; Pr 7:20; p Ps 14:2; Ps 53:2;
q Ps 14:3; Ps 53:3; r Ps 5:9; Ps 52:2; s Ps 58:4; Ps
140:3; Mt 12:34; Jak 3:8; t Ps 10:7; Jak 3:9; u Sp
1:16; Jes 59:7.
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Rechtvaardig verklaard door geloof

hun wegen,a 17 en de weg des
vredes hebben zĳ niet gekend.”b
18 „Geen vrees voor God staat
hun voor ogen.”c
19 Nu weten wĳ dat de Wetd al
wat ze zegt, richt tot hen die onder de Wet zĳn, zodat elke mond
wordt gestopte en de gehele wereld voor bestraffing f door God in
aanmerking komt.g 20 Daarom
zal door de werken der wet geen
vlees rechtvaardig verklaardh
worden voor hem, want door de
weti is de nauwkeurige kennis van
zonde.j
21 Maar nu is, buiten de wet om,
Gods rechtvaardigheidk openbaar
gemaakt, waarvan door de Wetl en
de Profetenm getuigenis wordt afgelegd,n 22 ja, Gods rechtvaardigheid door middel van het geloof in Jezus Christus,o voor allen
die geloof hebben.p Want er is
geen onderscheid.q 23 Want allen hebben gezondigdr en bereiken niet de heerlĳkheid Gods,s
24 en het is als een vrĳe gave t
dat zĳ door zĳn onverdiende goedheidu rechtvaardig verklaard worden op grond van de verlossing
door de losprĳs v [die] door Christus Jezus [is betaald]. 25 God
heeft hem als zoenoffer w gesteld
door middel van geloof in zĳn
bloed.x Dit heeft hĳ gedaan om
zĳn eigen rechtvaardigheid tentoon te spreiden, want hĳ vergaf
de zondeny die in het verleden
— terwĳl God verdraagzaamheid oefende z — waren geschied,
26 ten einde in dit tegenwoordige tĳdperk zĳn eigen rechtvaardigheida tentoon te spreiden, opdat hĳ rechtvaardig zou zĳn, ook
wanneer hĳ de mens die geloof
in Jezus heeft, rechtvaardig verklaart.b
27 Waar blĳft het roemenc dan?
Het is uitgesloten. Krachtens welke wet? d Die van de werken? e Volstrekt niet, maar krachtens de
wet van het geloof.f 28 Want
wĳ zĳn van oordeel dat een mens
door geloof rechtvaardig verklaard wordt, afgescheiden van
de werken der wet.g 29 Of is hĳ
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ROMEINEN 3:17–4:10

alleen de God van de joden? a Is
hĳ het ook niet van mensen der
¨
natien? b Ja, ook van mensen der
¨
natien,c 30 indien God werkelĳk
´ ´
een is,d die besnedenene rechtvaardig zal verklaren ten gevolge van geloof en onbesnedenenf
rechtvaardig zal verklaren door
middel van hun geloof. 31 Doen
wĳ dan door middel van ons geloof de wet teniet? g Dat geschiede
nooit! Integendeel, wĳ bevestigen
de wet.h
Aangezien dit zo is, wat zul4
len wĳ dan zeggen van Abra_
ham, onze voorvader naar het
i

vlees? 2 Indien Abraham
bĳ_
voorbeeld ten gevolge van werken
rechtvaardig verklaard zou zĳn,j
zou hĳ grond hebben om te roemen, maar niet bĳ God. 3 Want
wat zegt de schriftplaats? „Abra_
ham stelde geloof in Jehovah en
het werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.”k 4 Degene
nu die werkt,l wordt het loon niet
toegerekend als een onverdiende
goedheid,m maar als iets wat [men
hem] verschuldigd is.n 5 Degene daarentegen die niet werkt,
maar geloof stelto in hem die de
goddeloze rechtvaardig verklaart,
wordt zĳn geloof als rechtvaardigheid toegerekend.p 6 Evenals ook David
spreekt over het
_
geluk van de mens aan wie God
rechtvaardigheid toerekent afgescheiden van de werken: 7 „Gelukkig zĳn zĳ wier wetteloze daden zĳn vergevenq en wier zonden
zĳn bedekt; r 8 gelukkig is de
man wiens zonde Jehovah geenszins toerekent.”s
9 Valt dit geluk dan besnedenen of ook onbesnedenen ten
deel? t Want wĳ zeggen: „Abraham
_
werd zĳn geloof als rechtvaardigu
heid toegerekend.”
10 Onder
welke omstandigheden werd het
[hem] dan toegerekend? Toen hĳ
HFDST. 4 i Jes 51:2; Jo 8:39; j Ge 12:4; De 6:25;
k Ge 15:6; Ga 3:6; Jak 2:23; l Ro 9:32; m Ro 11:6;
n Mt 20:9; 1Ti 5:18; o Jo 6:29; p Han 13:39; Ga
2:16; Ga 2:17; q Ps 85:2; Jes 43:25; r Ps 32:1; s Ps
32:2; 2Kor 5:19; t Ro 3:30; u Ro 4:3.

ROMEINEN 4:11–5:6
besneden of onbesneden was? a
Niet toen hĳ besneden, maar toen
hĳ onbesneden was. 11 En hĳ
ontving een teken,b namelĳk de
besnĳdenis, als een zegel van de
rechtvaardigheid door het geloof
dat hĳ in zĳn onbesneden staat bezat, opdat hĳ de vader c zou kunnen zĳn van allen die geloof hebbend terwĳl zĳ onbesneden zĳn,
opdat hun rechtvaardigheid zou
worden toegerekend; 12 en een
vader van besneden nageslacht,
niet alleen van hen die aan de
besnĳdenis vasthouden, maar ook
van hen die ordelĳk wandelen in
de voetstappen van het geloof dat
in zĳn onbeonze vader e Abraham
_
sneden staat bezat.
13 Want niet door middel van
de wet had Abraham
of zĳn zaad
_
de belofte f dat hĳ erfgenaam van
een wereld zou zĳn, maar door
middel van de rechtvaardigheid
door geloof.g 14 Want indien zĳ
die aan de wet vasthouden, erfgenamen zĳn, is het geloof nutteloos gemaakt en de belofte tenietgedaan.h 15 In werkelĳkheid
brengt de Wet gramschap teweeg,i
maar waar geen wet is, is ook geen
overtreding.j
16 Daarom geschiedde het ten
gevolge van geloof, opdat het overeenkomstig onverdiende goedheidk zou zĳn, zodat de belofte l
zeker zou zĳn voor zĳn gehele
zaad,m niet alleen voor hen die
aan de Wet vasthouden, maar ook
voor hen die aan het geloof van
Abraham
vasthouden. (Hĳ is de
_
vader n van ons allen, 17 zoals er
staat geschreven: „Ik heb¨ u tot
een vader van vele natien aangesteld.”o) Dit was voor het aangezicht van Degene in wie hĳ
geloof had, ja, van God, die de
doden levend maaktp en de dingen die niet zĳn, roept alsof ze waren.q 18 Ofschoon er geen hoop
meer scheen te zĳn, had hĳ toch
op grond van hoop geloof,r¨ opdat
hĳ de vader van vele natien zou
worden,s overeenkomstig hetgeen
er was gezegd: „Zo zal uw zaad
zĳn.”t 19 En hoewel hĳ niet ver-
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zwakte in geloof, beschouwde hĳ
zĳn eigen lichaam, dat nu reeds
de dood nabĳ was,a daar hĳ ongeveer honderd jaar oud was,b
en eveneens Sara’s
dode schoot.c
_
20 Doch vanwege Gods belofted
wankelde hĳ niet in ongeloof,e
maar werd krachtig door zĳn
geloof,f terwĳl hĳ God heerlĳkheid gaf 21 en er ten volle van
overtuigd was dat hĳ hetgeen hĳ
had beloofd, ook in staat was
te doen.g 22 Daarom ’werd het
hem als rechtvaardigheid toegerekend’.h
23 Dat ’het hem werd toegerekend’i werd echter niet alleen
ter wille van hem geschreven,j
24 maar ook ter wille van ons,
aan wie het stellig toegerekend
zal worden, omdat wĳ geloven in
hem die Jezus, onze Heer, uit de
doden heeft opgewekt.k 25 Hĳ
werd overgeleverd ter wille van
onze overtredingenl en opgewekt
ter wille van onze rechtvaardigverklaring.m
Laten wĳ daarom, nu wĳ ten
gevolge van geloof rechtvaar5
dig verklaard zĳn, vrede genien

o

ten met God door bemiddeling
van onze Heer Jezus Christus,
2 door bemiddeling van wie wĳ
ook door geloof onze toegang p
hebben verkregen tot deze onverdiende goedheid waarin wĳ thans
staan; en laten wĳ juichen op
grond van hoop q op de heerlĳkheid Gods. 3 En dat niet alleen,
maar laten wĳ ook juichen terwĳl
wĳ in verdrukkingen zĳn,r daar
wĳ weten dat verdrukking volharding s voortbrengt, 4 volharding
vervolgens een goedgekeurde toestand,t de goedgekeurde toestand
vervolgens hoop,u 5 en de hoop
leidt niet tot teleurstelling,v want
de liefde van Godw is in ons hart
uitgestortx door middel van de
heilige geest,y die ons werd gegeven.
6 Want, inderdaad, terwĳl wĳ
nog zwak waren,z is Christus op
t 2Ti 2:15; Jak 1:12; u Fil 1:20; v Joz 21:45; w 1Jo
2:5; 2Jo 6; x 2Kor 1:22; Ga 4:6; y Ef 1:13; Tit 3:5;
z Ef 2:5.
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´ ´
Dood door een mens

de bestemde tĳd voor goddelozen
gestorven.a 7 Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; b ja, voor de
goede c heeft iemand misschien
nog wel de moed te sterven.d
8 Maar God beveelt zĳn eigen
liefde e jegens ons hierin aan, dat
Christus voor ons is gestorven
terwĳl wĳ nog zondaars waren.f
9 Veelmeer zullen wĳ daarom,
aangezien wĳ nu door zĳn bloed
rechtvaardig verklaard zĳn,g door
bemiddeling van hem van gramschap worden gered.h 10 Want
indien wĳ, toen wĳ vĳanden waren,i met God werden verzoend
door middel van de dood van zĳn
Zoon,j zullen wĳ veelmeer, nu wĳ
verzoend zĳn, gered worden door
zĳn leven.k 11 En dat niet alleen, maar wĳ juichen ook in God
door bemiddeling van onze Heer
Jezus Christus, door bemiddeling
van wie wĳ nu de verzoening l hebben ontvangen.
´ ´
12 Daarom, zoals door e en
mens m de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de
dood,n en aldus de dood zich tot
alle mensen heeft uitgebreid omdat zĳ allen gezondigd haddeno
—. 13 Want tot aan de Wet was
er zonde in de wereld, maar zonde
wordt niemand toegerekend wanneer er geen wet is.p 14 Niettemin heeft de dood als koning gereq
zelfs
geerd van Adam
tot Mozes,
_
_
over hen die niet hadden gezondigd naar de gelĳkheid van de
r
overtreding [begaan] door Adam,
_
die overeenkomst vertoont met
hem die zou komen.s
15 Met de gave is het echter
niet zo gesteld als het geval was
met de overtreding. Want
´ ´ indien
door de overtreding van een mens
velen zĳn gestorven, zo zĳn de onverdiende goedheid van God en
zĳn vrĳe gave met de onverdiende goedheid door de ene mens t
Jezus Christus, veel overvloediger geweest voor velen.u 16 Ook
is het met de vrĳe gave v niet zo
gesteld als het geval was met de
wĳze waarop de dingen uitwerk-
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ROMEINEN 5:7–6:3
ten door bemiddeling van de ene
a
[mens] die had gezondigd.
´ ´ Want
het oordeelb leidde van een overc
treding tot veroordeling, maar de
gave leidde van vele overtredingen tot een rechtvaardigverklaring.d 17 Want indien door de
overtreding van de ene [mens] e de
dood als koning heeft geregeerdf
door bemiddeling van die ene, zullen veelmeer zĳ die de overvloed
van de onverdiende goedheidg en
van de vrĳe gave h van rechtvaardigheid ontvangen, in het leven
als koningen regereni door bemiddeling van de ene [persoon], Jezus
Christus.j
18 Daarom
´ ´ dan, gelĳk het door
middel van een overtreding voor
alle soorten van mensen op veroordeling is uitgelopen,k evenzo loopt
´ ´ het er ook door middel
van een daad van rechtvaardiging l voor alle soorten van mensenm op uit dat zĳ rechtvaardig verklaard worden ten leven.n
19 Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens veleno
tot zondaars werden gesteld, zo
zullen ook door de gehoorzaamheidp van de ene [persoon] velenq
tot rechtvaardigen worden gesteld.r 20 De Wets nu is erbĳ gekomen opdat het overtreden overvloedig zou zĳn.t Maar waar de
zonde u overvloedig was, was de
onverdiende goedheidv nog overvloediger. 21 Waartoe? Opdat,
zoals de zonde als koning heeft
geregeerd met de dood,w zo ook
de onverdiende goedheidx als koning zou regeren door middel van
rechtvaardigheid met eeuwig leveny in het vooruitzicht door bemiddeling van Jezus Christus,
onze Heer.
Wat zullen wĳ dan zeggen?
Zullen wĳ voortgaan in zon6
de, opdat de onverdiende goedheid
overvloedig moge zĳn? z 2 Moge
dat nooit geschieden! Hoe zullen
wĳ, daar wĳ met betrekking tot
de zonde zĳn gestorven,a daarin
nog langer blĳven leven? b 3 Of
weet GIJ niet dat wĳ allen die

ROMEINEN 6:4–7:2

Loon van zonde: de dood. Gods gave: leven

in Christus Jezus werden gedoopt,a in zĳn dood werden gedoopt? b 4 Daarom werden wĳ
met hem begravenc door middel
van onze doop in zĳn dood, opdat ook wĳ, evenals Christus door
middel van de heerlĳkheid van
de Vader uit de doden werd opgewekt,d evenzo in een nieuwheid des levens zouden ´ wande´
len.e 5 Want indien wĳ een met
hem zĳn geworden in de gelĳkf
heid van zĳn
´ ´ dood, zullen wĳ stellig ook [een met hem] zĳn [in de
gelĳkheid] van zĳn opstanding; g
6 want wĳ weten dat onze oude
persoonlĳkheid met [hem] aan de
paal werd gehangen,h opdat ons
zondig lichaam inactief gemaakt
zou worden,i zodat wĳ niet langer
slaven van de zonde zouden blĳven.j 7 Want wie gestorven is, is
van [zĳn] zonde vrĳgesproken.k
8 Indien wĳ bovendien met
Christus zĳn gestorven, geloven
wĳ dat wĳ ook met hem zullen
leven.l 9 Want wĳ weten dat
Christus, nu hĳ uit de doden is
opgewekt,m niet meer sterft; n de
dood is geen meester meer over
hem. 10 Want [de dood] die hĳ
is gestorven, is hĳ met betrekking tot de zonde eens voor altĳd
gestorven; o maar [het leven] dat
hĳ leeft, leeft hĳ met betrekking
tot God.p 11 Zo ook gĳlieden:
beschouwt UZELF werkelĳk als
doodq met betrekking tot de zonde, maar als levendr met betrekking tot God door Christus Jezus.
12 Laat daarom de zonde niet
langer als koning in UW sterfelĳke lichaam regeren,s zodat GIJ de
begeerten daarvan zoudt gehoorzamen.t 13 Biedt ook UW leden
niet langer als wapenen van onrechtvaardigheidu aan de zonde
aan,v maar biedt UZELF aan God
aan als mensen die uit de doden levendw zĳn geworden, en
[biedt] UW leden aan God [aan]
als wapenenx van rechtvaardigheid. 14 Want de zonde mag
geen meester over U zĳn, omdat
GIJ niet onder de wet staat,y maar
onder de onverdiende goedheid.z

HFDST. 6
a 1Kor 12:13
Ga 3:27
b Mr 10:38
1Kor 15:29
c Mr 10:39
2Kor 4:10
Kol 2:12
d 1Kor 6:14
2Ti 2:11
e 2Kor 5:17
Ga 6:15
Ef 3:16
Kol 3:10
1Jo 3:14
f Fil 3:10
Opb 2:10
g 1Kor 15:42
1Kor 15:49
Ef 2:6
h Ga 5:24
Kol 3:5
i Kol 2:11
Kol 3:5
j 2Kor 7:1
Ga 5:1
k Jes 40:2
Lu 23:41
Han 13:39
l 2Ti 2:11
m Han 13:34
1Kor 15:20
n Opb 1:18
o Heb 9:28
1Pe 3:18
p 1Pe 4:2
q Kol 3:3
r 1Pe 2:24
s Ge 4:7
Ps 119:133
t Jak 4:1
u 1Kor 6:15
v Ro 7:5
w Ro 12:1
x 2Kor 10:4
Ef 6:17
y Ro 7:6
Ga 5:18
Kol 2:14
z Jo 1:17

2e kolom
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y

1Kor 9:21
Ro 5:21
2Pe 2:19
Jo 8:34
Ez 18:4
Ro 6:23
Heb 5:9
Ro 1:17
2Ti 1:13
Jo 8:32
Ga 5:1
1Kor 7:22
1Pe 2:24
Ro 7:23
Mt 18:8
1Kor 6:15
Ro 12:1
Jo 8:34
Jer 12:13
Ga 5:19
Ro 8:6
Ro 8:15
Ga 5:22
1Kor 9:25
Ge 2:17
Ez 18:4
Ro 3:24
Mt 25:46
1Pe 1:4

1408

15 Wat volgt daaruit? Zullen wĳ
een zonde begaan omdat wĳ niet
onder de wet,a maar onder de onverdiende goedheidb staan? Moge
dat nooit geschieden! 16 Weet
GIJ niet dat wanneer GIJ U als slaven aan iemand blĳft aanbieden
om hem te gehoorzamen, GIJ slaven van hem zĳt omdat GIJ hem
gehoorzaamt,c hetzĳ van de zonde d met de dood in het vooruitzichte of van de gehoorzaamheidf met rechtvaardigheidg in
het vooruitzicht? 17 Maar God
zĳ gedankt dat GIJ slaven van de
zonde waart, doch van harte gehoorzaam zĳt geworden aan die
vorm van leer waaraan GIJ werdt
overgeleverd.h 18 Ja, daar GIJ
vrĳgemaakti werdt van de zonde, zĳt GIJ slavenj van de rechtvaardigheidk geworden. 19 Ik
spreek in menselĳke bewoordingen om de zwakheid van UW vlees; l
want evenals GIJ UW ledenm als slaven hebt aangeboden aan onreinheidn en wetteloosheid met wetteloosheid in het vooruitzicht, zo
moet GIJ UW leden nu als slaven
aan de rechtvaardigheid aanbieden met heiligheid in het vooruitzicht.o 20 Want toen GIJ slaven
waart van de zonde,p stondt GIJ
vrĳ ten opzichte van de rechtvaardigheid.
21 Wat voor vruchtq hadt GIJ
toen wel? Dingenr waarover GIJ U
nu schaamt. Want het einde van
die dingen is de dood.s 22 Nu
hebt GIJ echter, omdat GIJ vrĳgemaakt werdt van de zonde,
maar slaven van God zĳt geworden,t heiligheid tot vrucht,u en
als eindresultaat eeuwig leven.v
23 Want het loon dat de zonde betaalt, is de dood,w maar de
gave x die God schenkt, is eeuwig
leveny door Christus Jezus, onze
Heer.z
Kan het zĳn dat
niet weet,
broeders (want ik spreek tot
7
hen die de wet kennen), dat de
GIJ

Wet meester is over een mens zolang hĳ leeft? a 2 Een getrouwz 1Ti 1:16; 1Jo 2:2; Ju 21;
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Strĳd tussen geest en vlees

de vrouw bĳvoorbeeld is door de
wet aan haar man gebonden zolang hĳ leeft; maar indien haar
man sterft, is zĳ ontslagen van de
wet van haar man.a 3 Derhalve
zou zĳ dus een overspeelster worden genoemd indien zĳ bĳ het leven van haar man aan een andere man zou gaan toebehoren.b
Indien haar man echter sterft, is
zĳ vrĳ van zĳn wet, zodat zĳ geen
overspeelster is als zĳ aan een
andere man gaat toebehoren.c
4 Zo werdt ook GIJ, mĳn broeders, door middel van het lichaam
van de Christus dood gemaakt ten
aanzien van de Wet,d opdat GIJ
aan een ander zoudt gaan toebehoren,e aan degene die uit de
doden werd opgewekt,f opdat wĳ
vruchtg zouden dragen voor God.
5 Want toen wĳ in overeenstemming waren met het vlees,h waren de zondige hartstochten die
door de Wet werden opgewekt, in
onze leden aan het werk, opdat wĳ
vrucht zouden voortbrengen voor
de dood.i 6 Maar nu zĳn wĳ ontslagen van de Wet,j omdat wĳ zĳn
gestorvenk ten aanzien van datgene waardoor wĳ werden vastgehouden, opdat wĳ in een nieuwe
betekenis slavenl zouden zĳn door
de geest,m en niet in de oude betekenis door het geschreven reglement.n
7 Wat zullen wĳ dan zeggen? Is
de Wet zonde? o Moge dat nooit
waar worden! Werkelĳk, ik zou de
zonde niet hebben leren kennenp
dan door de Wet; en ik zou bĳvoorbeeld van de begeerte q niet hebben geweten indien de Wet niet
had gezegd: „Gĳ moogt niet begeren.”r 8 Doch de zonde, een aanleiding ontvangend door middel
van het gebod,s bewerkte allerlei begeerte in mĳ, want zonder
de wet was de zonde dood.t 9 Inderdaad, eens was ik levend zonder de wet; u toen het gebod echter gekomen was,v kwam de zonde
weer tot leven, maar ik stierf.w
10 En het gebod dat ten leven
was,x bleek voor mĳ ten dode
te zĳn.y 11 Want de zonde, een
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ROMEINEN 7:3-25
aanleiding ontvangend door middel van het gebod, verleidde a mĳ
en doodde mĳ door middel daarvan. 12 Daarom is de Wet op
zich heilig,b en het gebod is heilig
en rechtvaardig c en goed.d
13 Is dan wat goed is, voor mĳ
de dood geworden?´ Dat geschiede
nooit! Maar de zonde werd het,
opdat ze aan het licht zou treden
als zonde die door middel van dat
wat goed is, de dood voor mĳ bewerkte,e opdat de zonde nog veel
zondiger zou worden door middel
van het gebod.f 14 Want wĳ weten dat de Wet geestelĳk is; g maar
ik ben vleselĳk, verkocht onder
de zonde.h 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want wat ik
wens, beoefen ik niet, maar wat
ik haat, dat doe ik. 16 Indien
ik echter doe wat ik niet wens,i
stem ik toe dat de Wet voortreffelĳk is.j 17 Maar nu bewerk ik
het niet meer, doch de zonde die in
mĳ woont.k 18 Want ik weet dat
er in mĳ, dat wil zeggen in mĳn
vlees, niets goeds woont; l want
het vermogen om te wensenm is
wel bĳ mĳ aanwezig, doch niet het
vermogen om dat wat voortreffelĳk is uit te werken.n 19 Want
het goede dat ik wens, doe ik niet,o
maar het slechte dat ik niet wens,
dat beoefen ik. 20 Indien ik nu
´
doe wat ik niet wens, bewerk ık
het niet meer, maar de zonde die
in mĳ woont.p
21 Ik bemerk in mĳn geval dan
deze wet: dat wanneer ik het juiste wens te doen,q het slechte bĳ
mĳ aanwezig is.r 22 Naar de innerlĳke mens s schep ik werkelĳk behagent in de wet van God,
23 maar in mĳn ledenu zie ik een
andere wet, die strĳd voertv tegen de wet van mĳn verstandw
en mĳ in gevangenschap voert
aan de wet der zonde,x die in
mĳn leden is. 24 Ellendig mens
die ik ben! Wie zal mĳ verlossen van het lichaam dat deze
dood ondergaat? y 25 God zĳ
gedankt door bemiddeling van
u Ro 6:13; v Jak 4:1; w Ga 5:17; x Jo 8:34; y Ro
6:6; Ro 8:10.

ROMEINEN 8:1-22

Geest legt getuigenis af

Jezus Christus, onze Heer! a Zo
ben ikzelf dan met [mĳn] verstand een slaaf van Gods wet,b
maar met [mĳn] vlees van de wet
der zonde.c

HFDST. 7

Daarom is er voor hen die
in eendracht met Christus
8
Jezus zĳn, geen veroordeling.
d

2 Want de wete van de geestf die
leven geeftg in eendracht met
Christus Jezus, heeft u vrĳgemaakth van de wet van de zonde
en de dood.i 3 Want aangezien
er een onvermogen van de zĳde
der Wet was,j zwakk als ze was
vanwege het vlees, heeft God,
door zĳn eigen Zoon te zendenl
in de gelĳkenis van het zondige
vlees m en betreffende zonde,n de
zonde in het vlees veroordeeld,
4 opdat het rechtvaardige vereiste van de Wet vervuld zou wordeno
in ons, die niet in overeenstemming met het vlees wandelen,
maar in overeenstemming met de
geest.p 5 Want zĳ die in overeenstemming met het vlees zĳn,
zetten hun zinnen op de dingen
van het vlees,q maar zĳ die in overeenstemming met de geest zĳn, op
de dingen van de geest.r 6 Want
het bedenken van het vlees betekent de dood,s maar het bedenken van de geestt betekent leven
en vrede; 7 want het bedenken
van het vlees betekent vĳandschap u met God, omdat het niet
onderworpen is v aan de wet van
God, wat het trouwens ook niet
kan zĳn. 8 Daarom kunnen zĳ
die in overeenstemming met het
vlees zĳn,w God niet behagen.
9 GIJ echter zĳt niet in overeenstemming met het vlees, maar
met de geest,x indien althans Gods
geest werkelĳk in U woont.y Maar
als iemand Christus’ geestz niet
heeft, dan behoort hĳ hem niet
toe. 10 Is Christus daarentegen
in eendracht met U,a dan is het
lichaam weliswaar dood vanwege de zonde, maar de geest is levenb vanwege de rechtvaardigheid. 11 Indien nu de geest van
hem die Jezus uit de doden heeft
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opgewekt, in U woont, zal hĳ die
Christus Jezus uit de doden heeft
opgewekt,a ook UW sterfelĳke lichamen levend makenb door middel van zĳn geest, die in U woont.
12 Derhalve, broeders, zĳn wĳ
niet aan het vlees verplicht om in
overeenstemming met het vlees
te leven; c 13 want indien GIJ in
overeenstemming met het vlees
leeft, zult GIJ zeker sterven; d
maar indien GIJ door de geest
de praktĳken van het lichaam
ter dood brengt,e zult GIJ leven.
14 Want allen die door Gods geest
worden geleid, zĳn Gods zonen.f
15 Want GIJ hebt geen geest van
slavernĳ ontvangen, die wederom vrees g veroorzaakt, maar GIJ
hebt een geesth van aanneming i
als zonen ontvangen, door welke
geest wĳ uitroepen: „Abba,j Vader!” 16 De geestk zelf legt getuigenis af l met onze geestm dat
wĳ Gods kinderen zĳn.n 17 Indien wĳ dan kinderen zĳn, zĳn
wĳ ook erfgenamen, ja, erfgenamen van God, maar mede-erfgenameno met Christus, mits wĳ te
zamen lĳden,p opdat wĳ ook te zamen worden verheerlĳkt.q
18 Daarom ben ik van oordeel
dat het lĳdenr van de tegenwoordige tĳd niets te betekenen heeft
in vergelĳking met de heerlĳkheid s die in ons geopenbaard
zal worden. 19 Want de vurige
verwachting t van de schepping u
wacht op het openbaar worden
van de zonen Gods.v 20 Want
de schepping werd aan ĳdelheid
onderworpen,w niet uit eigen wil,
maar door hem die haar [daaraan] heeft onderworpen, op basis
van hoop x 21 dat ook de schepping y zelf vrĳgemaaktz zal worden
van de slavernĳ des verderfs en
de glorierĳke vrĳheid van de kinderen Gods zal hebben. 22 Want
wĳ weten dat de gehele schepping tot nu toe voortdurend te zao Lu 12:32; Han 26:18;
1:29; Kol 1:24; q 1Kor
r 1Pe 4:13; s 2Kor 4:17;
1:23; Heb 11:13; v 1Jo
Pr 1:2; x Ge 3:15; Han
1Kor 15:22; 2Pe 3:13.

Ga 3:29; Opb 21:7; p Fil
15:53; 2Ti 2:11; Opb 3:21;
Fil 3:8; t Sp 13:12; u Kol
3:2; w Ge 3:19; Ps 51:5;
24:15; y 1Ti 2:4; z Jo 8:32;
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Voorbestemd. Gods liefde

men zucht en te zamen pĳn lĳdt.
23 Dat niet alleen, maar ook wĳ,
die de eerstelingena hebben, namelĳk de geest, ja, ook wĳ zuchtenb in onszelf, terwĳl wĳ vurig
wachten op de aanneming als zonen,c het verlost worden van ons
lichaam door losprĳs. 24 Want
in [deze] hoop werden wĳ gered; d
maar hoop die gezien wordt, is
geen hoop, want als iemand iets
ziet, hoopt hĳ er dan nog op?
25 Indien wĳ echter hopene op
wat wĳ niet zien,f blĳven wĳ er
met volharding g op wachten.
26 Evenzo komt ook de geesth
onze zwakheid te hulp; i want wĳ
weten niet waarvoor te bidden
naar het nodig is,j maar de geestk
zelf pleit voor ons met onuitgesproken verzuchtingen. 27 Toch
weet hĳ die de harten doorzoekt,l
wat de bedoeling van de geestm is,
want deze pleit in overeenstemming met God voor heiligen.n
28 Nu weten wĳ dat God al
zĳn werkeno doet samenwerken
ten goede voor hen die God liefhebben, hen die volgens zĳn
voornemen de geroepenen zĳn; p
29 want hen die hĳ het eerst
heeft erkend,q heeft hĳ ook voorbestemdr om gevormd te wordens
naar het beeldt van zĳn Zoon, opdat hĳ de eerstgeborene u onder
vele broeders v zou zĳn. 30 Die
hĳ heeft voorbestemd,w zĳn bovendien degenen die hĳ ook heeft
geroepen; x en die hĳ heeft geroepen, zĳn degenen die hĳ ook
rechtvaardig verklaard heeft.y
Ten slotte zĳn degenen die hĳ
rechtvaardig verklaard heeft, degenen die hĳ ook heeft verheerlĳkt.z
31 Wat zullen wĳ dan op deze
´ ´
dingen zeggen? Indien God voor
ons is, wie zal dan tegen ons zĳn? a
32 Hĳ die zelfs zĳn eigen Zoon
niet heeft gespaard,b maar hem
voor ons allen heeft overgeleverd,c
waarom zal hĳ ons dan ook niet
met hem alle andere dingen goedgunstig geven? d 33 Wie zal een
beschuldiging inbrengen tegen
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ROMEINEN 8:23–9:5
Gods uitverkorenen? a God is het
die [hen] rechtvaardig verklaart.b
34 Wie is het die zal veroordelen?
Christus Jezus is degene die gestorven is, ja, veeleer degene die
uit de doden werd opgewekt, die
aan de rechterhandc van God is,
die ook voor ons pleit.d
35 Wie zal ons scheiden van
de liefde van de Christus? e Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid
of gevaar of zwaard? f 36 Zoals
er staat geschreven: „Om u worden wĳ de gehele dag ter dood
gebracht, wĳ zĳn gerekend als
slachtschapen.” g 37 Integendeel, in al deze dingen komen wĳ
volledig als overwinnaars uit de
strĳd te voorschĳnh door bemiddeling van hem die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan
overtuigd dat noch dood noch leven,i noch engelenj noch regeringen,k noch tegenwoordige noch
toekomende dingen, noch krachten,l 39 noch hoogte noch diepte, noch enige andere schepping
ons zal kunnen scheiden van Gods
liefde, die in Christus Jezus, onze
Heer, is.m
n

Ik zeg de waarheid in Christus; ik lieg niet, want mĳn
9
geweten legt met mĳ getuigenis
o

af in heilige geest, 2 dat ik grote droefheid en een onophoudelĳk hartenleed heb.p 3 Want ik
zou wensen zelf vervloekt en van
de Christus gescheiden te zĳn
ten behoeve van mĳn broeders,q
mĳn verwanten naar het vlees,r
¨
4 die, als zodanig, Israelietens
zĳn, aan wie de aanneming als
zonent toebehoort en de heerlĳkheidu en de verbondenv en de
wetgeving w en de heilige dienstx
en de beloften; y 5 tot wie de
voorvaders z behoren en uit wie
de Christus [is gesproten] naar
het vlees: a God,b die boven allen
o Ga 1:20; p Ro 10:1; q Ex 32:32; r Ro 16:7; Ro
16:21; s 2Kor 11:22; Fil 3:5; t Ex 4:22; u De 26:19;
v Han 3:25; Han 7:8; w Ex 24:12; x Han 26:7; Heb
9:1; y Han 13:32; Ro 4:13; z De 10:15; a Mt 1:17;
b Ps 103:19.
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is, [zĳ] gezegend in eeuwigheid.
Amen.
6 Het is echter niet zo alsof het
woord van God gefaald zou hebben.a Want niet allen die uit Is_
¨
rael [voortspruiten],
zĳn werke¨
lĳk „Isra
el”.b 7 Evenmin zĳn zĳ
_
allen kinderen omdat zĳ Abra_
hams zaad zĳn,c maar: „Wat ’uw
zaad’ genoemd zal worden,
zal
¨
door bemiddeling van Isa
_ ak zĳn.”d
8 Dat wil zeggen: de kinderen
in het vlees e zĳn niet werkelĳk
de kinderen van God,f maar de
kinderen der belofte g worden als
het zaad gerekend. 9 Want het
woord der belofte luidde als volgt:
„Omstreeks deze tĳd zal ik komen en zal Sara
een zoon heb_
ben.”h 10 Doch dat geval niet
alleen, maar ook toen Rebekka
_
zwanger werd van een tweeling i
door
de
ene
[man],
onze
voorvader
¨
Isa
_ ak; 11 want toen zĳ nog niet
waren geboren, noch iets goeds
of verachtelĳks hadden beoefend,j
werd er, opdat het voornemen van
God met betrekking tot de verkiezing niet afhankelĳk zou blĳven
van werken, maar van Degene die
roept,k 12 tot haar gezegd: „De
oudste zal de slaaf van de jongste zĳn.”l 13 Zoals er staat geschreven: „Jakob
heb ik liefgehad,
_
maar Esau
heb ik gehaat.”m
_
14 Wat zullen wĳ dan zeggen?
Is er onrechtvaardigheid bĳ God? n
Moge dat nooit waar worden!
15 Want hĳ zegt tot Mozes:
„Ik
_
zal barmhartigheid bewĳzen aan
wie ik barmhartigheid bewĳs,
en ik zal mededogen betonen jegens wie ik mededogen betoon.”o
16 Zo hangt het dus niet af van
degene die wenst, noch van degene die hardloopt, maar van God,p
die barmhartig is.q 17 Want de
Schrift zegt tot Farao: „Hiertoe
juist heb ik u laten bestaan, opdat
ik in verband met u mĳn kracht
kan tonen, en opdat mĳn naam
over de gehele aarde wordt bekendgemaakt.”r 18 Zo betoont
hĳ dus barmhartigheid aan wie
hĳ wenst,s maar laat hĳ verstokt
worden wie hĳ wenst.t
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19 Gĳ zult daarom tot mĳ zeggen: „Waarom heeft hĳ dan nog
iets aan te merken? Want wie
heeft zĳn uitdrukkelĳke wil weerstaan?”a 20 O mens,b wie zĳt
gĳ dan toch, dat gĳ God wilt tegenspreken? c Zal het geboetseerde soms tot zĳn boetseerder zeggen: „Waarom hebt gĳ mĳ zo
gemaakt?”d 21 Wat? Heeft de
pottenbakker e geen macht over
het leem, om uit dezelfde massa
het ene vat voor een eervol en
het andere voor een oneervol gebruik te maken? f 22 Indien God
nu, ofschoon hĳ zĳn gramschap
wil tonen en zĳn kracht wil bekendmaken, met veel lankmoedigheid de vaten der gramschap
heeft verdragen, die voor de vernietiging geschikt zĳn gemaakt,g
23 opdat hĳ de rĳkdomh van zĳn
heerlĳkheid zou kunnen bekendmaken over de vateni van barmhartigheid, die hĳ tevoren heeft
bereid tot heerlĳkheid,j 24 namelĳk ons, die hĳ niet alleen
uit¨ de joden maar ook uit de natien heeft geroepen,k [wat zou dat
dan]? 25 Het is zoals hĳ ook in
Hosea
_ zegt: „Ik zal hen die mĳn
volk niet waren,l ’mĳn volk’ noemen, en haar die niet geliefd was,
’geliefd’; m 26 en op de plaats
waar tot hen werd gezegd: ’GIJ
zĳt mĳn volk niet’, daar zullen zĳ
’zonen van de levende God’ worden genoemd.”n
27 Bovendien roept Jesaja
om_
¨
trent Isra
el uit: „Al was het
_
¨ getal van de zonen van Isra
el als
_
het zand der zee,o het is het overblĳfsel dat gered zal worden.p
28 Want Jehovah zal op aarde
een afrekening houden, welke hĳ
tot een einde zal brengen en zal
verkorten.”q 29 Ook zoals Jesa_
ja eertĳds had gezegd: „Indien Jehovah der legerscharenr ons geen
zaad had gelaten, zouden wĳ net
als Sodom
zĳn geworden, en wĳ
_
zouden aan Gomorra
gelĳk zĳn
_
gemaakt.”s
30 Wat zullen wĳ ¨ dan zeggen?
Dat mensen der natien, hoewel zĳ
de rechtvaardigheid niet nastreef-
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Blinde ĳver. Openbare bekendmaking

den, de rechtvaardigheid toch
hebben verkregen,a de rechtvaardigheid die voortvloeit uit ge¨
loof; b 31 maar Isra
el, hoewel het
_
een wet der rechtvaardigheid nastreefde, heeft de wet niet bereikt.c 32 Om welke reden? Omdat het die niet nastreefde door
geloof, maar als door werken.d Zĳ
zĳn gestruikeld over de „steen der
struikeling”,e 33 zoals er staat
geschreven: „Ziet! Ik leg in S _ion
een steenf der struikeling en een
rots des aanstoots,g maar wie zĳn
geloof erop grondt, zal niet worden teleurgesteld.”h
Broeders, de welwillendheid van mĳn hart en mĳn
10
smeking tot God voor hen zĳn
werkelĳk met het oog op hun redding.i 2 Want ik getuig van hen
dat zĳ ĳver j voor God hebben,
maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis; k 3 want omdat zĳ de rechtvaardigheid van
Godl niet kenden, maar hun eigen rechtvaardigheidm tot stand
trachtten te brengen, hebben zĳ
zich niet aan de rechtvaardigheid
van God onderworpen.n 4 Want
Christus is het einde van de Wet,o
zodat een ieder die geloof oefent,
rechtvaardigheid verkrĳgt.p
5 Want Mozes
schrĳft dat de
_
mens die de rechtvaardigheid van
de Wet heeft gedaan, erdoor zal
leven.q 6 Maar de rechtvaardigheid die voortvloeit uit geloof,
spreekt aldus: „Zeg niet in uw
hart: r ’Wie zal tot in de hemel
opstĳgen?’,s namelĳk om Christus t te doen afdalen; 7 of: ’Wie
zal in de afgrond neerdalen?’,u
namelĳk om Christus uit de doden te doen opkomen.”v 8 Maar
wat zegt ze? „Het woord is dicht
bĳ u, in uw eigen mond en in uw
eigen hart”,w dat wil zeggen het
„woord”x des geloofs, hetwelk wĳ
prediken.y 9 Want indien gĳ dat
’woord in uw eigen mond’, dat Jezus Heer z is, in het openbaar bekendmaakta en in uw hart geloof
oefent dat God hem uit de doden
heeft opgewekt,b zult gĳ gered
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worden.a 10 Want met het hartb
oefent men geloof tot rechtvaardigheid, maar met de mond doet
men een openbare bekendmaking c
tot redding.
11 Want de Schrift zegt: „Niemand die zĳn geloof op hem
grondt,d zal worden teleurgesteld.”e 12 Want er is geen onderscheid tussen jood en Griek,f
want over allen is een en dezelfde Heer, die rĳkg is jegens allen
die hem aanroepen. 13 Want
„een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered worden”.h 14 Hoe zullen zĳ echter
hem aanroepen in wie zĳ geen
geloof hebben gesteld? i Hoe zullen zĳ vervolgens geloof stellen
in hem van wie zĳ niet hebben
gehoord? Hoe zullen zĳ vervolgens horen zonder dat iemand
predikt? j 15 Hoe zullen zĳ vervolgens prediken indien zĳ niet
zĳn uitgezonden? k Zoals er staat
geschreven: „Hoe lieflĳk zĳn de
voeten van hen die goed nieuws
over goede dingen bekendmaken!”l
16 Toch hebben zĳ niet allen
het goede nieuws gehoorzaamd.m
Want Jesaja
zegt: „Jehovah, wie
_
heeft geloof gesteld in hetgeen hĳ
van ons heeft gehoord?”n 17 Zo
volgt dus het geloof op hetgeen
wordt gehoord.o En hetgeen wordt
gehoord, is op zĳn beurt door
middel van het woord omtrent
Christus.p 18 Niettemin vraag
ik: Hebben zĳ het soms niet gehoord? Jazeker; in werkelĳkheid
’is hun geluid over de gehele aarde uitgegaan,q en hun uitspraken tot de uiteinden der bewoonde aarde’.r 19¨ Niettemin vraag
ik: Heeft Isra
el het soms niet ge_
weten? s Eerst zegt Mozes:
„Ik
_
zal ulieden tot jaloezie prikkelen
door middel van dat wat geen natie is; ik zal U tot hevige toorn
prikkelen door middel van een natie zonder begrip.”t 20 Maar Jesaja
wordt zeer stoutmoedig en
_
n Jes 53:1; Jo 12:38; o Jo 4:42; Jo 17:20; p Ga 3:2;
q Mt 24:14; Han 1:8; r Ps 19:4; s Mt 10:5; Han
2:14; t De 32:21.

ROMEINEN 10:21–11:22
zegt: „Ik werd gevonden door hen
die mĳ niet zochten; a ik ben openbaar geworden aan hen die niet
b
naar mĳ vroegen.”
21 Maar
¨
aangaande Isra
el zegt hĳ: „De ge_
hele dag heb ik mĳn handen uitgebreid naar een volk dat ongehoorzaamc is en tegenspreekt.”d
Ik vraag dan: God heeft
zĳn volk toch niet verwor11
pen? Moge dat nooit geschieden!
e

¨
Want ook ik ben een Israeliet,f
van het zaad van Abraham,
uit
_
g
de stam Benjamin.
2 God heeft
_
zĳn volk, dat hĳ eerst heeft erkend, niet verworpen.h Weet GIJ
dan niet wat de Schrift zegt in ver¨
band met El _ia, wanneer hĳ Isra
el
_
bĳ God aanklaagt? i 3 „Jehovah,
zĳ hebben uw profeten gedood,
zĳ hebben uw altaren uitgegraven,
en ik ben alleen overgebleven, en
zĳ zoeken mĳn ziel.”j 4 Maar
wat zegt de godsspraakk tot hem?
„Ik heb zevenduizend man voor
mĳ doen overblĳven, [mannen]
die
¨
de knie niet voor Ba_ al hebben gebogen.”l 5 Zo is er daarom ook
in het tegenwoordige tĳdperk een
overblĳfselm verschenen overeenkomstig een verkiezing n ten gevolge van onverdiende goedheid.
6 Indien het nu door onverdiende goedheido is, is het niet langer
ten gevolge van werken; p anders
blĳkt de onverdiende goedheid
geen onverdiende goedheid meer
te zĳn.q
7 Wat dan? Juist hetgeen Is_
¨
rael ernstig zoekt, heeft het niet
verkregen,r maar de uitverkorenens hebben het verkregen. Van
de overigen waren de zinnen afgestompt,t 8 zoals er staat geschreven: „God heeft hun een
geest van diepe slaap gegeven,u
ogen om niet te zien en oren om
niet te horen, tot op de dag van
vandaag.”v 9 Ook zegt David:
_
„Laat hun tafel hun tot een strik
en tot een val en tot een struikelblok en tot een vergelding worden; w 10 laat hun ogen verduisterd worden, zodat zĳ niet zien,
en krom hun rug voor altĳd.”x
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´
11 Daarom vraag ik: Zĳn zĳ zo
gestruikeld, dat zĳ volledig ten
val zĳn gekomen? a Dat geschiede nooit! Maar door hun misstap b
is er¨ redding voor mensen der
natien,c om hen tot jaloezie te
prikkelen.d 12 Indien nu hun
misstap rĳkdom voor de wereld
betekent, en hun vermindering
¨
rĳkdom voor mensen der natien,e
hoeveel te meer zal het volledige
aantalf van hen dit dan wel betekenen!
13 Nu spreek ik tot U die men¨
sen der natien zĳt. Aangezien ik
in werkelĳkheid een apostelg der
¨
natienh ben, verheerlĳki ik mĳn
bediening,j 14 of ik wellicht op
enigerlei wĳze [degenen die] mĳn
eigen vlees [zĳn], tot jaloezie
kan prikkelen en sommigen uit
henk kan redden.l 15 Want indien hun verwerping m verzoening n voor de wereld betekent,
wat zal hun aanneming dan anders betekenen dan leven uit de
doden? 16 Indien voorts [het
deel dat wordt genomen als] eerstelingeno heilig is, dan is ook de
massa heilig; en indien de wortel
heilig is,p zĳn de takken het ook.
17 Indien echter sommige van
de takken werden weggebroken,
maar gĳ, ofschoon een wilde olĳf¨
boom, daartussen werdt geentq en
deel hebt gekregen aan de wortel der vetheidr van de olĳfboom,s
18 juich dan niet in triomf over
de takken. Indien gĳ echter wel
in triomf over ze juicht,t [bedenk
dan, dat] niet gĳ de wortelu draagt,
maar de wortel u.v 19 Gĳ zult
dan zeggen: „Er werden takken
w
opdat ik zou worweggebroken
¨
den geent.”x 20 Heel juist! Om
y
[hun] ongeloof werden zĳ weggebroken, maar gĳ staat door ¨ geloof.z Heb niet langer hoge ideeen,a
maar koester vrees.b 21 Want
indien God de natuurlĳke takken niet heeft gespaard, zal hĳ
ook u niet sparen.c 22 Zie daarv Jes 60:21; Heb 2:11; w Jo 15:6; x Han 15:14;
y Mt 21:43; Heb 3:19; Heb 11:6; z Ga 3:11; Ef 2:8;
a Ro 12:16; b Fil 2:12; c Jo 15:2.

1415

God is ondoorgrondelĳk. Geest hervormd

om Gods goedheida en gestrengheid.b Gestrengheid jegens hen die
zĳn gevallen,c maar Gods goedheid jegens u, mits gĳ in zĳn goedheid blĳft; d anders zult ook gĳ
worden weggekapt.e 23 Wat hen
betreft, indien zĳ niet in hun ongeloof blĳven,
zullen ook zĳ wor¨
den geent; f want God kan hen opnieuw enten. 24 Want indien gĳ
uit de van nature wilde olĳfboom
werdt weggesneden en tegen de
natuur in op de ¨ gekweekte olĳfboom werdt geent,g hoeveel te
meer zullen dan dezen, die natuurlĳke [takken] zĳn, op
¨ hun eigen
olĳfboom worden geent! h
25 Want ik wil niet, broeders,
dat GIJ onwetend zĳt omtrent dit
heilige geheim,i opdat GIJ niet beleidvol zĳt in
¨ UW eigen ogen: dat
er over Isra
el gedeeltelĳk een af_
stomping der zinnenj is gekomen totdat het volledige
aantalk
¨
mensen der natien is binnengekomen,l 26 en op deze wĳze zal
¨
heel Isra
elm gered worden. Zoals
_
er staat geschreven: „De bevrĳder zal uit S _ion komenn en de
goddeloze praktĳken van Jakob
_
afwenden.o 27 En dit is het verbond van mĳn zĳde met hen,p wanneer ik hun zonden wegneem.”q
28 Met betrekking tot het goede
nieuws zĳn zĳ weliswaar vĳanden ter wille van U,r maar met
betrekking tot [Gods] verkiezing
zĳn zĳ geliefden ter wille van
hun voorvaders.s 29 Want de gaven en de roeping Gods zĳn dingen waarvan hĳ geen spĳt zal hebben.t 30 Want evenals GIJ eens
ongehoorzaamu aan God zĳt geweest, maar U nu vanwege hun
ongehoorzaamheidv barmhartigheid is betoond,w 31 zo zĳn ook
dezen nu ongehoorzaam geweest,
wat barmhartigheid voor U tot gevolg heeft gehad,x opdat ook hun
nu barmhartigheid betoond zou
worden. 32 Want God heeft hen
allen te zamen in ongehoorzaamheid opgesloteny om aan hen allen
barmhartigheid te betonen.z
33 O de diepte van Gods rĳkdoma en wĳsheidb en kennis! c Hoe
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ondoorgrondelĳk [zĳn] zĳn oordelena en hoe onnaspeurlĳk zĳn
wegen! 34 Want „wie heeft de
zin van Jehovah leren kennen,b of
wie is zĳn raadsman geworden”? c
35 Of: „Wie heeft hem eerst [iets]
gegeven, zodat het hem vergolden moet worden?”d 36 Want
uit hem en door hem en voor hem
zĳn alle dingen.e Hem zĳ de heerlĳkheid in eeuwigheid.f Amen.
Dientengevolge verzoek ik
dringend, broeders, op
12
grond van Gods mededogen,
U

UW

lichaam aan te biedeng als een
slachtoffer h dat levend,i heilig j en
God welgevallig k is, een heilige
dienstl met UW denkvermogen.m
2 En wordt niet langer naar dit
samenstel van dingen gevormd,n
maar wordt veranderd door UW
geest te hervormen,o opdat GIJ
U ervan kunt vergewissenp wat
de goede en welgevallige en volmaakte wilq van God is.
3 Want krachtens de onverdiende goedheid die mĳ is gegeven, zeg ik tot een ieder onder U, niet meer van zichzelf te
denken dan nodig is,r maar met
een gezond verstand te denken,s
een ieder naar de mate t van geloof u die God hem heeft toebedeeld. 4 Want evenals wĳ in
´ ´
een lichaam vele leden hebben,v
maar de leden niet alle dezelfde functie hebben,
5 zo zĳn wĳ,
´ ´
hoewel velen, een lichaamw in
eendracht met Christus, maar
leden die ieder afzonderlĳk elkaar toebehoren.x 6 Daar wĳ
nu gaven hebben die verschilleny overeenkomstig de onverdiende goedheidz die ons is gegeven, hetzĳ profetie, [laten wĳ
profeteren] overeenkomstig het
geloof dat [ons] is toegemeten;
7 of een bediening, [laten wĳ ons
toeleggen] op die bediening; a of hĳ
die onderwĳst,b [laat hĳ zich toeleggen] op zĳn onderwĳs; c 8 of
hĳ die vermaant, [laat hĳ zich
s Tit 2:6; 1Pe 4:7; t Ef 4:7; u Ef 2:8; v 1Kor 12:12;
w Kol 3:15; x 1Kor 12:25; Ef 4:25; y 1Kor 12:4; Ef
3:7; z 1Pe 4:10; a 1Pe 4:11; b Ga 6:6; c 1Ti 5:17.
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Wreekt u niet. Superieure autoriteiten

toeleggen] op zĳn vermanen; a hĳ
die uitdeelt, [doe het] met vrĳgevigheid; b hĳ die de leiding heeft,c
[doe het] in alle ernst; hĳ die
barmhartigheid betoont,d [doe
het] met blĳmoedigheid.
9 [UW] liefde e zĳ zonder huichelarĳ.f Hebt een afschuw van
wat goddeloos is,g hangt het goede aan.h 10 Hebt in broederlĳke liefde i tedere genegenheid
voor elkaar. Neemt de leiding in
het betonen van eer j aan elkaar.
11 Doet UW werk niet traag.k Zĳt
vurig van geest.l Dient Jehovah
als slaven.m 12 Verheugt U in de
hoop.n Volhardt onder verdrukking.o Houdt aan in het gebed.p
13 Deelt met de heiligen naar
gelang van hun behoeften.q Bewandelt de weg der gastvrĳheid.r
14 Blĳft zegenen die U vervolgen; s zegentt en vervloekt niet.u
15 Verheugt U met mensen die
zich verheugen; v weent met mensen die wenen. 16 Weest jegens
anderen net zo gezind als jegens
UZELF; w zint niet op hoge dingen,x
maar laat U door de nederige dingen meevoeren.y Wordt niet beleidvol in UW eigen ogen.z
17 Vergeldt niemand kwaad
met kwaad.a Verschaft voortreffelĳke dingen voor het oog van
alle mensen. 18 Zĳt indien mogelĳk, voor zover het van U afhangt, vredelievendb jegens alle
mensen. 19 Wreekt UZELF niet,c
geliefden, maar geeft plaats aan
de gramschap; d want er staat geschreven: „Aan mĳ is de wraak;
ik wil vergelden, zegt Jehovah.”e
20 Maar „indien uw vĳand honger heeft, geef hem te eten; indien hĳ dorst heeft, geef hem iets
te drinken; f want door dit te doen,
zult gĳ vurige kolen op zĳn hoofd
stapelen”.g 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar blĳf
het kwade overwinnen met het
goede.h
i

Iedere ziel zĳ onderworpen
aan de superieure autori13
teiten, want er is geen autoriteit
j

k

dan door God; l de bestaande auto-
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riteiten zĳn door God in hun relatieve a posities geplaatst.b 2 Wie
zich daarom tegen de autoriteit
verzet, heeft zich tegen de regeling van God gesteld; zĳ die zich
ertegen hebben gesteld, zullen
een oordeel over zich brengen.c
3 Want zĳ die regeren, zĳn niet
voor de goede, maar voor de slechte daad een voorwerp van vrees.d
Wilt gĳ dan geen vrees hebben
voor de autoriteit? Blĳf het goede doen,e en gĳ zult lof van haar
hebben; 4 want ze is Gods dienares voor u, tot uw welzĳn.f Maar
indien gĳ het slechte doet,g vrees
dan; want niet voor niets draagt
ze het zwaard; want ze is Gods dienares, een wreekster h voor het tot
uitdrukking brengen van gramschap jegens degene die het slechte beoefent.
5 Daarom bestaat er een dwingende reden voor dat GIJ in onderworpenheid zĳt, niet alleen vanwege die gramschap, maar ook
vanwege [UW] geweten.i 6 Want
daarom betaalt GIJ ook belastingen; want zĳ zĳn Gods openbare
dienaren,j die juist dit doel voortdurend dienen. 7 Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die
[vraagt om] de belasting, de belasting; k aan hem die [vraagt om] de
schatting, de schatting; aan hem
die [vraagt om] vrees, die vrees; l
aan hem die [vraagt om] eer, die
eer.m
8 Zĳt niemand iets schuldig n
dan elkaar lief te hebben; o want
hĳ die zĳn medemens liefheeft,
heeft [de] wet vervuld.p 9 Want
het [wetsreglement]: „Gĳ moogt
geen overspel plegen,q Gĳ moogt
niet moorden,r Gĳ moogt niet stelen,s Gĳ moogt niet begeren”,t en
welk ander gebod er ook is, wordt
samengevat in dit woord, namelĳk: „Gĳ moet uw naaste liefhebg Ps 34:16; h Jes 10:5; Jes 45:1; i 1Pe 2:19; 1Pe
3:16; j Ro 15:27; k Mt 22:21; Mr 12:17; Lu 20:25;
l Sp 24:21; m 1Pe 2:13; 1Pe 2:17; n Ps 37:21; o Kol
3:14; 1Ti 1:5; 1Jo 4:11; p Ga 5:14; Jak 2:8; q Ex
20:14; Mal 3:5; Mt 5:28; Mt 19:18; 1Kor 6:9; r Ge
9:6; De 5:17; Sp 6:17; s Ex 20:15; t Ex 20:17.
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Anderen niet oordelen

ben als uzelf.”a 10 De liefdeb berokkent de naaste geen kwaad; c
daarom is de liefde de vervulling
van de wet.d
11 [Doet] dit ook omdat GIJ de
gelegen tĳd weet, dat het uur
reeds is aangebroken waarop GIJ
uit de slaap dient te ontwaken,e
want thans is onze redding dichterbĳ dan toen wĳ gelovigen werden.f 12 De nacht is ver gevorderd; de dag g is nabĳ gekomen.
Laten wĳ daarom de werken die
tot de duisternis behoren, afleggenh en de wapeneni van het licht
aandoen. 13 Laten wĳ betamelĳk wandelen,j zoals overdag, niet
in brasserĳen en drinkgelagen,k
niet in ongeoorloofde gemeenschap en losbandig gedrag,l niet
in twistm en jaloezie. 14 Maar
doet de Heer Jezus Christus aann
en maakt niet van tevoren plannen voor de begeerten van het
vlees.o
Aanvaardt degene die zwakheden heeft in [zĳn] ge14
loof, maar niet om beslissingen
p

te nemen betreffende innerlĳke q
twĳfelvragen. 2 De een bezit
het geloof dat hĳ alles mag eten,r
maar degene die zwak is, eet
plantaardig voedsel. 3 Laat degene die eet, niet neerzien op degene die niet eet,s en laat degene
die niet eet, geen oordeel vellen
over degene die eet, want God
heeft hem aanvaard. 4 Wie zĳt
gĳ, dat gĳ de huisknecht van een
ander oordeelt? t Hĳ staat of valt
voor zĳn eigen meester.u Hĳ zal
trouwens staande worden gehouden, want Jehovah kan hem staande houden.v
5 De een oordeelt dat de ene
dag belangrĳker is dan de andere; w een ander oordeelt dat de ene
dag gelĳk is aan alle andere; x een
ieder zĳ volledig overtuigd in zĳn
eigen geest. 6 Wie de dag onderhoudt, onderhoudt die voor Jehovah. En wie eet, eet voor Jehovah,y want hĳ brengt dank aan
God; z en wie niet eet, eet niet
voor Jehovah,a en toch brengt hĳ
dank aan God.b 7 Niemand van
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ROMEINEN 13:10–14:18
ons leeft in feite alleen met betrekking tot zichzelf,a en niemand
sterft alleen met betrekking tot
zichzelf; 8 want indien wĳ leven, dan leven wĳ voor Jehovah,b
en ook indien wĳ sterven, dan
sterven wĳ voor Jehovah.c Derhalve behoren wĳ of wĳ nu leven of
sterven, Jehovah toe.d 9 Want
hiertoe is Christus gestorven en
weer tot leven gekomen,e opdat
hĳ Heer over zowel de dodenf als
de levenden zou zĳn.g
10 Maar waarom oordeelt gĳ
uw broeder? h Of waarom ziet gĳ
ook neer op uw broeder? Want
wĳ zullen allen voor de rechterstoeli van God staan; 11 want
er staat geschreven: „’Zo waar ik
leef,’ zegt Jehovah,j ’voor mĳ zal
elke knie zich buigen en iedere
tong zal God openlĳk erkennen.’ ”k
12 Zo zal dan een ieder van ons
voor zichzelf rekenschap afleggen
aan God.l
13 Laten wĳ elkaar daarom niet
langer oordelen,m maar neemt liever deze beslissing,n een broeder o
geen struikelblokp in de weg te
leggen noch iets waarover hĳ kan
vallen. 14 Ik weet en ben ervan
overtuigd in de Heer Jezus, dat
niets op zichzelf verontreinigd is; q
alleen voor iemand die iets als verontreinigd beschouwt, voor hem
is het verontreinigd.r 15 Want
indien uw broeder vanwege voedsel tot droefheid wordt gestemd,
wandelt gĳ niet langer overeenkomstig liefde.s Richt niet door uw
voedsel degene te gronde voor wie
Christus is gestorven.t 16 Laat
daarom over het goede dat gĳlieden doet, niet ten nadele van U
worden gesproken. 17 Want het
koninkrĳk Gods u betekent niet
eten en drinken,v maar [het betekent] rechtvaardigheidw en vrede x en vreugde y met heilige geest.
18 Want hĳ die in dit opzicht
Christus als slaaf dient, is God
welgevallig en draagt de goedkeuring van de mensen weg.z
q Mt 15:11; Han 10:15; 1Ti 4:4; r Tit 1:15; s Ef
5:2; t 1Kor 8:11; u Mt 6:33; Lu 17:20; v 1Kor 8:8;
w 2Pe 3:13; x Jo 14:27; y Mt 25:21; z 2Kor 8:21.

ROMEINEN 14:19–15:18

¨
Twĳfels. Aanvaardt niet-Israelieten

19 Laten wĳ dus de dingen nastreven die de vrede bevorderena en de dingen die tot opbouw
van elkaar dienen.b 20 Houd ermee op het werk van God louter
ter wille van voedsel af te breken.c Alle dingen zĳn weliswaar
rein, maar het is schadelĳk voor
de mens die met een aanleiding
tot struikelen eet.d 21 Het is
goed geen vlees te eten noch
wĳn te drinken noch iets te doen
waarover uw broeder struikelt.e
22 Heb het geloof dat gĳ bezit,
overeenkomstig uzelf voor het
aangezicht van God.f Gelukkig is
hĳ die zichzelf geen oordeel op de
hals haalt door wat hĳ goedkeurt.
23 Indien hĳ echter twĳfels heeft,
is hĳ reeds veroordeeld indien hĳ
eet,g omdat [hĳ] niet uit geloof
[eet]. Ja, alles wat niet uit geloof
is, is zonde.h
Wĳ evenwel die sterk zĳn,
behoren de zwakheden te
15
dragen van hen die niet sterk
zĳni en niet onszelf te behagen.j
2 Laat een ieder van ons [zĳn]
naaste behagen in datgene wat
[zĳn] opbouw ten goede komt.k
3 Want ook de Christus heeft
zichzelf niet behaagd,l maar zoals
er staat geschreven: „De smaadheden van hen die u smaadden,
zĳn op mĳ gevallen.”m 4 Want
alle dingen die eertĳds werden geschreven, werden tot ons onderrichtn geschreven,o opdat wĳ door
middel van onze volharding p en
door middel van de vertroosting q
uit de Schriften hoop zouden hebben.r 5 Moge nu de God die volharding en vertroosting schenkt,
geven dat GIJ onder elkaar dezelfde geestesgesteldheids hebt die
Christus Jezus bezat,
6 opdat
´ ´
GIJ eensgezindt met een mond de
God en Vader van onze Heer Jezus
Christus moogt verheerlĳken.
7 Aanvaardt elkaar daarom,u
zoals ook de Christus ons heeft
aanvaard,v tot heerlĳkheid van
God. 8 Want ik zeg dat Christus in werkelĳkheid ten behoeve van Gods waarachtigheidw een
dienaar x van de besnedeneny is ge-
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worden, ten einde de beloftena die
Hĳ aan hun voorvaders had gedaan, waar te maken, 9 en opdat
¨
de natienb God vanwege zĳn barmhartigheidc zouden verheerlĳken.
Zoals er staat geschreven: „Daarom zal ik u openlĳk erkennen on¨
der de natien ¨ en voor uw naam
zal ik melodieen spelen.”d 10 En
wederom
¨ zegt hĳ: „Weest vrolĳk,
GIJ natien, met zĳn volk.”e 11 En
wederom:
„Looft Jehovah, al GIJ
¨
natien, en laten alle volken hem lof
ven.” 12 En wederom zegt Jesa¨_
ja: „Er zal zĳn de wortel van Isa
_ ı,g
en er zal
¨ iemand opstaan om over
de natien te¨ heersen; h op hem zullen de natien hun hoop vestigen.”i
13 Moge de God die hoop geeft, U
vervullen met alle vreugde en vrede doordat GIJ gelooft, opdat GIJ
overvloedig moogt zĳn in hoop
met kracht van heilige geest.j
14 Nu ben ook ik voor mĳ er
met betrekking tot U, mĳn broeders, van overtuigd dat GIJ ook
zelf vol goedheid zĳt, daar GIJ
vervuld zĳt met alle kennis,k en
dat GIJ ook in staat zĳt elkaar
ernstig te vermanen.l 15 Aangaande sommige punten schrĳf
ik U echter wat vrĳmoediger, als
het ware om ze U weer in herinnering te brengen,m krachtens
de onverdiende goedheid die mĳ
door God gegeven is n 16 om een
openbare dienaar van Christus
¨
Jezus te zĳn voor de natieno en
deel te nemen aan het heilige
werk van het goede nieuws p van
God, opdat de ¨ offergave,q namelĳk deze natien, aanvaardbaar r
zou blĳken te zĳn, geheiligd met
heilige geest.s
17 Daarom heb ik reden tot juichen in Christus Jezus t wanneer
het aankomt op dingen die God
betreffen.u 18 Want ik zal het
niet wagen over iets anders te
spreken dan over de dingen die
Christus door bemiddeling van
mĳ tot stand
heeft gebrachtv om
¨
de natien tot gehoorzaamheidw
s 2Kor 3:3; t Fil 3:3; u Heb 2:17; Heb 5:1; v Mt
28:20; 2Kor 3:5; w Ro 16:26.
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ROMEINEN 15:19–16:11

Onaangeroerd gebied. Febe, een dienares

te brengen, door [mĳn] woorda
en daad, 19 met de kracht van
tekenen en wonderen,b met de
kracht van heilige geest, zodat
ik van Jeruzalem
uit en in een¨
_
kring c helemaal tot aan Illyri
_ e
toe het goede nieuws omtrent de
Christus grondig gepredikt heb.d
20 Ja, op deze wĳze heb ik het
mĳ ten doel gesteld het goede
nieuws nergens bekend te maken waar de naam van Christus
reeds genoemd was, opdat ik niet
op het fundament van een ander
zou bouwen,e 21 maar, zoals er
staat geschreven: „Degenen aan
wie geen aankondiging betreffende hem is gedaan, zullen zien, en
zĳ die niet hebben gehoord, zullen begrĳpen.”f
22 Daarom werd ik ook vele malen verhinderd naar U toe te komen.g 23 Maar nu ik in deze
streken geen [onaangeroerd] gebied meer heb, en aangezien ik
reeds enige jaren het verlangen
koester naar U toe te komenh
24 wanneer ik op weg ben naar
Spanje,i hoop ik U bovenal op de
reis daarheen te zien en een eindweegs door U vergezeld te worden,j nadat ik eerst enigermate
door UW gezelschap voldaan ben.
25 Maar nu sta ik op het punt
naar Jeruzalem
te reizen om de
_
heiligen te dienen.k 26 Want de¨
genen die in Macedoni
_ e en Acha_
je l zĳn, hebben graag van hun
goederen gedeeld door een bĳdrage te gevenm aan de armen onder
de heiligen in Jeruzalem.
27 Ja,
_
hoewel zĳ het graag hebben gedaan, stonden zĳ toch bĳ hen in
¨
de schuld; want indien de natien
deel hebben gekregen aan hun
geestelĳke goederen,n zĳn zĳ ook
verschuldigd hen in het openbaar
te dienen met goederen voor het
vleselĳke lichaam.o 28 Nadat ik
daarom dit heb volbracht en deze
vruchtp veilig aan hen heb afgedragen, zal ik via U naar Spanje
reizen.q 29 Bovendien weet ik
dat wanneer ik bĳ U kom, ik met
een volle mate van zegen van
Christus zal komen.r
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30 Nu vermaan ik U, broeders,
door onze Heer Jezus Christus
en door de liefde van de geest,a
U met mĳ in te spannen in gebeden tot God voor mĳ,b 31 opdat
ik bevrĳd mag wordenc van de
ongelovigen in Judea
_ en dat mĳn
d
bediening welke voor Jeruzalem
_
is, aanvaardbaar voor de heiligene
mag blĳken te zĳn, 32 zodat ik,
wanneer ik door Gods wil met
vreugde bĳ U kom, te zamen met U
verkwiktf zal worden. 33 Moge
de God die vrede geeft, met U allen
zĳn.g Amen.
Ik beveel
onze zuster
Febe
aan, die een diena16
_
res is van de gemeente die in
U

h

i
is, 2 opdat GIJ haar
Kenchrea
_
ontvangtj in [de] Heer op een wĳze
die de heiligen waardig is en haar
bĳstaat in elke aangelegenheid
waarin zĳ U nodig mocht hebben,k want ook zĳzelf heeft bewezen een verdedigster van velen,
ja, van mĳzelf te zĳn.
3 Brengt mĳn groeten over aan
Pr _iska en Aqu_ _ila,l mĳn medewerkers m in Christus Jezus, 4 die
voor mĳn ziel hun eigen hals hebben gewaagd,n jegens wie niet alook
leen ik dankbaar ben,o maar
¨
alle gemeenten der natien; 5 en
[groet] de gemeente die in hun
huis is.p Groet mĳn geliefde Epe_
netus, die een eersteling q van
Asia
is voor Christus. 6 Groet
_
Mar _ia, die veel voor U heeft gearbeid. 7 Groet Andronikus
en
_
Junias,
mĳn bloedverwantenr en
_
mĳn medegevangenen,s die mannen van aanzien zĳn onder de
apostelen en die langer in eendrachtt met Christus zĳn dan ik.
8 Brengt mĳn groeten over u aan
Ampliatus,
mĳn geliefde in [de]
_
Heer. 9 Groet Urbanus,
onze me_
dewerker in Christus, en mĳn geliefde Stachys.
10 Groetv Apel_
_
les, de goedgekeurde in Christus.
Groet hen die van het huisgezin
van Aristobulus
zĳn. 11 Groet
_
Herodion,
mĳn bloedverwant.w
_
Groet degenen van het huisgezin
van Narc _issus die in [de] Heer x

¨
ROMEINEN 16:12—1 KORINTHIERS 1:6
zĳn. 12 Groet Tryfena
en Tryfo_
_
sa, [vrouwen] die hard werken in
[de] Heer. Groet Persis,
onze ge_
liefde, want zĳ heeft veel gearbeid
in [de] Heer. 13 Groet Rufus,
de
_
uitverkorene in [de] Heer, en zĳn
moeder en de mĳne. 14 Groet
Asynkritus,
Flegon,
Hermes,
Pa_
_
_
_
trobas, Hermas
en de broeders die
_
bĳ hen zĳn. 15 Groet Filologus
_
en Julia,
Nereus
en zĳn zuster, en
_
_
Olympas,
en alle heiligen die bĳ
_
hen zĳn.a 16 Groet elkaar met
een heilige kus.b Alle gemeenten
van de Christus groeten U.
17 Nu vermaan ik U, broeders,
hen in het oog te houden die, in
strĳd met de leer c welke GIJ hebt
geleerd, verdeeldheid veroorzakend en aanleiding tot struikelen
geven, en mĳdt hen.e 18 Want
dat soort van mensen zĳn geen
slaven van onze Heer Christus,
maar van hun eigen buik; f en
door vleiend gepraatg en complimenteuze woordenh verleiden
zĳ de harten van de argelozen.
19 Want UW gehoorzaamheid is
aan allen bekend geworden.i Daarom verheug ik mĳ over U. Maar
ik wil dat GIJ wĳs j zĳt ten opzichte van het goede, doch onschuldig k ten opzichte van het kwade.l
20 Wat de God die vrede geeftm
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Verdeeldheid
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betreft, hĳ zal Satan
binnenkort
_
onder UW voeten verbrĳzelen.a
Moge de onverdiende goedheid
van onze Heer Jezus met U zĳn.b
¨
21 Timothe
us, mĳn medewer_
ker, laat U groeten, en eveneens
Lucius
en Jason
en Sos _ipater,
_
_
mĳn bloedverwanten.c
22 Ik, Tertius,
die deze brief
_
heb geschreven, groet U in [de]
Heer.
d mĳn gastheer en die
23 Gajus,
_
van de gehele gemeente, laat U
groeten. Erastus,
de stadsbeheer_
der,e laat U groeten, en eveneens
Quartus,
zĳn
broeder.
24 ——
_
25 Hem nuf die U standvastig
kan maken in overeenstemming
met het goede nieuws dat ik bekendmaak en de prediking van
Jezus Christus, overeenkomstig
de openbaring van het heilige geheim,g dat tĳden lang verzwegen bleef 26 maar nu openbaar
gemaakt is h en in overeenstemming met het bevel van de eeuwige God door middel van de profetische geschriften onder alle
¨
natien is bekendgemaakt tot bevordering van gehoorzaamheid
door geloof; i 27 aan de alleen
wĳze Godj zĳ de heerlĳkheid,k
door bemiddeling van Jezus Christus,l tot in eeuwigheid. Amen.
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ccc

¨
KORINTHIERS
DE EERSTE BRIEF AAN DE

Pa_ ulus,
door Gods wil geroe_
pen tot apostel van Jezus
1
onze
Christus, en Sosthenes,
_
a

b

c

broeder, 2 aan de gemeente van
God die in Kor _inthe d is, aan U die
geheiligd zĳte in eendracht met
Christus Jezus, geroepen om heiligen te zĳn,f samen met allen die
overal de naamg van onze Heer Jezus Christus, hun Heer en de onze,
aanroepen: h
3 Mogen onverdiende goedheidi
en vredej U ten deel vallen van
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God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus.a
4 Ik dank God altĳd voor U met
het oog op de onverdiende goedheidb van God die U in Christus
Jezus is gegeven: c 5 dat GIJ in
alles in hem zĳt verrĳkt,d in de
volledige bekwaamheid om te
spreken en in de volle kennis,e
6 zoals ook het getuigenis omi Tit 2:11; j Nu 6:26; Fil 4:7; 2e kolom a 2Pe 1:2;
b Jo 1:17; c Ef 1:7; Ef 2:7; d 2Kor 8:9; Ef 3:19;
e Kol 1:9.

1421

Niet veel wĳzen uitgekozen

trent de Christus a vastheid onder
U heeft gekregen, 7 zodat GIJ in
geen enkele gave b ook maar iets te
kort komt, terwĳl GIJ verlangend
wacht op de openbaring c van onze
Heer Jezus Christus. 8 Hĳ zal U
ook standvastig doen zĳnd tot het
einde toe, opdat GIJ op de dag e
van onze Heer Jezus Christus f aan
geen enkele beschuldiging blootstaat.g 9 God is getrouw,h door
wie GIJ werdt geroepen tot een
deelhebbeni met zĳn Zoon Jezus
Christus, onze Heer.
10 Nu vermaanj ik U, broeders,
door de naamk van onze Heer Jezus Christus, dat GIJ allen in overeenstemming l met elkaar spreekt
en dat er geen verdeeldheidm onder U is, maar dat GIJ nauw verenigd zĳt in dezelfde geest en in
dezelfde gedachtegang.n 11 Er
is mĳ namelĳk door
de [huis¨
genoten] van Chlo_ e omtrent U
o
onthuld, mĳn broeders, dat er
onenigheden onder U bestaan.
12 Ik bedoel dit, dat een ieder
van U zegt: „Ik behoor bĳ Pa_ ulus”,
_
p „Maar ik
„Maar ik bĳ Apollos”,
_
bĳ Cefas”,
„Maar ik bĳ Christus.”
_
13 De Christus bestaat verdeeld.q
Pa_ ulus
werd toch niet voor U aan
_
een paal gehangen? Of werdt GIJ
in de naam van Pa_ ulus
gedoopt? r
_
14 Ik ben dankbaar dat ik niemand van U heb gedoopt behalve
t
15 zodat nieCr _ispus s en Gajus,
_
mand kan zeggen dat GIJ in mĳn
naam werdt gedoopt. 16 Ja, ik
heb ook het huisgezin van Stefa_
nas u gedoopt. Overigens weet ik
niet of ik nog iemand anders
heb gedoopt. 17 Want Christus
heeft mĳ niet uitgezondenv om te
dopen, maar om het goede nieuws
bekend te maken, niet met wĳsheid van woorden,w opdat de martelpaal van de Christus niet nutteloos gemaakt zou worden.
18 Want het woord omtrent de
martelpaal is dwaasheidx voor
hen die vergaan,y maar voor ons
die worden gered,z is het Gods
kracht.a 19 Want er staat geschreven: „Ik zal de wĳsheid van
de wĳzen doen vergaanb en de in-
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¨
1 KORINTHIERS 1:7-31
telligentie van de intellectuelena
negeren.”b 20 Waar is de wĳze?
Waar de schriftgeleerde? c Waar
de debatvoerder d van dit samenstel van dingen? e Heeft God de
wĳsheid van de wereld niet dwaas
gemaakt? f 21 Want daar in de
wĳsheid Gods de wereld door middel van haar wĳsheidg God niet
heeft leren kennen,h heeft het
God goedgedacht door middel van
de dwaasheidi van wat wordt gepredikt, degenen te redden die geloven.
22 Want de joden vragen om
tekenenj en de Grieken zoeken
wĳsheid,k 23 maar wĳ prediken
een aan de paal gehangen Christus,l voor de joden een oorzaak
tot¨ struikelen,m maar voor de natien dwaasheid; n 24 voor hen
echter die de geroepenen zĳn, zowel joden als Grieken, Christus,
de krachto Gods en de wĳsheidp
Gods. 25 Want iets dwaas van
God is wĳzer dan de mensen, en
iets zwaks van God is sterker dan
de mensen.q
26 Want GIJ ziet UW roeping,
broeders, dat niet veel wĳzenr
naar het vlees werden geroepen,s
niet veel machtigen,t niet velen
van edele geboorte; 27 maar
God heeft het dwaze der wereld
uitgekozenu om de wĳzen te beschamen; en God heeft het zwakke der wereld uitgekozen om het
sterke te beschamen; v 28 en
God heeft het onedele der wereld
uitgekozen en dat waarop wordt
neergezien, de dingen die niet
zĳn,w om de dingen die zĳn, teniet
te doen,x 29 opdat geen vlees
zou roemeny voor het aangezicht
van God. 30 GIJ hebt het echter aan hem te danken dat GIJ in
eendracht met Christus Jezus zĳt,
die van Godswege wĳsheidz is geworden voor ons, ook rechtvaardigheida en heiliging b en verlossing door losprĳs; c 31 opdat het
moge zĳn zoals er staat geschreven: „Wie roemt, roeme in Jehovah.”d
z Jer 23:5; Opb 5:12; a Ro 10:4; 2Kor 5:21; b Jo
17:19; Heb 10:10; c Ro 3:24; Kol 1:14; d Jer 9:24;
2Kor 10:17.
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1 KORINTHIERS 2:1–3:8
En daarom, broeders, ben ik,
toen ik tot U kwam, niet met
een overdaad van woordena of van
wĳsheid gekomen om het heilige
geheimb van God aan U bekend
te maken. 2 Want ik had besloten niets anders onder U te weten
dan Jezus Christus,c en wel de
aan een paal gehangene. 3 En
ik kwam tot U in zwakheid en in
vrees en met veel beving; d 4 en
mĳn spreken en wat ik predikte,
was niet met overredende woorden van wĳsheid, maar met een
tentoonspreiding van geest en
kracht,e 5 opdat UW geloof niet
zou zĳn in wĳsheid van mensen,f
maar in Gods kracht.g
6 Nu spreken wĳ wĳsheid onder hen die rĳp h zĳn, maar niet
de wĳsheidi van dit samenstel
van dingen, noch die van de regeerders van dit samenstel van
dingen,j die teniet zullen gaan.k
7 Maar wĳ spreken Gods wĳsheid in een heilig geheim,l de
´ ´ verborgen wĳsheid, die God voor de
samenstelsels m van dingen heeft
voorbestemd tot onze heerlĳkheid. 8 Deze [wĳsheid] is geen
van de regeerders n van dit samenstel van dingen te weten gekomen,o want indien zĳ [haar]
hadden gekend, zouden zĳ de glorierĳke Heer niet aan een paal
hebben gehangen.p 9 Maar zoals
er staat geschreven: „Geen oog
heeft gezien en geen oor heeft
gehoord, noch is het in het hart
van een mens opgekomen, al wat
God heeft bereid voor degenen die
hem liefhebben.”q 10 Want aan
ons heeft God het geopenbaardr
door middel van zĳn geest,s want
de geestt onderzoekt alle dingen,
zelfs de diepe u dingen Gods.
11 Want wie onder de mensen
weet de dingen van een mens behalve de geestv van de mens, die in
hem is? Zo is ook niemand de dingen Gods te weten gekomen behalve de geestw van God. 12 Nu
hebben wĳ niet de geestx van de
wereld ontvangen, maar de geesty
die van God komt, opdat wĳ de
dingen zouden weten die ons door
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HFDST. 2
a 1Kor 1:17
2Kor 10:10
2Kor 11:6
b Ef 3:5
Kol 2:2
c Ga 6:14
Fil 3:8
d 2Kor 10:1
Ga 4:13
e Ro 15:19
1Kor 4:20
1Th 1:5
2Pe 1:16
f Ef 1:17
g 2Kor 4:7
2Kor 6:7
h 1Kor 14:20
Ef 4:13
Heb 5:14
i 1Kor 3:20
2Kor 1:12
1Ti 6:20
j Mt 20:25
k 1Kor 15:24
l Ge 3:15
Ro 16:25
Ef 3:9
m Kol 1:26
n Jo 7:48
Han 13:27
o 1Kor 1:18
2Kor 3:14
p Han 4:10
Han 5:30
q Jes 64:4
r De 29:29
Mt 16:17
Mr 4:11
Ef 3:5
2Ti 1:10
1Pe 1:12
s Jo 14:26
1Jo 2:27
t Ro 8:26
u Job 11:7
Ro 11:33
Ef 3:18
v Ro 1:9
Ro 8:16
w Jo 14:17
Ro 8:27
x 1Jo 4:3
1Jo 5:19
Opb 16:14
y Jo 15:26

2e kolom
a 1Jo 4:6
b Kol 2:8
1Ti 6:20
2Pe 1:16
c Jo 16:13
d Sp 1:23
Jo 6:63
e Mt 16:23
f Ro 8:5
g 1Kor 4:3
h Ro 11:34
i Jes 40:13
j Ro 15:5
Fil 2:5

HFDST. 3
k Mt 5:3
1Kor 2:15
Kol 1:9
Ju 19
l 1Kor 14:20
m Heb 5:12
Heb 5:14
n Heb 5:13
o Ro 8:7
Ga 5:17

1422

God goedgunstig zĳn gegeven.a
13 Deze dingen spreken wĳ ook,
niet met woorden die door menselĳke wĳsheidb worden geleerd,
maar met [woorden] die door [de]
geest worden geleerd,c daar wĳ
geestelĳke [zaken] met geestelĳke
[woorden] combineren.d
14 Maar een fysiek mens aanvaardt niet de dingen die van de
geest Gods zĳn, want ze zĳn hem
dwaasheid; en hĳ kan [ze] niet te
weten komene omdat ze geestelĳk worden onderzocht. 15 De
geestelĳke f mens echter onderzoekt wel alle dingen, maar zelf
wordt hĳ door geen mens onderzocht.g 16 Want „wie heeft de
zin van Jehovah leren kennen,h
dat hĳ hem zou kunnen onderrichten”? i Wĳ hebben echter wel
de zinj van Christus.
En daarom, broeders, kon ik
niet tot spreken als tot gees3
telĳke mensen, maar als tot vleU

k

selĳke mensen, als tot kleine kinderenl in Christus. 2 Ik heb U
met melk gevoed, niet met iets om
te eten,m want GIJ waart nog niet
sterk genoeg. Ja, ook nu zĳt GIJ
nog niet sterk genoeg,n 3 want
GIJ zĳt nog vleselĳk.o Want aangezien er jaloezie en twist onder
U is,p zĳt GIJ dan niet vleselĳk
en wandelt GIJ niet als mensen? q
4 Want wanneer de een zegt: „Ik
behoor bĳ Pa_ ulus”,
maar een an_
r zĳt GIJ
der zegt: „Ik bĳ Apollos”,
_
dan niet louter mensen?
s Ja, wat
5 Wat dan is Apollos?
_
is Pa_ ulus?
Dienarent door bemid_
deling van wie GIJ gelovigen zĳt
geworden, zoals de Heer aan een
ieder heeft geschonken. 6 Ik
heeft beheb geplant,u Apollos
_
goten,v maar God bleef de wasdom geven,w 7 zodat noch hĳ
die plant iets is,x noch hĳ die begiet, maar God, die de wasdom
geeft.y 8 Hĳ nu die plant en hĳ
´ ´
die begiet zĳn een,z maar ieder
p Ro 13:13; 2Kor 12:20; Ga 5:19; q 1Pe 4:3; r 1Kor
1:12; 1Kor 11:18; s Han 18:24; t 2Kor 3:6; Kol 1:23;
1Ti 1:12; u Han 18:4; v Han 18:25; Han 18:28; Han
19:1; w Jes 55:10; 2Kor 9:10; x 2Kor 12:11; Ga 6:3;
y Ro 9:16; 2Kor 6:1; z Ga 3:28.
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Gods medewerkers; zĳn tempel

zal zĳn eigen beloning ontvangen
naar zĳn eigen arbeid.a 9 Want
wĳ zĳn Gods medewerkers.b Gĳlieden zĳt Gods akker, die wordt
bebouwd,c Gods gebouw.d
10 Overeenkomstig de onverdiende goedheide van God die mĳ
gegeven werd, heb ik als een wĳs
bestuurder van werken een fundament gelegd,f maar iemand anders
bouwt erop. Laat een ieder er echter op blĳven toezien hoe hĳ daarop bouwt.g 11 Want geen mens
kan een ander fundamenth leggen
dan wat gelegd is, namelĳk Jezus Christus.i 12 Bouwt iemand
nu op het fundament goud, zilver, kostbare stenen, houtsoorten, hooi, stoppels, 13 ieders
werk zal openbaar worden, want
de dag zal het aan het licht brengen, omdat het geopenbaard zal
worden door middel van vuur; j
en het vuur zelf zal uitwĳzen
hoe ieders werk is. 14 Indien
iemands werk dat hĳ erop gebouwd heeft blĳft,k zal hĳ een
beloning l ontvangen; 15 indien
iemands werk verbrandt, zal hĳ
verlies lĳden, maar hĳzelf zal gered worden; m doch indien dit zo is,
[zal het zĳn] als door vuur heen.n
16 Weet GIJ niet dat gĳlieden
Gods tempel zĳto en dat de geest
van God in U woont? p 17 Indien
iemand de tempel van God vernietigt, zal God hem vernietigen; q
want de tempel van God is heilig,r
welke [tempels] gĳlieden zĳt.t
18 Laat niemand zichzelf misleiden: Indien iemand onder U
meent wĳs te zĳnu in dit samenstel van dingen, hĳ worde een
dwaas, opdat hĳ wĳs moge worden.v 19 Want de wĳsheid van
deze wereld is dwaasheid bĳ
God; w want er staat geschreven:
„Hĳ vangt de wĳzen in hun eigen
listigheid.”x 20 En nogmaals:
„Jehovah weet dat de overleggingen van de wĳzen waardeloos
zĳn.”y 21 Laat daarom niemand
zich op mensen beroemen; want
alle dingen behoren U toe,z 22 of
a
het nu Pa_ ulus
is of Apollos
of Ce_
_
_
fas of de wereld of leven of dood
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¨
1 KORINTHIERS 3:9–4:8
of tegenwoordige of toekomende
dingen,a alle dingen behoren U toe;
23 GIJ op UW beurt behoort Christus toe; b Christus op zĳn beurt behoort God toe.c
Men beschouwe ons dan al4
dus: als ondergeschikten van
Christus en beheerders van heilid

e

ge geheimenf Gods. 2 Wat in dit
geval bovendien van beheerders g
wordt verwacht is, dat elkeen getrouw wordt bevonden.h 3 Nu is
het voor mĳ een zeer onbeduidende zaak of ik door U of door
een menselĳke instantie word onderzocht.i Ja, ik onderzoek mĳzelf
niet eens. 4 Want ik ben mĳ er
niet van bewustj dat er iets tegen mĳ is. Toch is daardoor nog
niet bewezen dat ik rechtvaardig
ben, maar hĳ die mĳ onderzoekt,
k
5 Oordeelt daarom
is Jehovah.
´ ´
niets l voor de bestemde tĳd, totdat de Heer komt,m die zowel de
verborgen dingen der duisternis
aan het licht zal brengenn als de
raadslagen der harten openbaar
zal maken,o en dan zal een ieder
zĳn lof van God ontvangen.p
6 Deze dingen nu, broeders, heb
ik in overdrachtelĳke zin om UW
q
bestwil op mĳzelf en Apollos
toe_
gepast, opdat GIJ in ons geval de
[regel] moogt leren: „Gaat niet
buiten de dingen die geschreven
staan”,r opdat niemand van U opgeblazens wordt ten gunste van de
een en tegen de ander.t 7 Want
wie doet u van een ander verschillen? u Ja, wat hebt gĳ dat gĳ
niet hebt ontvangen? v Indien gĳ
[het] nu inderdaad hebt ontvangen,w waarom roemtx gĳ dan alsof
gĳ [het] niet hadt ontvangen?
8 Gĳlieden zĳt toch reeds verzadigd? GIJ zĳt toch reeds rĳk? y
GIJ zĳt toch als koningen gaan
regerenz zonder ons? En ik wenste inderdaad dat GIJ als koningen
waart gaan regeren, opdat ook wĳ
n Sp 10:9; Mt 10:26; Lu 8:17; 1Ti 5:24; o Lu
2:35; 1Th 2:4; p Jo 5:44; Ro 2:29; 2Kor 10:18;
q 1Kor 1:12; 1Kor 3:22; r 1Kor 1:31; 2Jo 9; 3Jo 9;
s Ro 12:3; t 2Kor 12:20; u Ro 12:6; v Jo 3:27; Jak
1:17; w 1Pe 4:10; x Ga 6:14; y Opb 3:17; z Opb
20:4; Opb 20:6.
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1 KORINTHIERS 4:9–5:11
met U als koningen mochten regeren.a 9 Want het schĳnt mĳ
toe dat God ons, de apostelen, als
laatsten heeft tentoongesteldb als
mensen die voor de dood zĳn bestemd,c want wĳ zĳn een theaterschouwspeld geworden voor de
wereld en voor engelene en voor
mensen.f 10 Wĳ zĳn dwazeng
ter wille van Christus, maar GIJ
zĳt beleidvolh in Christus; wĳ zĳn
zwak,i maar GIJ zĳt sterk; j GIJ
staat goed aangeschreven,k maar
wĳ zĳn in oneer.l 11 Tot op dit
huidige uur blĳft het zo dat wĳ
honger m en ook dorst lĳdenn en
schaars gekleed gaano en toegetakeld wordenp en dakloos zĳnq
12 en zwoegen,r werkend met
onze eigen handen.s Worden wĳ
beschimpt, wĳ zegenen; t worden
wĳ vervolgd, wĳ houden stand; u
13 worden wĳ gelasterd, wĳ smeken; v wĳ zĳn geworden als het
uitschot der wereld, het uitvaagsel van alle dingen, tot nu toe.w
14 Ik schrĳf deze dingen niet
om U beschaamd te maken, maar
om U als mĳn geliefde kinderen
ernstig te vermanen.x 15 Want
ook al hebt GIJ tienduizend leermeesters y in Christus, stellig
[hebt GIJ] niet vele vaders; z want
in Christus Jezus ben ik UW vader geworden door middel van het
goede nieuws.a 16 Ik verzoek U
daarom dringend: wordt navolgers van mĳ.¨ b 17 Daarom zend
ik Timothe
us naar U toe,c daar
_
hĳ mĳn geliefd en trouw kind is d
in [de] Heer, en hĳ zal U mĳn
methoden in verband met Christus Jezus in herinnering brengen,e zoals ik overal in elke gemeente onderwĳs.
18 Sommigen zĳn opgeblazenf
als zou ik in werkelĳkheid niet
naar U toe komen. 19 Ik zal echter binnenkort naar U toe komen,
zo Jehovah wil,g en dan zal ik niet
de woorden van die opgeblazenen te weten komen, maar [hun]
kracht. 20 Want het koninkrĳk
Gods [is] niet [gelegen] in woorden, maar in kracht.h 21 Wat
wilt GIJ? Zal ik met een roede tot U
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komena of met liefde en een geest
van zachtaardigheid? b
c

Er wordt zowaar hoererĳ onder bericht, en zulk een hoe5
¨
rerĳ als zelfs onder de natien niet
U

voorkomt, dat een zekere [man]
de vrouw heeft van [zĳn] vader.d
2 En zĳt GIJ opgeblazene en hebt
GIJ niet veeleer getreurd,f opdat
de man die deze daad heeft bedreven, uit UW midden werd weggenomen? g 3 Ik voor mĳ, hoewel lichamelĳk afwezig, maar in
de geest tegenwoordig, heb stellig reeds, als was ik tegenwoordig, het oordeel geveldh over de
man die op zulk een wĳze heeft
gehandeld, 4 dat in de naam van
onze Heer Jezus, wanneer GIJ te
zamen vergaderd zĳt, ook mĳn
geest met de kracht van onze
Heer Jezus,i 5 GIJ zo iemand aan
Satan
overgeeftj voor de vernieti_
ging van het vlees, opdat de geestk
behouden moge worden in de dag
des Heren.l
6 UW [reden tot] roemenm is
niet fraai. Weet GIJ niet dat een
weinig zuurdeeg het gehele deeg
doet gisten? n 7 Doet het oude
zuurdeeg weg, opdat GIJ een nieuw
deeg o moogt zĳn, zoals GIJ immers ongezuurd zĳt. Want Christus,p ons Pascha,q is werkelĳk geslacht.r 8 Laten wĳ het feests
daarom niet met oud zuurdeeg t
vieren, noch met zuurdeeg u van
slechtheid en goddeloosheid,v
maar met ongezuurde broden
van oprechtheid en waarheid.w
9 In mĳn brief heb ik U geschreven niet langer in het gezelschap te verkeren van hoereerders, 10 niet [bedoelend]
volledig [het gezelschap te mĳden] van de hoereerders x van
deze wereldy of de hebzuchtige personen en afpersers of afgodendienaars. Anders zoudt GIJ
feitelĳk uit de wereld moeten
gaan.z 11 Maar nu schrĳf ik U,
n Pr 9:18; 1Kor 15:33; Ga 5:9; 2Ti 2:17; o Ga 6:15;
p 1Pe 1:19; q Jo 1:29; r Opb 5:12; s Ex 13:7; t De
16:3; u Mt 16:12; v 1Pe 4:3; w Jo 1:17; Jo 17:17;
x Ro 1:28; 1Kor 6:9; Ef 5:5; y 1Jo 2:17; z Jo 17:15.
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Rechtszaken. Niet in Koninkrĳk

niet langer in het gezelschap te
verkerena van iemand, een broeder genoemd, die een hoereerder of een hebzuchtig b persoon
of een afgodendienaar of een beschimper of een dronkaardc of
een afperser is, en met zo iemand
zelfs niet te eten. 12 Want wat
heb ik te maken met het oordelen van hen die buiten zĳn? d
Oordeelt GIJ niet hen die binnen
zĳn,e 13 terwĳl God degenen
oordeelt die buiten zĳn? f „Verwĳdert de goddeloze [man] uit UW
midden.”g
Durft iemand van
die een
zaak tegen een ander heeft,
6
naar het gerecht te gaan [om]
U

h

voor onrechtvaardigen [te verschĳnen] i en niet voor de heiligen? j 2 Of weet GIJ niet dat de
heiligen de wereldk zullen oordelen? l En indien de wereld door
U geoordeeld zal worden, zĳt GIJ
dan ongeschikt voor het berechten van zeer onbeduidende m zaken? 3 Weet GIJ niet dat wĳ engelen zullen oordelen? n Waarom
dan niet zaken van dit leven?
4 Indien GIJ derhalve zaken van
dit leven te berechten hebt,o stelt
GIJ dan degenen als rechters aan
op wie in de gemeente wordt neergezien? p 5 Ik spreek om U tot
q
schaamte te bewegen.
´ ´ Is het waar
dat er onder U niet een wĳs manr
is die tussen zĳn broeders zal kunnen oordelen, 6 maar dat de ene
broeder met de andere broeder
naar het gerecht gaat, en dat voor
ongelovigen? s
7 Ja, werkelĳk, het betekent
een volkomen nederlaag voor U
dat GIJ rechtsgedingent met elkaar hebt. Waarom laat GIJ U niet
liever onrecht doen? u Waarom
laat GIJ U niet liever te kort doen? v
8 Integendeel, GIJ doet onrecht en
GIJ doet te kort, en dat aan UW
broeders.w
9 Wat! Weet GIJ niet dat onrechtvaardigen
¨ Gods koninkrĳk
niet zullen beerven? x Wordt niet
misleid. Noch hoereerders,y noch
afgodendienaars,z noch overspe-
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¨
1 KORINTHIERS 5:12–6:20
lers,a noch mannen die er voor tegennatuurlĳke doeleinden op na
worden gehouden,b noch mannen
die bĳ mannen liggen,c 10 noch
dieven, noch hebzuchtige d personen, noch dronkaards,e noch
beschimpers, noch afpersers
¨ zullen Gods koninkrĳk beerven.f
11 Toch zĳn sommigen van U dat
geweest.g Maar GIJ zĳt rein gewassen,h maar GIJ zĳt geheiligd,i
maar GIJ zĳt rechtvaardig verklaardj in de naam van onze Heer
Jezus Christus k en met de geest
van onze God.l
12 Alle dingen zĳn mĳ geoorloofd, maar niet alle dingen zĳn
heilzaam.m Alle dingen zĳn mĳ
geoorloofd,n maar ik zal mĳ door
niets onder autoriteit laten brengen.o 13 Het voedsel voor de
buik, en de buik voor het voedsel,p
maar God zal beide tenietdoen.q
Het lichaam nu is niet voor hoererĳ, maar voor de Heer,r en de Heer
is voor het lichaam.s 14 Maar
God heeft de Heer opgewektt en
zal ook ons uit [de dood] opwekkenu door zĳn kracht.v
15 Weet GIJ niet dat UW lichamen ledenw van Christus zĳn? x
Zal ik dan de leden van de Christus wegnemen en ze tot leden van
een hoer maken? y Moge dat nooit
geschieden! 16 Wat! Weet GIJ
niet dat hĳ´ die
zich met een hoer
´
verenigt, een lichaam is? Want
´ ´
„de twee”, zo zegt hĳ, „zullen een
vlees zĳn”.z 17 Hĳ daarentegen
die ´ zich
met de Heer verenigt,
´
is eena geest.b 18 Ontvliedt de
hoererĳ.c Elke andere zonde die
een mens kan begaan, is buiten
zĳn lichaam, maar hĳ die hoererĳ
beoefent, zondigt tegen zĳn eigen
lichaam.d 19 Wat! Weet GIJ niet
dat ulieder lichaam [de] tempele is
van de heilige geest die in U is,f die
GIJ van God hebt? Ook behoort
GIJ UZELF niet toe,g
20 want GIJ
u Ro 6:5; Ro 8:11; 2Kor 4:14; v Ef 1:19; w 1Kor
12:18; 1Kor 12:27; Ef 5:30; x Ro 12:5; Ef 4:15;
y Jak 4:4; z Ge 2:24; Mt 19:5; Ef 5:31; a Jo 17:21;
b Ef 4:3; Ef 4:4; c Ge 39:12; 1Th 4:3; d Ro 1:24;
Ro 1:27; Ro 6:12; e 1Kor 3:16; 2Kor 6:16; f 1Th
4:8; g Ro 14:8.
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1 KORINTHIERS 7:1-25
werdt met een prĳs gekocht.a
Verheerlĳkt dan toch vooral Godb
in ulieder lichaam.c
Wat nu de dingen betreft
waarover
hebt geschreven,
7
het is voor een mens goed geen
GIJ

vrouw aan te raken; d 2 maar
wegens het algemeen voorkomen
van hoererĳe moet iedere man
zĳn eigen vrouw hebbenf en iedere
vrouw haar eigen man. 3 Laat
de man [zĳn] vrouw geven wat
haar toekomt,g maar laat ook de
vrouw hetzelfde doen ten opzichte van [haar] man.h 4 De vrouw
oefent geen autoriteit over haar
eigen lichaam, maar haar man; i
evenzo oefent ook de man geen
autoriteit over zĳn eigen lichaam,
maar zĳn vrouw.j 5 Onthoudt
[het] elkaar niet,k behalve met onderling goedvinden voor een bestemde tĳdl om tĳd aan gebed te
wĳden en weer samen te komen,
opdat Satan
U niet blĳft verzoe_
kenm vanwege UW gebrek aan zelfn
6 Ik zeg dit echter
beheersing.
bĳ wĳze van concessie,o niet als
een bevel.p 7 Maar ik wilde wel
dat alle mensen waren zoals ikzelf.q Niettemin heeft een ieder
zĳn eigen gave r van God, de een
op deze, de ander op die wĳze.
8 Tot de ongehuwdens en de weduwen nu zeg ik dat het goed
voor hen is als zĳ blĳven zoals ik.t
9 Maar indien zĳ geen zelfbeheersing hebben,u laten zĳ dan trouwen, want het is beter te trouwenv
dan te branden [van hartstocht].w
10 Aan de gehuwden geef ik instructies, nochtans niet ik maar
de Heer,x dat een vrouw niet van
haar man dient weg te gaan; y
11 doch indien zĳ werkelĳk zou
weggaan, dan moet zĳ ongehuwd
blĳven of zich anders weer met
haar man verzoenen; en een man
dient zĳn vrouw niet te verlaten.
12 Tot de anderen zeg ik echter, ja ik, niet de Heer: z Indien
een broeder een ongelovige vrouw
heeft en zĳ het nochtans goedvindt bĳ hem te wonen, dan moet
hĳ haar niet verlaten; 13 en
wanneer een vrouw een ongelo-
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vige man heeft en hĳ het nochtans goedvindt bĳ haar te wonen,
moet zĳ haar man niet verlaten.
14 Want de ongelovige man is geheiligd met betrekking tot [zĳn]
vrouw, en de ongelovige vrouw
is geheiligd met betrekking tot
de broeder; anders zouden UW kinderen werkelĳk onrein zĳn,a maar
nu zĳn zĳ heilig.b 15 Indien de
ongelovige er echter toe overgaat
weg te gaan,c laat hĳ weggaan;
een broeder of een zuster is onder zulke omstandigheden niet in
dienstbaarheid, maar God heeft
U tot vrede geroepen.d
16 Want
hoe weet gĳ, vrouw, of gĳ [uw]
man niet zult redden? e Of hoe
weet gĳ, man, of gĳ [uw] vrouw
niet zult redden? f
17 Doch laat een ieder, gelĳk
Jehovah een ieder een deel heeft
gegeven,g zo wandelen als God
hem geroepen heeft.h En zo verorden i ik het in alle gemeenten. 18 Werd iemand als besnedene geroepen? j Hĳ worde niet
onbesneden. Is iemand als onbesnedene geroepen? k Hĳ late
zich niet besnĳden.l 19 Besnĳdenis m betekent niets en onbesnedenheidn betekent niets, maar
het onderhouden van Gods geboden [wel].o 20 Laat ieder blĳven
in de staat waarin hĳ werd geroepen.p 21 Werdt gĳ als slaaf geroepen? Laat het u geen zorgen
baren; q maar indien gĳ ook vrĳ
kunt worden, grĳp dan liever de
gelegenheid aan. 22 Want iedereen in [de] Heer die als slaaf werd
geroepen, is de vrĳgelatene van de
Heer; r evenzo is hĳ die als vrĳ man
werd geroepen,s een slaaf t van
Christus. 23 GIJ werdt met een
prĳs gekocht; u wordt niet langer
slavenv van mensen. 24 Broeders, laat ieder blĳven in de toestandw waarin hĳ werd geroepen,
in verbondenheid met God.
25 Aangaande maagden nu heb
ik geen bevel van de Heer, maar
ik geef mĳn mening x als iemand
u 1Kor 6:20; Heb 9:12; 1Pe 1:18; v Ga 4:9; Ga 5:1;
w 1Kor 7:26; x 1Kor 7:12.
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Ongehuwden. In de Heer trouwen

aan wie door de Heer barmhartigheid is betoonda om getrouw te
zĳn.b 26 Daarom denk ik dat dit
goed is met het oog op de bĳ ons
bestaande noodzaak: dat het goed
is dat een mens blĳft zoals hĳ is.c
27 Zĳt gĳ aan een vrouw gebonden? d Zoek niet langer vrĳ te komen.e Zĳt gĳ niet meer aan een
vrouw gebonden? Zoek niet langer een vrouw. 28 Maar ook al
zoudt gĳ trouwen, gĳ zoudt geen
zonde begaan.f En indien een
maagdelĳk [persoon] zou trouwen, zo iemand zou geen zonde
begaan. Zĳ echter die het doen,
zullen verdrukking hebben in hun
vlees.g Maar ik spaar U [daarvoor].
29 Bovendien zeg ik dit, broeders: de overgebleven tĳd is kort
geworden.h Laten voortaan zĳ die
een vrouw hebben, zĳn als hadden zĳ er geen,i 30 en laten ook
zĳ die wenen, zĳn als zĳ die niet
wenen, en zĳ die zich verheugen,
als zĳ die zich niet verheugen, en
zĳ die kopen, als zĳ die niet bezitten, 31 en zĳ die van de wereld gebruik maken,j als zĳ die er
niet ten volle gebruik van maken;
want het toneel van deze wereld
is bezig te veranderen.k 32 Ja, ik
wil dat GIJ vrĳ van zorgen zĳt.l De
ongehuwde man is bezorgd voor
de dingen van de Heer, hoe hĳ
de goedkeuring van de Heer kan
verwerven. 33 Maar de gehuwde man is bezorgdm voor de dingen
van de wereld, hoe hĳ de goedkeuring van zĳn vrouw kan verwerven,n 34 en hĳ is verdeeld.
Voorts is de ongehuwde vrouw,
en ook de maagd, bezorgd voor
de dingen van de Heer,o om zowel
in haar lichaam als in haar geest
heilig te zĳn. Maar de gehuwde
vrouw is bezorgd voor de dingen
van de wereld, hoe zĳ de goedkeuring van haar man kan verwerven.p 35 Ik zeg dit echter tot UW
eigen voordeel, niet om U een strik
om te werpen, maar om U te bewegen tot dat wat welvoeglĳk is q en
dat wat voortdurende dienst voor
de Heer betekent, zonder te worden afgeleid.r
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¨
1 KORINTHIERS 7:26–8:7
36 Indien iemand echter denkt
dat hĳ zich ongepast gedraagt
ten opzichte van zĳn maagdelĳkheid,a indien die de bloem der
jeugd is gepasseerd, en dit de
wĳze is waarop het dient te geschieden, hĳ doe wat hĳ wil; hĳ
zondigt niet. Laten zĳ trouwen.b
37 Doch indien iemand vaststaat
in zĳn hart, geen noodzaak hebbend, maar de macht heeft over
zĳn eigen wil en in zĳn hart de beslissing heeft genomen zĳn maagdelĳkheid te bewaren, hĳ zal goed
doen.c 38 Bĳgevolg doet ook
wie zĳn maagdelĳkheid uithuwelĳkt goed,d maar wie ze niet uithuwelĳkt, zal beter doen.e
39 Een vrouw is gebonden gedurende al de tĳd dat haar man
leeft.f Zou haar man echter ontslapen, dan is zĳ vrĳ te trouwen met
wie zĳ wil, alleen in [de] Heer.g
40 Maar naar mĳn mening is zĳ
gelukkiger indien zĳ blĳft zoals zĳ
is.h Ik denk stellig dat ook ik Gods
geesti bezit.
Wat nu voedsel betreft dat
aan afgoden is geofferd: wĳ
8
weten dat wĳ allen kennis hebj

k

ben. Kennis blaast op, maar liefde bouwt op.l 2 Indien iemand
denkt dat hĳ kennis omtrent iets
heeft verworven,m kent hĳ [het]
nog niet zoals hĳ [het] behoort te
kennen.n 3 Maar indien iemand
God liefheeft,o die wordt door hem
gekend.p
4 Wat nu het etenq van voedsel betreft dat aan afgoden is geofferd, wĳ weten dat een afgod
niets is r in de wereld
en dat er
´ ´
geen God is dan een.s 5 Want
ook al zĳn er die „goden” worden
genoemd,t hetzĳ in de hemelu of
op aarde,v zoals er vele „goden”
en vele „heren” zĳn,w 6 in werkelĳkheid
is er voor ons maar
´ ´
een God,x de Vader,y uit wie alle
z
dingen
´ ´ zĳn en wĳ voor hem; en
er is een Heer,a Jezus Christus,b
door bemiddeling van wie alle dingen zĳnc en wĳ door bemiddeling
van hem.
7 Niettemin bezitten niet allen
deze kennis; d maar sommigen, die

¨
1 KORINTHIERS 8:8–9:17
tot nu toe aan de afgod gewoon
zĳn, eten voedsel als iets wat aan
een afgod ten slachtoffer is gebracht,a en hun geweten, dat zwak
is, wordt verontreinigd.b 8 Maar
voedsel zal ons niet bĳ God aanbevelen; c eten wĳ niet, wĳ zĳn er
niet minder om, en eten wĳ wel,
wĳ hebben geen verdienste voor
onszelf.d 9 Maar blĳft erop toezien dat dit recht van U niet op
de een of andere wĳze een struikelblok wordt voor hen die zwak
zĳn.e 10 Want indien iemand u,
die kennis hebt, in een afgodstempel aan een maaltĳd ziet aanliggen, zal dan het geweten van
die zwakke niet worden opgebouwd tot het eten van voedsel dat aan afgoden is geofferd? f
11 Ja, door uw kennis wordt degene die zwak is, te gronde gericht,
[uw] broeder ter wille van wie
Christus is gestorven.g 12 Maar
wanneer gĳlieden aldus tegen UW
broeders zondigt en hun geweten,h dat zwak is, kwetst, zondigt
GIJ tegen Christus.
13 Indien
daarom voedsel mĳn broeder tot
struikelen brengt,i zal ik nooit en
te nimmer meer vlees eten, om
mĳn broeder niet tot struikelen
te brengen.j
k

Ben ik niet vrĳ? Ben ik geen
apostel? Heb ik Jezus, onze
9
niet
Heer, niet gezien? Zĳt
l

m

GIJ

mĳn werk in [de] Heer? 2 Indien
ik voor anderen geen apostel ben,
dan ben ik het toch zeer zeker
wel voor U, want GIJ zĳt het zegel
waardoor mĳn apostelschap met
betrekking tot [de] Heer wordt bekrachtigd.n
3 Dit is mĳn verdediging tegenover hen die mĳ aan een onderzoek onderwerpen: o 4 Hebben
wĳ geen recht om te etenp en
te drinken? 5 Hebben wĳ geen
recht om een zuster als vrouw
mee te nemen,q evenals de overige
apostelen en de broeders des Hes
6 Of hebben alrenr en Cefas?
_
t
leen Barnabas
en ik geen recht
_
om [werelds] werk achterwege
te laten? u 7 Wie dient ooit op
eigen kosten als soldaat? Wie
plant een wĳngaard en eet niet
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van de vrucht ervan? a Of wie
weidt een kudde en eet niet wat
van de melk van de kudde? b
8 Spreek ik deze dingen volgens menselĳke maatstaven? c Of
zegt ook de Wetd niet deze dingen? 9 Want in de wet van Mo_
zes staat geschreven: „Gĳ moogt
een stier niet muilbanden wanneer hĳ het graan uitdorst.”e Bekommert God zich om stieren?
10 Of zegt hĳ het geheel en al ter
wille van ons? Ja, ter wille van
ons werd het geschreven,f omdat wie ploegt, in hoop behoort
te ploegen, en wie dorst, dit behoort te doen in de hoop zĳn deel
te ontvangen.g
11 Indien wĳ bĳ U geestelĳke
dingenh hebben gezaaid, is het dan
iets groots als wĳ van U dingen
voor het vlees zullen oogsten? i
12 Indien anderen dit recht op U
kunnen doen gelden,j kunnen wĳ
het dan niet des te meer? Niettemin hebben wĳ van dit recht
geen gebruik gemaakt,k maar wĳ
verdragen alle dingen om geen
enkele hindernis voor het goede nieuws omtrent de Christus
op te werpen.l 13 Weet GIJ niet
dat de mannen die heilige plichten
vervullen, de dingen uit de tempel eten,m en dat zĳ die voortdurend bĳ het altaar dienst verrichten,n een deel voor zichzelf hebben
met het altaar? 14 Aldus heeft
de Heer ook voor de verkondigers
van het goede nieuws verordendo
dat zĳ van het goede nieuws leven.p
15 Maar ik heb van geen enkele
van deze [voorzieningen] gebruik
gemaakt.q Voorwaar, ik heb deze
dingen niet geschreven opdat het
in mĳn geval zo zou worden, want
het zou voortreffelĳker voor mĳ
zĳn te sterven dan — geen mens
zal mĳn reden tot roemenr tenietdoen! 16 Indien ik nu het goede nieuws bekendmaak,s is dat
geen reden voor mĳ om te roemen, want de noodzaakt is mĳ
opgelegd. Werkelĳk, wee u mĳ indien ik het goede nieuws niet zou
bekendmaken! 17 Indien ik dit
gewillig v doe, heb ik een belo-
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Wedloop. Geestelĳke rots

ning; a maar doe ik het tegen mĳn
wil, mĳ is toch een beheer b toevertrouwd. 18 Wat is mĳn beloning
dan? Dat ik, terwĳl ik het goede nieuws bekendmaak, het goede nieuws kosteloos mag verschaffen,c ten einde geen misbruik te
maken van mĳn bevoegdheid inzake het goede nieuws.
19 Want hoewel ik vrĳ ben van
allen, heb ik mĳzelf tot slaaf d
van allen gemaakt, om de meesten te winnen.e 20 En zo ben ik
voor de joden geworden als een
jood,f om joden te winnen; voor
hen die onder de wet staan, ben
ik geworden als [iemand] die onder de wet staat,g hoewel ik zelf
niet onder de wet sta,h om hen
die onder de wet staan, te winnen. 21 Voor hen die zonder
wet zĳn,i ben ik geworden als
[iemand] zonder wet,j hoewel ik
niet zonder wet ben ten opzichte
van God, maar onder de wetk ten
opzichte van Christus,l om hen
die zonder wet zĳn, te winnen.
22 Voor de zwakken ben ik zwak
geworden, om de zwakken te winnen.m Ik ben voor alle soorten
van mensenn alles geworden, om
er toch maar enkelen te redden.
23 Maar ik doe alles ter wille van
het goede nieuws, om er met [anderen] deelo aan te mogen verkrĳgen.
24 Weet GIJ niet dat de hardlopers p in een wedloop allen
hardlo´ ´
pen, maar dat slechts een de prĳs q
ontvangt? Looptr zo dat GIJ hem
moogt behalen.s 25 Bovendien
oefent iedereen die aan een wedstrĳd deelneemt, zelfbeheersing t
in alle dingen. Nu doen zĳ het
natuurlĳk om een vergankelĳke
kroon te verkrĳgen,u maar wĳ een
onvergankelĳke.v 26 Daarom is
de wĳze waarop ik hardloop,w niet
onzeker; de wĳze waarop ik mĳn
slagen richt, is dusdanig dat ik
niet in de lucht sla; x 27 maar ik
beuk mĳn lichaamy en leid het als
een slaaf, om niet, na tot anderen
te hebben gepredikt, zelf op een
of andere wĳze afgekeurdz te worden.
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¨
1 KORINTHIERS 9:18–10:13
Nu wil ik er niet onwetend van laten, broeders,
10
dat onze voorvaders allen onder
U

de wolk warena en allen door
de zee trokkenb 2 en allen door
middel van de wolk en van de zee
c gedoopt werden;
in Mozes
3 en
_
allen aten zĳ hetzelfde geestelĳke
d
4 en allen dronken devoedsel
zelfde geestelĳke drank.e Want zĳ
plachten te drinken uit de geestelĳke rots f die hen volgde, en
die rots g betekende de Christus.h
5 Niettemin heeft God ten aanzien van de meesten van hen niet
zĳn goedkeuring tot uitdrukking
gebracht,i want zĳ werden neergeveldj in de wildernis.
6 Deze dingen nu zĳn voorbeelden geworden voor ons, opdat wĳ geen mensen zouden zĳn
die schadelĳke dingen zouden begeren,k zoals zĳ die hebben begeerd. 7 Wordt ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van
hen,l gelĳk er staat geschreven:
„Het volk ging zitten om te eten
en te drinken, en zĳ stonden op
om zich te vermaken.”m 8 Laten
wĳ ook geen hoererĳ beoefenen,
zoals sommigen van hen hoererĳ
rehebben bedreven,n met als enig
¨
sultaat dat zĳ vielen, drie
´ entwin´
tigduizend [van hen] op een dag.o
9 Laten wĳ ook niet Jehovahp op
de proef stellen, zoals sommigen
van hen [hem] op de proef hebben
gesteld,q met als enig resultaat dat
zĳ omkwamen door de slangen.r
10 Zĳt ook geen murmureerders,
zoals sommigen van hen hebben
gemurmureerd,s met als enig resultaat dat zĳ omkwamen door de
verdelger.t 11 Deze dingen nu
bleven hun overkomen als voorbeelden en ze werden opgeschreven tot een waarschuwing u voor
ons, tot wie de einden van de samenstelsels van dingenv gekomen
zĳn.
12 Wie daarom denkt te staan,
moet oppassen dat hĳ niet valt.w
13 Geen verzoeking is over U gekomen behalve die welke mensen gemeen is.x Maar God is getrouw,y en hĳ zal niet toelaten

¨
1 KORINTHIERS 10:14–11:6
dat GIJ wordt verzocht boven hetgeen GIJ kunt dragen,a maar met
de verzoeking zal hĳ ook voor de
uitweg zorgen,b opdat GIJ ze kunt
doorstaan.
14 Daarom, mĳn geliefden,
ontvliedtc de afgoderĳ.d 15 Ik
spreek als tot mensen die onderscheidingsvermogen bezitten; e
oordeelt zelf wat ik zeg. 16 Is
niet de beker f der zegening die
wĳ zegenen, een deelhebben aan
het bloed van de Christus? Is niet
het brood dat wĳ breken,g een
deelhebben aan het lichaam van
´ ´
de Christus? h 17 Omdat er een
brood is, zĳn wĳ, hoewel velen,i
´ ´
een lichaam,j want wĳ hebben allen deel aan dat ene brood.k
¨
18 Ziet naar dat wat Isra
el is in
_
vleselĳk opzicht: l Zĳn niet zĳ die
de slachtoffers eten, deelhebbers
met het altaar? m 19 Wat moet
ik dan zeggen? Dat wat aan een
afgod ten slachtoffer wordt gebracht iets is, of dat een afgod iets
is? n 20 Neen; maar ik
¨ zeg dat
de dingen die de natien slachtofferen, zĳ aan demonen slachtoffereno en niet aan God; en ik wil
niet dat GIJ deelhebbers met de demonenp wordt. 21 GIJ kunt niet
de beker van Jehovahq en de beker
van de demonen drinken; GIJ kunt
niet aan „de tafel van Jehovah”r en
aan de tafel van de demonen deel
hebben. 22 Of „zĳn wĳ Jehovah
tot jaloezie aan het prikkelen”? s
Zĳn wĳ soms sterker t dan hĳ?
23 Alle dingen zĳn geoorloofd,
maar niet alle dingen zĳn heilzaam.u Alle dingen zĳn geoorloofd,v maar niet alle dingen bouwen op.w 24 Laat een ieder niet
zĳn eigen [voordeel] blĳven zoeken,x maar dat van de ander.y
25 Blĳft alles eten wat op een
vleesmarkt wordt verkocht,z zonder vanwege UW geweten navraag
te doen,a 26 want „de aarde en
dat wat haar vult, behoort Jehovahb toe”.c 27 Indien iemand
van de ongelovigen U uitnodigt
en GIJ wenst te gaan, eet dan alles wat U wordt voorgezet,d zonder
vanwege UW geweten navraag te
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doen.a 28 Maar zou iemand tot
U zeggen: „Dit is iets wat ten offer
is gebracht”, eet dan niet ter wille
van degene die het heeft onthuld
en vanwege het geweten.b 29 Ik
zeg „geweten”, niet het uwe, maar
dat van de ander. Want waarom
zou mĳn vrĳheid door het geweten van iemand anders worden
geoordeeld? c 30 Indien ik met
dankzegging iets gebruik, waarom moet er dan schimpend over
mĳ worden gesproken met betrekking tot datgene waarvoor
ik dankzeg? d
31 Hetzĳ GIJ daarom eet of
drinkt of iets anders doet, doet
alle dingen tot Gods heerlĳkheid.e
32 Geeft zowel joden als Grieken
en de gemeente Gods geen aanleiding tot struikelen,f 33 zoals
ook ik alle mensen in alle dingen
behaag g en niet mĳn eigen voordeel zoek,h maar dat van de velen,
opdat zĳ gered mogen worden.i
Wordt navolgers van mĳ,
zoals ik het ben van Chris11
tus.
j

2 Nu prĳs ik U omdat GIJ in alle
dingen aan mĳ denkt en vasthoudt aan de overleveringen k
zoals ik [ze] aan U heb doorgegeven. 3 Ik wil echter dat GIJ
weet dat het hoofd van iedere man
de Christus is; l de man is op zĳn
beurt het hoofd van de vrouwm
en God het hoofd van de Christus.n 4 Iedere man die bĳ het
bidden of profeteren iets op het
hoofd heeft, maakt zĳn hoofdo te
schande; 5 maar iedere vrouw
die met ongedekt hoofd bidt of
profeteert,p maakt haar hoofdq te
schande, want het is precies hetzelfde als was zĳ een [vrouw]
met een kaalgeschoren hoofd.r
6 Want indien een vrouw [haar
hoofd] niet bedekt, moet zĳ ook
maar kortgeknipt worden; indien
het echter voor een vrouw een
schande is kortgeknipt of kaalgeschoren te zĳn,s dan moet zĳ [haar
hoofd] bedekken.t
¨
o Ef 4:15; p Joe 2:28; Han 21:9; q Ef 5:23; r Jer
7:29; 1Kor 11:15; s De 21:12; t Ge 24:65.
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Hoofdbedekking. Avondmaal

7 Want een man behoort zĳn
hoofd niet gedekt te hebben, daar
hĳ Gods beelda en heerlĳkheidb is;
maar de vrouw is de heerlĳkheid
van de man.c 8 Want de man is
niet uit de vrouw, maar de vrouw
uit de man; d 9 en, wat meer
zegt, de man werd niet ter wille van de vrouw geschapen, maar
de vrouw ter wille van de man.e
10 Daarom behoort de vrouw een
teken van gezag op haar hoofd te
hebbenf ter wille van de engelen.g
11 Bovendien is in verband met
[de] Heer noch de vrouw zonder de man, noch de man zonder de vrouw.h 12 Want evenals de vrouw uit de man is,i zo
is ook de man door bemiddeling
van de vrouw; j maar alle dingen
zĳn uit God.k 13 Oordeelt zelf:
Is het passend dat een vrouw
[met] ongedekt [hoofd] tot God
bidt? 14 Leert de natuur zelf U
niet dat indien een man lang haar
heeft, dit hem tot oneer strekt,
15 maar indien een vrouw lang
haar heeft, het haar tot heerlĳkheid strekt? l Want het haar
is haar gegeven in plaats van
een hoofdbedekking.m 16 Indien
iemand echter ten gunste van een
ander gebruik schĳnt te redetwisten: n wĳ hebben geen ander en de
gemeenten van God evenmin.
17 Doch terwĳl ik deze instructies geef, prĳs ik U niet, omdat GIJ
niet ten goede maar ten kwade samenkomt.o 18 Want in de eerste
plaats hoor ik dat er, wanneer GIJ
in een gemeente samenkomt, verdeeldheid onder U heerst,p en tot
op zekere hoogte geloof ik dit.
19 Want er moeten ook sektenq
onder U zĳn, opdat de goedgekeurden onder U ook openbaar mogen
worden.r
20 Daarom
kunt GIJ, wanneer
´ ´
GIJ op een plaats samenkomt, het
avondmaal des Heren niet eten.s
21 Want wanneer GIJ [het] eet,
nuttigt een ieder van tevoren zĳn
eigen avondmaaltĳd, zodat de een
hongerig is, maar de ander dronken. 22 GIJ hebt toch zeker wel
huizen om te eten en te drinken? t
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¨
1 KORINTHIERS 11:7-34
Of veracht GIJ de gemeente van
God en beschaamt GIJ degenen die
niets hebben? a Wat zal ik tot U
zeggen? Zal ik U prĳzen? Hierin
prĳs ik U niet.
23 Want ik heb van de Heer
ontvangen, wat ik ook aan U heb
doorgegeven, dat de Heer Jezus
in de nachtb waarin hĳ overgeleverd zou worden, een brood nam
24 en, na gedankt te hebben, het
brakc en zei: „Dit betekent mĳn lichaam,d dat ten behoeve van U
is. Blĳft dit tot mĳn gedachtenis doen.”e 25 Evenzo deed hĳ
ook met betrekking tot de beker,f nadat hĳ het avondmaal had
gebruikt, en hĳ zei: „Deze beker betekent het nieuwe verbondg
krachtens mĳn bloed.h Blĳft dit,
zo dikwĳls als GIJ hem drinkt,
tot mĳn gedachtenis i doen.”
26 Want zo dikwĳls j als GIJ dit
brood eet en deze beker drinkt,
blĳft GIJ de doodk des Heren verkondigen, totdat hĳ gekomen is.l
27 Al wie dus op onwaardige
wĳze het brood eet of de beker des
Heren drinkt, zal schuldig m zĳn
met betrekking tot het lichaam en
het bloedn des Heren. 28 Laat
iemand eerst zichzelf goedkeuren na zich nauwkeurig te hebben onderzocht,o en laat hĳ aldus
van het brood eten en uit de beker drinken. 29 Want wie eet en
drinkt, eet en drinkt zichzelf een
oordeelp indien hĳ het lichaam
niet onderscheidt. 30 Daarom
zĳn er onder U velen zwak en
ziekelĳk, en vrĳ velen slapenq
[in de dood]. 31 Maar indien wĳ
zouden onderscheiden wat wĳzelf zĳn, zouden wĳ niet geoordeeld worden.r 32 Wanneer wĳ
echter geoordeeld worden,s dan
worden wĳ door Jehovah streng
onderricht,t opdat wĳ niet met
de wereldu veroordeeld worden.v
33 Daarom, mĳn broeders, wanneer GIJ samenkomt om [het] te
eten,w wacht op elkaar. 34 Als
iemand honger heeft, laat hĳ thuis
eten,x opdat GIJ niet tot een oordeel samenkomt.y De overige zaken zal ik echter in orde brengen
wanneer ik gekomen zal zĳn.
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1 KORINTHIERS 12:1-28
Omtrent de geestelĳke gavena nu, broeders, wil ik
niet dat GIJ in onwetendheid zĳt.
2 GIJ weet dat GIJ, toen GIJ men¨
sen der natien waart,b tot die
stomme c afgodend werdt gedreven, al naar gelang dat GIJ geleid werdt. 3 Daarom wil ik dat
GIJ weet dat niemand wanneer hĳ
door Gods geest spreekt, zegt: „Jezus is vervloekt!”,e en niemand
kan zeggen: „Jezus is Heer!”, tenzĳ door heilige geest.f
4 Nu is er verscheidenheid van
gaven,g maar het is dezelfde geest; h
5 en er is verscheidenheid van bedieningen,i en toch is het dezelfde Heer; j 6 en er is verscheidenheid van werkingen,k en toch
is het dezelfde Godl die alle werkingen in allen tot stand brengt.m
7 Doch de manifestatie van de
geest wordt aan een ieder voor
een nuttig doel gegeven.n 8 Aan
de een wordt bĳvoorbeeld door
middel van de geest spraak van
wĳsheido gegeven, aan een ander
spraak van kennis p overeenkomstig dezelfde geest, 9 aan een
ander geloof q door dezelfde geest,
aan een ander gaven van gezondmakingenr door die ene geest,
10 aan weer een ander het doen
van krachtige werken,s aan een
ander het profeteren,t aan een ander het onderscheidenu van geinspireerde uitspraken,v aan een
ander verschillende talenw en aan
een ander het uitleggenx van talen. 11 Maar al deze werkingen
worden door een en dezelfde geest
tot stand gebracht,y die aan een
ieder respectievelĳk uitdeeltz zoals
hĳ het wil.a
12 Want evenals het lichaam
´ ´
een is, maar vele leden heeft,
en alle leden van dat lichaam,
´ ´
ofschoon er vele zĳn, e en lic
chaam zĳn,b zo ook de Christus.
´ ´
13 Want waarlĳk, door een geest
´ ´
werden wĳ allen tot een lichaam
gedoopt,d hetzĳ joden of Grieken, hetzĳ slaven of vrĳen, en wĳ
´ ´
werden er allen toe gebracht een
geest te drinken.e
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HFDST. 12
a 1Kor 14:1
1Kor 14:37
b Ef 2:12
c Ps 115:5
Hab 2:18
d 1Kor 8:4
Ga 4:8
1Th 1:9
1Pe 4:3
e Mr 9:39
1Jo 4:3
f Mt 16:17
1Jo 4:2
g Heb 2:4
1Pe 4:10
h Ef 4:4
i Ro 12:7
Ef 4:11
j Ef 4:5
k Han 2:43
l Ef 4:6
m 1Pe 4:11
n 1Kor 14:26
Ef 4:7
o Ef 1:17
p 1Kor 14:6
2Kor 8:7
q 1Kor 13:2
2Kor 4:13
r Han 3:7
Han 28:9
s Heb 2:4
t Ro 12:6
u 1Kor 14:29
v 1Jo 4:1
w Han 10:46
1Kor 14:18
x 1Kor 14:26
y 1Kor 12:6
z Ro 12:3
1Kor 7:7
Ef 4:7
a Heb 2:4
b Ro 12:5
c Ro 7:4
1Kor 10:16
Ef 4:12
d Ef 4:5
e Jo 4:14
Jo 7:37
Opb 22:17

2e kolom
a
b
c
d
e
f
g

h

i
j

k
l

m

n
o
p
q

Ef 4:16
Ef 4:25
Ef 5:30
Sp 20:12
1Kor 15:38
Ro 12:4
1Kor 12:14
1Kor 12:14
Pr 9:15
Ro 9:23
1Kor 1:26
Ge 3:7
Ge 3:21
2Ti 2:20
Ro 12:10
Ef 4:25
Ga 6:2
Heb 13:3
1Pe 5:9
Ro 8:17
Ro 12:15
1Pe 3:8
1Pe 4:13
Ro 12:5
Ef 1:23
Kol 1:24
1Kor 12:18
Ef 2:20
Han 13:1
Ef 4:11

1432

14 Want het lichaam
bestaat
´ ´
immers niet uit een lid, maar uit
a
vele. 15 Indien de voet zou zeggen: „Omdat ik geen hand ben,
ben ik geen deel van het lichaam”,
is dat nog geen reden waarom
hĳ geen deel van het lichaam is.b
16 En indien het oor zou zeggen:
„Omdat ik geen oog ben, ben ik
geen deel van het lichaam”, is dat
nog geen reden waarom het geen
deel van het lichaam is.c 17 Als
het gehele lichaam oog was, waar
zou dan het gehoor zĳn? Als het
helemaal gehoor was, waar zou de
reuk zĳn? 18 Maar nu heeft God
de leden in het lichaam geplaatst,
elk daarvan, zoals het hem heeft
behaagd.d
´ ´
19 Indien zĳ alle een lid waren,e waar zou dan het lichaam
zĳn? 20 Maar
´ ´ nu zĳn zĳ vele leden,f doch een lichaam. 21 Het
oog kan niet tot de hand zeggen:
„Ik heb u niet nodig”; of, wederom, het hoofd [niet] tot de voeten:
„Ik heb U niet nodig.” 22 Het
is echter veeleer zo dat de leden van het lichaam die zwakker g schĳnen te zĳn, noodzakelĳk zĳn, 23 en de lichaamsdelen
waarvan wĳ denken dat ze minder eervol zĳn, die omgeven wĳ
met overvloediger eer,h en aldus
hebben onze onwelvoeglĳke delen
des te overvloediger welvoeglĳkheid, 24 terwĳl onze welvoeglĳke delen niets nodig hebben.
God heeft niettemin het lichaam
zo samengesteld dat hĳ overvloediger eer gaf aan het deel dat
te kort kwam, 25 opdat er geen
verdeeldheid in het lichaam zou
zĳn, maar de leden ervan dezelfde
zorg voor elkaar ´ zouden
hebben.i
´
26 En wanneer een lid lĳdt, lĳdenj alle andere leden mee; of
wanneer een lid heerlĳkheid ontvangt,k delen alle andere leden in
de vreugde.l
27 GIJ nu zĳt Christus’ lichaam
en ieder afzonderlĳk leden.m
28 En God heeft de respectieve personen in de gemeente geplaatst: n ten eerste apostelen,o
ten tweede profeten,p ten derde
leraren; q voorts krachtige wer-
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Beschrĳving van de liefde. Talen

ken,a dan gaven van gezondmakingen,b diensten voor hulpbetoon,c bekwaamheden om leiding
te geven,d verschillende talen.e
29 Zĳn soms allen apostelen?
Zĳn soms allen profeten? Zĳn
soms allen leraren? Verrichten
soms allen krachtige werken?
30 Hebben soms allen gaven van
gezondmakingen? Spreken soms
allen in talen? f Zĳn soms allen
vertalers? g 31 Blĳft echter ĳverig naar de grotere gaven streven.h En toch wĳs ik U een allesovertreffende weg.i
j

Al spreek ik de talen van
mensen en van engelen,
13
maar heb geen liefde, dan ben ik
een klinkend [stuk] koper of een
schallende cimbaalk geworden.
2 En al heb ik de gave van profeterenl en ben vertrouwd met alle
heilige geheimenm en alle kennis,n
en al bezit ik al het geloof, zodat
ik bergen kan verzetten,o maar
heb geen liefde, dan ben ik niets.p
3 En al geef ik al mĳn bezittingen om anderen te spĳzigen,q en
al geef ik mĳn lichaam over r om
te kunnen roemen, maar heb geen
liefde,s dan baat het mĳ in het geheel niet.
4 De liefde t is lankmoedig u en
vriendelĳk.v De liefde is niet jaloers,w ze snoeft niet,x wordt niet
opgeblazen,y 5 gedraagt zich
niet onbetamelĳk,z zoekt niet
haar eigen belang,a wordt niet geergerd.b Ze rekent het kwade niet
aan.c 6 Ze verheugt zich niet
over onrechtvaardigheid,d maar
verheugt zich met de waarheid.e
7 Ze verdraagt alle dingen,f gelooft alle dingen,g hoopt alle dingen,h verduurt alle dingen.i
8 De liefde faalt nimmer.j Maar
hetzĳ er [gaven van] profeteren
zĳn, ze zullen worden weggedaan;
hetzĳ er talen zĳn, ze zullen ophouden; hetzĳ er kennis is, ze
zal worden weggedaan.k 9 Want
wĳ hebben gedeeltelĳke kennis l
en wĳ profeteren gedeeltelĳk; m
10 wanneer echter het volledige gekomen is,n zal dat wat ge-
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¨
1 KORINTHIERS 12:29–14:7
deeltelĳk is, worden weggedaan.
11 Toen ik een klein kind was,
placht ik als een klein kind te spreken, als een klein kind te denken,
als een klein kind te overleggen;
nu ik echter een mana ben geworden, heb ik de [trekken] van een
klein kind weggedaan. 12 Want
op het ogenblik zien wĳ door middel van een metalen spiegel vage
omtrekken,b maar dan van aangezicht tot aangezicht.c Op het ogenblik ken ik gedeeltelĳk, maar dan
zal ik nauwkeurig kennen, evenals ik nauwkeurig gekend word.d
13 Nu blĳven echter geloof, hoop,
liefde, deze drie; maar de grootste
van deze is de liefde.e
Streeft de liefde na, doch
beĳveren de geesblĳft
14
telĳke gaven te verkrĳgen, maar
U
f

bĳ voorkeur dat GIJ moogt profeteren.g 2 Want wie in een taal
spreekt, spreekt niet tot mensen,
maar tot God, want niemand luistert,h doch hĳ spreekt heilige geheimeni door de geest. 3 Maar
wie profeteert, bouwt door zĳn
spreken mensen op j en moedigt
hen aan en vertroost hen. 4 Wie
in een taal spreekt, bouwt zichzelf
op, maar wie profeteert, bouwt
een gemeente op. 5 Nu zou ik
wel willen dat GIJ allen in talen
spreekt,k maar ik heb liever dat GIJ
profeteert.l Ja, wie profeteert, is
groter dan wie in talen spreekt,m
tenzĳ hĳ het ook vertaalt, opdat
de gemeente opgebouwd wordt.
6 Maar stel nu, broeders, dat ik
tot U kwam en in talen sprak,
waarin zou ik U dan van nut zĳn
als ik niet tot U sprak hetzĳ met
een openbaring n of met kennis o
of met een profetie of met een lering?
7 Nu is het zo dat de onbezielde dingen geluid geven,p hetzĳ een
fluit of een harp; indien ze tussen
de tonen geen intervallen doen horen, hoe zal men dan weten wat
er op de fluit of op de harp wordt
¨
j 2Kor 10:8; k 1Kor 12:30; l Joe 2:28; Han 2:17;
Han 21:9; m 1Kor 12:10; n Ga 1:12; Ga 2:2; o 1Kor
12:8; 2Kor 11:6; p Job 21:12.

¨
1 KORINTHIERS 14:8-32
gespeeld? 8 Want waarlĳk, wie
zal zich voor de strĳd gereedmaken als de trompet een onduidelĳk signaal geeft? a 9 Zo is het
ook met U: indien GIJ door middel van de tong geen gemakkelĳk
te begrĳpen woorden spreekt,b
hoe zal men dan weten wat er
wordt gesproken? GIJ zult feitelĳk
in de lucht spreken.c 10 Nu zĳn
er in de wereld ik weet niet hoeveel soorten van spraakklanken,
en toch is geen enkele [soort] zonder betekenis. 11 Indien ik dan
de kracht van de spraakklank niet
begrĳp, zal ik een buitenlander
zĳnd voor degene die spreekt, en
degene die spreekt, zal een buitenlander voor mĳ zĳn. 12 Daarom
moet ook GIJ, aangezien GIJ ĳverig
naar [gaven van de] geeste streeft,
trachten daarin overvloedig te
zĳn tot opbouw van de gemeente.f
13 Laat daarom degene die in
een taal spreekt, bidden dat hĳ
kan vertalen.g 14 Want indien
ik in een taal bid, bidt mĳn [gave
van de] geest,h maar mĳn verstand is onvruchtbaar. 15 Wat
dan te doen? Ik zal bidden met
de [gave van de] geest, maar ik
zal ook bidden met [mĳn] verstand. Ik zal lofzingeni met de
[gave van de] geest, maar ik zal
ook lofzingen met [mĳn] verstand.j 16 Hoe zal anders wanneer gĳ met een [gave van de]
geest lof brengt, degene die de
plaats van de gewone persoon inneemt, „Amen”k zeggen op uw
dankzegging, daar hĳ niet weet
wat gĳ zegt? 17 Gĳ spreekt weliswaar een voortreffelĳk dankgebed uit, maar de ander wordt niet
opgebouwd.l 18 Ik dank God dat
ik in meer talen spreek dan GIJ allen.m 19 Niettemin zou ik in een
gemeente liever vĳf woorden met
mĳn verstand spreken, om ook anderen mondeling te onderrichten,
dan tienduizend woorden in een
taal.n
20 Broeders, wordt geen jonge kinderen in verstandelĳke
vermogens,o maar weest kleine kinderen ten opzichte van
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het slechte; a wordt daarentegen
volwassen in verstandelĳke vermogens.b 21 In de Wet staat geschreven: „’Met de taal van buitenlanders en met de lippen van
vreemdenc wil ik tot dit volk spreken,d en toch zullen zĳ zelfs dan
geen acht op mĳ slaan’, zegt Jehovah.”e 22 Talen zĳn bĳgevolg
niet tot een tekenf voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen,g
terwĳl profeteren niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen
is.h 23 Indien ´daarom
de gehe´
le gemeente op een plaats samenkomt en zĳ allen in talen spreken,i
maar er gewone mensen of ongelovigen binnenkomen, zullen zĳ
dan niet zeggen dat GIJ waanzinnig zĳt? 24 Maar indien GIJ allen
profeteert en er komt een ongelovige of gewone persoon binnen,
dan wordt hĳ door hen allen terechtgewezen,j hĳ wordt door
allen nauwkeurig onderzocht;
25 de geheimen van zĳn hart worden openbaar,k zodat hĳ op [zĳn]
aangezicht zal vallen en God zal
aanbidden en zal verklaren: „God
is werkelĳk in UW midden.”l
26 Wat dan te doen, broeders?
Wanneer GIJ samenkomt, heeft de
een een psalm, de ander heeft een
lering, een ander heeft een openbaring, een ander heeft een taal,
een ander heeft een uitlegging.m
Laat alle dingen tot opbouw geschieden.n 27 En indien iemand
in een taal spreekt, laat het dan
tot twee of hoogstens drie beperkt zĳn, en [ieder] op zĳn beurt;
en laat iemand vertalen.o 28 Is
er echter geen vertaler, laat hĳ
dan zwĳgen in de gemeente en
tot zichzelfp en tot God spreken.
29 Laten verder twee of drie profetenq spreken en laten de anderen de betekenis onderscheiden.r
30 Maar wanneer een ander,s terwĳl hĳ daar zit, een openbaring
krĳgt, moet de eerste zwĳgen.
´ ´
31
´ ´ Want GIJ kunt allen een voor
een profeteren,t opdat allen leren
en allen aangemoedigd worden.u
32 En [gaven van] de geest van
de profeten moeten door de profe-
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Positie van de vrouw. Opstanding

ten onder controle worden gehouden. 33 Want God is geen [God]
van wanorde,a maar van vrede.b
Zoals in alle gemeenten van de
heiligen 34 moeten de vrouwen
zwĳgenc in de gemeenten, want
het is hun niet toegestaan te spreken, maar zĳ moeten in onderworpenheid zĳn,d zoals ook de Wete
zegt. 35 Indien zĳ dan iets willen leren, moeten zĳ thuis hun
eigen man ernaar vragen, want
het strekt een vrouw tot schande f
in een gemeente te spreken.
36 Wat? Is het woord van God
soms van U uitgegaan,g of heeft
het soms alleen U bereikt?
37 Indien iemand denkt dat hĳ
een profeet is of met de geest
begiftigd is, laat hĳ de dingen
die ik U schrĳf, dan erkennen,
want ze zĳn het gebod des Heren.h 38 Maar is iemand onwetend, hĳ blĳft onwetend. 39 Zo
dan, mĳn broeders, blĳft ĳverig
naar het profeteren streven,i zonder evenwel het spreken in talen
te verbieden.j 40 Maar laat alle
dingen betamelĳk en volgens regeling geschieden.k
Nu maak ik bekend, broeders, het goede nieuws dat
15
ook
ik verkondigd heb, dat
U
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GIJ
GIJ

ontvangen hebt, waarin
ook
staat,n 2 door middel waarvan
GIJ ook wordt gered,o met de bewoordingen waarin ik het goede
nieuws aan U heb verkondigd, indien GIJ er tenminste aan vasthoudt, tenzĳ GIJ in feite voor niets
gelovigen zĳt geworden.p
3 Want een van de eerste dingen die ik aan U heb doorgegeven,
was datgene wat ik ook ontvangen heb,q [namelĳk] dat Christus
overeenkomstig de Schriften voor
onze zonden gestorven is,r 4 en
dat hĳ werd begraven,s ja, dat hĳ
overeenkomstig de Schriftent op
de derde dag u is opgewekt,v 5 en
dat hĳ aan Cefas
is verschenen,w
_
daarna aan de twaalf.x 6 Vervolgens is hĳ aan meer dan vĳfhonderd broeders tegelĳk verschenen, van wie de meesten tot op dit
ogenblik nog in leven zĳn,y maar
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¨
1 KORINTHIERS 14:33–15:20
sommigen zĳn ontslapen. 7 Vera vervolgens is hĳ aan Jakobus
_
schenen, daarna aan alle aposteb
8 doch het laatst van allen
len;
is hĳ ook aan mĳ verschenenc als
aan een te vroeg geborene.
9 Want ik ben de geringste d
van de apostelen en ik ben niet
waard een apostel genoemd te
worden, omdat ik de gemeente
van God vervolgde heb. 10 Maar
door Gods onverdiende goedheidf
ben ik wat ik ben. En zĳn onverdiende goedheid jegens mĳ is niet
vergeefs gebleken,g maar ik heb
meer dan zĳ allen gearbeid,h echter niet ik, doch de onverdiende
goedheid van God die met mĳ is.i
11 Maar
´ of ik het nu ben ´ of zĳ het
zĳn, zo prediken wĳ en zo hebt GIJ
geloofd.j
12 Indien er nu van Christus gepredikt wordt dat hĳ uit de doden is opgewekt,k hoe kunnen dan
sommigen onder U zeggen dat er
geen opstanding van de doden is? l
13 Indien er werkelĳk geen opstanding van de doden is, dan
is ook Christus niet opgewekt.m
14 Maar indien Christus niet is
opgewekt, is onze prediking stellig vergeefs, en ons geloof is vergeefs.n 15 Dan blĳken wĳ bovendien valse getuigen van God te
zĳn,o want dan hebben wĳ tegen
God in getuigdp dat hĳ de Christus heeft opgewekt,q die hĳ echter niet opgewekt heeft indien de
doden werkelĳk niet worden opgewekt.r 16 Want indien de doden niet worden opgewekt, is ook
Christus niet opgewekt. 17 Indien bovendien Christus niet is
opgewekt, is UW geloof nutteloos;
GIJ zĳt nog in UW zonden.s 18 Ja,
dan zĳn ook zĳ die in eendracht
met Christus zĳn ontslapen,t vergaan.u 19 Indien wĳ alleen in
dit leven op Christus hebben gehoopt,v zĳn wĳ van alle mensen
het meest te beklagen.
20 Maar nu is Christus uit de
doden opgewekt,w de eersteling x
van hen die ontslapen zĳn.y
x Le 23:10; Kol 1:18; y Han 26:23.

¨
1 KORINTHIERS 15:21-47
21 Want aangezien de dooda door
een mens is, is ook de opstanding b der doden door een mens.
22 Want evenals in Adam
allen
_
sterven,c zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden.d 23 Maar een ieder in zĳn
eigen rangorde: Christus, de eersteling,e daarna zĳ die de Christus toebehoren, gedurende zĳn
tegenwoordigheid.f 24 Vervolgens het einde, wanneer hĳ het
koninkrĳk aan zĳn God en Vader
overdraagt, wanneer hĳ alle regering en alle autoriteit en kracht
heeft tenietgedaan.g 25 Want
hĳ moet als koning regeren totdat
[God] alle vĳanden onder zĳn voeten heeft gelegd.h 26 Als laatste vĳand wordt de dood tenietgedaan.i 27 Want [God] „heeft
alle dingen onder zĳn voeten onderworpen”.j Maar wanneer hĳ
zegt dat ’alle dingen onderworpen zĳn’,k is het duidelĳk dat dit
met uitzondering is van degene
die alle dingen aan hem onderwierp.l 28 Wanneer echter alle
dingen aan hem onderworpen zullen zĳn,m dan zal ook de Zoon
zelf zich onderwerpen aan Degene n die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zĳ voor
iedereen.o
29 Wat zullen anders zĳ doen
die worden gedoopt met het doel
doden [te zĳn]? p Indien de doden
in het geheel niet worden opgewekt,q waarom worden zĳ ook gedooptr met het doel zodanigen [te
zĳn]? 30 Waarom zĳn ook wĳ
elk uur in gevaar? s 31 Dagelĳks
zie ik de dood onder de ogen.t
Dit verzeker ik krachtens de uitbundige vreugde u over U, broeders, welke ik in Christus Jezus,
onze Heer, heb. 32 Indien ik, gelĳk mensen, te Efeze
met wilde
_
beesten heb gevochten,v wat baat
het mĳ? Indien de doden niet worden opgewekt, „laat ons [dan] eten
en drinken, want morgen sterven wĳ”.w 33 Wordt niet misleid. Slechte omgang bederft nuttige gewoonten.x 34 Ontwaakt
en wordt nuchter y op een recht-
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vaardige manier en beoefent geen
zonde, want sommigen hebben
geen kennis van God.a Ik spreek
om U tot schaamte te bewegen.b
35 Niettemin zal iemand zeggen: „Hoe worden de doden opgewekt? Ja, met wat voor lichaam
komen zĳ?” c 36 Onredelĳke
mens! Wat gĳ zaait, wordt niet
levend gemaakt tenzĳ het eerst
sterft; d 37 en aangaande wat gĳ
zaait, gĳ zaait niet het lichaam dat
zich zal ontwikkelen, maar louter
een korrel,e misschien van tarwe
of een van de overige [graansoorten]; 38 maar God geeft er een
lichaam aanf zoals het hem heeft
behaagd,g en aan elk van de zaden zĳn eigen lichaam. 39 Niet
alle vlees is hetzelfde vlees, maar
er is dat van mensen, en er is ander vlees van vee en ander vlees
van vogels en een ander van vissen.h 40 En er zĳn hemelse i lichamen en aardse lichamen,j maar
k
de heerlĳkheid
´ ´ van de hemelse lichamen is een soort en die van
de aardse lichamen is een andere
soort. ´ 41
De heerlĳkheid van de
´
zonl is een soort en de heerlĳkheid
van de maanm is een andere, en de
heerlĳkheid van de sterrenn is een
andere, ja, de ene ster verschilt in
heerlĳkheid van de andere.
42 Zo is het ook met de opstanding der doden.o Het wordt
gezaaid in verderfelĳkheid, het
wordt opgewekt in onverderfelĳkheid.p 43 Het wordt gezaaid
in oneer,q het wordt opgewekt in
heerlĳkheid.r Het wordt gezaaid
in zwakheid,s het wordt opgewekt in kracht.t 44 Het wordt
gezaaid als een fysiek lichaam,u
het wordt opgewekt als een geestelĳk lichaam.v Indien er een fysiek lichaam is, dan is er ook een
geestelĳk lichaam. 45 Zo staat
er ook geschreven: „De eerste
mens, Adam,
werd een levende
_
werd een
ziel.”w De laatste Adam
_
levengevende x geest.y 46 Niettemin is dat wat geestelĳk is niet
het eerst, maar dat wat fysiek
is, daarna dat wat geestelĳk is.z
47 De eerste mens is uit de aarde
en van stof gemaakt; a de tweede
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mens is uit de hemel.a 48 Zoals
hĳ [is] die van stof gemaakt is,b
zo [zĳn] ook zĳ die van stof gemaakt zĳn; en zoals de hemelse c [is], zo [zĳn] ook zĳ die hemels zĳn.d 49 En evenals wĳ
het beelde hebben gedragen van
degene die van stof gemaakt is,
zullen wĳ ook het beeldf van de
hemelse dragen.
50 Dit zeg ik evenwel, broeders,
dat vlees en bloed Gods
konink¨
rĳk niet kunnen be¨ erven,g en de
verderfelĳkheid beerft de onverderfelĳkheid niet.h 51 Ziet! Ik
vertel U een heilig geheim: Wĳ zullen niet allen ontslapen, maar wĳ
zullen allen veranderd worden,i
52 in een ogenblik, in een oogwenk, gedurende de laatste trompet. Want de trompetj zal klinken
en de doden zullen onverderfelĳk worden opgewekt, en wĳ zullen veranderd worden. 53 Want
dit wat verderfelĳk is, moet onverderfelĳkheid aandoen,k en dit wat
sterfelĳk is,l moet onsterfelĳkheid aandoen. 54 Maar wanneer
[dit wat verderfelĳk is, onverderfelĳkheid aandoet en] dit wat
sterfelĳk is, onsterfelĳkheid aandoet, dan zal het woord in vervulling gaan dat geschreven staat:
„De doodm is voor eeuwig verzwolgen.”n 55 „Dood, waar is
uw overwinning? Dood, waar is
uw angel?”o 56 De angelp die de
dood veroorzaakt, is de zonde,
maar de kracht tot zonde is de
Wet.q 57 Maar God zĳ gedankt,
want hĳ geeft ons de overwinning door bemiddeling van onze
Heer Jezus Christus! r
58 Dientengevolge, mĳn geliefde broeders, wordt standvastig,s onwrikbaar, altĳd volop te
doen hebbend in het werk van de
Heer,t wetend dat UW arbeid niet
tevergeefs is u in verband met [de]
Heer.
v

Wat nu de inzameling betreft die voor de heiligen
16
is, doet ook
zoals ik de gew

GIJ
¨
meenten van Galati
_ ex opgedragen heb. 2 Laat een ieder van U
op elke eerste dag van de week
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¨
1 KORINTHIERS 15:48–16:15
in zĳn eigen huis iets opzĳ leggen en opsparen, naar gelang hĳ
voorspoed heeft, opdat er niet
pas inzamelingen gehouden zullen worden wanneer ik gekomen
ben. 3 Wanneer ik echter eenmaal daar ben, zal ik de mannen die GIJ door middel van brieven goedkeurt,a zenden om UW
liefdegave naar Jeruzalem
te bren_
gen. 4 Zo het echter gepast is
dat ik er eveneens naar toe ga, dan
zullen zĳ met mĳ daarheen gaan.
5 Maar ik zal naar U toe¨ komen wanneer ik Macedoni
_ e ben
doorgetrokken,
want ik ga door
¨
Macedoni
_ e; b 6 en misschien zal
ik bĳ U blĳven of zelfs de winter bĳ U doorbrengen, opdat GIJ
mĳ een eindweegs kunt vergezellenc ongeacht waar ik naar toe
ga. 7 Want ik wil U niet slechts
nu op [mĳn] doorreis zien, want
ik hoop enige tĳd bĳ U te blĳven,d als Jehovahe het vergunt.f
8 Tot het pinkster[feest] blĳf ik
g
echter in Efeze,
9 want er is
_
een grote deur die tot activiteit
leidt voor mĳ geopend,h maar er
zĳn veel tegenstanders.
¨
10 Indien Timothe
us i echter
_
komt, zorgt er dan voor dat hĳ
vrĳ van vrees onder U wordt,
want hĳ verricht het werk van
Jehovah,j evenals ik. 11 Laat
niemand daarom op hem neerzien.k Vergezelt hem in vrede een
eindweegs, opdat hĳ naar mĳ toe
kan komen, want ik wacht op hem
met de broeders.
12 Wat nu onze broeder Apol_
los l betreft, ik heb hem herhaaldelĳk dringend verzocht met de
broeders naar U toe te gaan, en
toch was het volstrekt niet zĳn
wil om nu te komen; hĳ zal echter komen wanneer hĳ de gelegenheid heeft.
13 Blĳft wakker,m staat vast in
het geloof,n gedraagt U als mannen,o wordt sterk.p 14 Laat al
UW aangelegenheden met liefde
geschieden.q
15 Nu vermaan ik U , broeders: GIJ weet dat het huisgezin
van Stefanas
de eersteling r van
_

¨
¨
1 KORINTHIERS 16:16—2 KORINTHIERS 1:11
Achaje
_ is en dat zĳ zich ten dienste van de heiligen hebben gesteld.a 16 Moogt ook GIJ U aan
dat soort van personen blĳven
onderwerpen en aan een ieder
die meewerkt en arbeidt.b 17 Ik
verheug mĳ echter over de tegenc en Forwoordigheid van Stefanas
_
¨
tunatus
en Acha_ ıkus, want zĳ heb_
ben het vergoed dat GIJ niet hier
zĳt. 18 Want zĳ hebben mĳn
geest en de UWE verkwikt.d Erkent daarom dat soort van mensen.e
19 De gemeenten van Asia
zen_
den U hun groeten.f Aqu_ _ila en Pr _is-
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ka en ook de gemeente die in hun
huis is,a groeten U hartelĳk in [de]
Heer. 20 Alle broeders groeten
U. Groet elkaar met een heilige
kus.b
21 [Dit is] mĳn groet, die van
P a_ ulus,
in mĳn eigen hand_
schrift.c
22 Als iemand geen genegenheid voor de Heer heeft, hĳ zĳ
vervloekt.d O onze Heer, kom! e
23 Moge de onverdiende goedheid
van de Heer Jezus met U zĳn.
24 Moge mĳn liefde zĳn met U
allen in eendracht met Christus
Jezus.

dccc

ccc

DE TWEEDE BRIEF AAN DE
¨
KORINTHIERS

Pa_ ulus,
door Gods wil een
_
apostel van
Christus Jezus,
1
¨
en Timothe
us, [onze] broeder,
_
a

b

aan de gemeente van God die in
Kor _inthe is, alsmede aan alle heiligenc die in geheel Achaje
_ d zĳn:
2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus.e
3 Gezegend zĳ de God en Vader f
van onze Heer Jezus Christus, de
Vader der tedere barmhartighedeng en de God van alle vertroosting,h 4 die ons vertroost in al
onze verdrukking,i opdat wĳ hen
die in enigerlei verdrukking zĳn,
kunnen vertroostenj door middel
van de vertroosting waarmee wĳzelf door God worden vertroost.k
5 Want evenals het lĳden voor de
Christus overvloedig is in ons,l zo
is ook de vertroosting die wĳ ontvangen overvloedig door bemiddeling van de Christus.m 6 Hetzĳ
wĳ dan in verdrukking zĳn, het is
tot UW vertroosting en redding; n
of hetzĳ wĳ vertroost worden, het
is tot UW vertroosting, die werkzaam is om U hetzelfde lĳden te
doen verduren dat ook wĳ ondergaan.o 7 Onze hoop voor U is dan
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ook onwankelbaar, daar wĳ weten
dat GIJ, evenals GIJ deel hebt aan
het lĳden, op dezelfde wĳze ook
zult delen in de vertroosting.a
8 Want wĳ willen U niet onwetend laten, broeders, omtrent de
verdrukking die ons in het [disb is overkomen, dat er
trict] Asia
_
een zeer sterke druk, die onze
krachten te boven ging, op ons
werd uitgeoefend, zodat wĳ zelfs
zeer in het onzekere verkeerden
over ons leven.c 9 Ja, inwendig
hadden wĳ het gevoel dat wĳ het
doodvonnis hadden ontvangen.
Dit geschiedde opdat wĳ ons vertrouwend niet op onszelf zouden
stellen, maar op de God die de
doden opwekt.e 10 Van zo iets
groots als de dood heeft hĳ ons
verlost en zal hĳ ons verlossen; f en op hem hebben wĳ onze
hoop gevestigd dat hĳ ons ook
verder zal verlossen.g 11 Ook
GIJ kunt meehelpen door UW smeking voor ons,h opdat velen ten
behoeve van ons danki mogen
brengen voor wat ons goedgunstig is gegeven ten gevolge van
g Ps 34:7; 2Ti 4:18; h Ro 15:30; Fil 1:19; Flm 22;
i 2Kor 9:11.
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vele [in gebed opgeheven] gezichten.a
12 Want datgene waarover wĳ
roemen, waarvan ons geweten
getuigenis aflegt,b is dat wĳ ons
met heiligheid en godvruchtige
oprechtheid, niet met vleselĳke wĳsheid,c maar met Gods onverdiende goedheid, in de wereld
hebben gedragen, doch zeer in
het bĳzonder ten aanzien van U.
13 Want wĳ schrĳven U werkelĳk niets anders dan dingen die
GIJ goed weet of ook erkent, en
waarvan ik hoop dat GIJ ze tot
het einde toe zult blĳven erkennen,d 14 zoals GIJ ook tot op zekere hoogte hebt erkend dat wĳ
voor U een reden tot roemen zĳn,e
zoals GIJ dit ook voor ons zult
zĳn op de dag van onze Heer
Jezus.f
15 Met dit vertrouwen daarom
was ik reeds eerder van plan naar
U toe te komen,g opdat GIJ een
tweede h [gelegenheid tot] vreugde zoudt hebben, 16 en om na
een kort oponthoud bĳ U naar Ma¨
¨
cedoni
_ ei te gaan en van Macedoni
_ e
bĳ U terug te komenj en een eindweegs door U vergezeldk te worden
naar Judea.
17 Nu dan, toen ik
_
zulk een plan had, gaf ik mĳ toch
niet aan lichtvaardigheid over? l
Of neem ik mĳ de dingen die
ik mĳ voorneem, overeenkomstig
het vlees m voor, opdat het bĳ mĳ
„Ja, Ja” en „Neen, Neen” zou zĳn? n
18 Maar God staat er borg voor
dat ons tot U gerichte woord niet
Ja en toch Neen is. 19 Want de
Zoon van God,o Christus Jezus,
die door bemiddeling van ons, dat
wil zeggen door bemiddeling van
¨
mĳ en Silvanus
en Timothe
us,p
_
_
onder U werd gepredikt, is niet
Ja en toch Neen geworden, maar
in zĳn geval is Ja, Ja geworden.q
20 Want ongeacht hoe vele Gods
beloftenr zĳn, ze zĳn Ja geworden
door tussenkomst van hem.s Daarom wordt ook door bemiddeling
van hem het „Amen”t [gezegd], tot
heerlĳkheid van God door bemiddeling van ons. 21 Doch hĳ die
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¨
2 KORINTHIERS 1:12–2:10
waarborgt dat GIJ en wĳ Christus
toebehoren en hĳ die ons heeft gezalfd,a is God. 22 Hĳ heeft ook
zĳn zegelb op ons gedrukt en ons
in ons hart het onderpandc van
wat komen zal gegeven, namelĳk
de geest.d
23 Nu roep ik God aan tot getuige e tegen mĳn eigen ziel dat
ik om U te sparenf nog niet naar
Kor _inthe ben gekomen. 24 Niet
dat wĳ de meesters g over UW geloof zĳn, maar wĳ zĳn medewerkers h tot UW vreugde, want GIJ
staati door [UW] geloof.j
Dit heb ik namelĳk bĳ mĳzelf
besloten: niet weer in droef2
heid tot
te komen. 2 Want
k

U

als ik U bedroefd maak,l wie anders kan mĳ dan eigenlĳk opmonteren dan degene die door mĳ
bedroefd is gemaakt? 3 Daarom
juist heb ik dit geschreven, om bĳ
mĳn komst niet bedroefd te wordenm vanwege hen over wie ik mĳ
eigenlĳk moet verheugen; n want
ik heb vertrouweno in U allen dat
de vreugde die ik heb, [ook] die
van U allen is. 4 Want uit veel
verdrukking en beklemming van
hart heb ik U onder veel tranenp
geschreven, niet om U bedroefd te
maken,q maar opdat GIJ de liefde
zoudt kennen die ik zeer in het bĳzonder voor U heb.
5 Indien iemand nu droefheid
heeft veroorzaakt,r dan heeft hĳ
niet mĳ bedroefd, maar in zekere mate U allen — om mĳ niet
te hard uit te drukken. 6 Deze
bestraffing,s die door de meerderheid is gegeven, is voldoende voor
zo iemand, 7 zodat GIJ [hem] nu
integendeel goedgunstig dient te
vergevent en dient te vertroosten,
opdat zo iemand niet op de een of
andere wĳze door zĳn overmatige
bedroefdheid wordt verzwolgen.u
8 Daarom vermaan ik U, UW liefde v jegens hem te bevestigen.
9 Want ook met dit doel schrĳf ik,
om het bewĳs van U te verkrĳgen
of GIJ in alle dingen gehoorzaam
zĳt.w 10 Alles wat GIJ iemand
goedgunstig vergeeft, vergeef ik
ook.x Trouwens, wat mĳ aangaat,

¨
2 KORINTHIERS 2:11–3:15
alles wat ik goedgunstig heb vergeven, zo ik iets goedgunstig
vergeven heb, is ter wille van
U geweest voor het aangezicht
van Christus, 11 opdat wĳ niet
door Satan
worden overmeesterd,a
_
want wĳ zĳn niet onwetend van
zĳn bedoelingen.b
12 Toen ik nu in Troas
_ c aankwam om het goede nieuws over
de Christus bekend te maken en
er een deur voor mĳ werd geopend in [de] Heer,d 13 kreeg ik
geen verlichting in mĳn geest, omdat ik er mĳn broeder T _itus e niet
aantrof, maar ik nam afscheid van
¨
hen en vertrok naar Macedoni
_ e.f
14 Doch God zĳ gedankt, die
ons altĳd in een triomftocht
meevoertg in gezelschap h van de
Christus en de geur van de kennis van hem door bemiddeling
van ons in elke plaats waarneembaar maakt! i 15 Want voor God
zĳn wĳ een welriekende geur j van
Christus onder hen die gered worden en onder hen die vergaan; k
16 voor de laatsten een geur uitgaande van dood tot dood,l voor de
eersten een geur uitgaande van leven tot leven. En wie is voldoende bekwaam voor deze dingen? m
17 [Wĳ,] want wĳ zĳn geen venters van het woord van Godn zoals
vele mensen,o maar als uit oprechtheid, ja, als door God gezonden, onder het oog van God,
in gezelschap van Christus, spreken wĳ.p
Beginnen wĳ ons weer aan te
bevelen? Of hebben wĳ mis3
schien, zoals sommigen, aanbeveq

lingsbrievenr voor U of van U nodig? 2 GIJZELF zĳt onze brief,s
geschreven op ons hart en gekend en gelezen door alle mensen.t 3 Want het is duidelĳk dat
GIJ een brief van Christus zĳt,
geschreven door ons als bedienaren,u niet met inkt geschreven,
maar met geestv van een levende
God, niet op stenen tafelen,w maar
op vleselĳke tafelen, op harten.x
4 Dank zĳ de Christus nu hebben wĳ zulk een vertrouweny jegens God. 5 Niet dat wĳ uit ons-

Geen venters. Bekwaam door God
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zelf voldoende bekwaam zĳn om
iets als uit onszelf komend te kunnen beschouwen,a maar dat wĳ
voldoende bekwaam zĳn, komt
van God,b 6 die ons werkelĳk
voldoende bekwaam heeft gemaakt om dienaren van een nieuw
verbond te zĳn,c niet van een geschreven reglement,d maar van
geest; e want het geschreven reglement veroordeeltf ter dood, maar
de geest maakt levend.g
7 Indien bovendien het reglement dat de dood toedienth en
dat met letters in stenen werd
gegrift,i in heerlĳkheid tot stand
¨
kwam,j zodat de zonen van Isra
el
_
hun blik niet oplettend op het aangezicht van Mozes
konden vesti_
gen wegens de heerlĳkheid van
k [een heerlĳkzĳn aangezicht,
heid] die weggedaan zou worden,
8 waarom zou dan het toedienen
van de geestl niet [nog] veelmeer
met heerlĳkheid gepaard gaan? m
9 Want indien het reglement dat
veroordeling toediende n heerlĳk
was,o veelmeer is het toedienen
van rechtvaardigheidp overvloedig in heerlĳkheid.q 10 Ja, zelfs
dat wat eens heerlĳk is gemaakt,
is in dit opzicht van heerlĳkheid
ontdaanr wegens de heerlĳkheid
waardoor het wordt overtroffen.s
11 Want indien dat wat weggedaan zou worden, met heerlĳkheid werd ingevoerd,t veelmeer
zou dan dat wat blĳft, met heerlĳkheid zĳn.u
12 Daar wĳ dan zulk een hoop
hebben,v gebruiken wĳ grote vrĳmoedigheid van spreken 13 en
doen niet als Mozes,
die altĳd een
_
deed
sluier w voor zĳn aangezicht
¨
opdat de zonen van Isra
el hun blik
_
niet oplettend zouden vestigen op
het einde x van dat wat weggedaan zou worden. 14 Maar hun
geestelĳke vermogens waren afgestompt.y Want tot op de huidige dag blĳft dezelfde sluier bĳ
het lezen van het oude verbond
onopgetild,z omdat hĳ door bemiddeling van Christus wordt
weggedaan.a 15 Ja, tot heden
z Jes 6:10; Jo 12:40; a Ro 7:6; Ef 2:15.
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God van dit samenstel. Uitweg

toe ligt er telkens wanneer Mo_
zes wordt gelezen,a een sluier
b
over hun hart.
16 Maar wanneer men zich tot Jehovah keert,
wordt de sluier weggenomen.c
17 Jehovah nu is de Geest,d en
waar de geeste van Jehovahf is,
daar is vrĳheid.g 18 En wĳ allenh worden, terwĳl wĳ met ongesluierde aangezichten de heerlĳkheid van Jehovah gelĳk spiegels
weerkaatsen,i van heerlĳkheid tot
heerlĳkheidj in hetzelfde beeldk
veranderd,l precies zoals het door
Jehovah, [de] Geest, wordt gedaan.m
Daarom, aangezien wĳ deze
4
bediening hebben overeenkomstig de barmhartigheid die
n

ons werd betoond,o geven wĳ de
moed niet op; 2 maar wĳ hebben gebroken met de achterbakse dingen waarover men zich dient
te schamen,p daar wĳ niet met listigheid wandelen noch het woord
van God vervalsen,q maar door de
waarheid openbaar te maken, onszelf aan ieder menselĳk geweten
aanbevelen voor het oog van God.r
3 Als er nu in werkelĳkheid een
sluier ligt over het goede nieuws
dat wĳ bekendmaken, dan is het
gesluierd onder hen die vergaan,s
4 onder wie de god van dit samenstel van dingent de geest van
de ongelovigen heeft verblindu opdat het verlichtende lichtv van
het glorierĳke goede nieuws w over
de Christus, die het beeldx van
God is, niet zou doorschĳnen.y
5 Want wĳ prediken niet onszelf,
maar Christus Jezus als Heer,z en
onszelf als UW slavena om Jezus’
wil. 6 Want het is God die gezegd heeft: „Het licht schĳne uit
de duisternis”,b en hĳ heeft op ons
hart geschenen om [het] te verlichtenc met de glorierĳke kennis d
van God door het aangezicht van
Christus.e
7 Wĳ hebben deze schatf echter in aardeng vaten,h opdat de
krachti die datgene wat normaal
is te boven gaat, van God zou
zĳnj en niet uit onszelf.k 8 Wĳ
worden in elk opzicht bestookt,l
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2 KORINTHIERS 3:16–4:18
maar toch niet zo in het nauw
gedreven dat wĳ ons niet meer
kunnen bewegen; wĳ zĳn ten einde raad, maar niet totaal zonder
uitweg; a 9 wĳ worden vervolgd,
maar niet in de steek gelaten; b
wĳ worden neergeworpen,c maar
niet vernietigd.d 10 Altĳd verduren wĳ overal in ons lichaam
de dodelĳke behandeling die men
Jezus deed toekomen,e opdat ook
het leven van Jezus in ons lichaam
openbaar gemaakt moge worden.f
11 Want wĳ die leven, worden om
Jezus’ wil altĳd met de dood geconfronteerd,g opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelĳke vlees openbaar gemaakt moge
worden.h 12 Dientengevolge is
in ons de dood aan het werk, maar
in U het leven.i
13 Omdat wĳ nu dezelfde geest
van geloof hebben als waarvan
geschreven staat: „Ik heb geloof
geoefend, daarom heb ik gesproken”,j oefenen ook wĳ geloof en
daarom spreken wĳ, 14 daar wĳ
weten dat hĳ die Jezus heeft opgewekt, ook ons te zamen met Jezus
zal opwekken en ons te zamen met
U zal aanbieden.k 15 Want alles
geschiedt ter wille van U,l opdat de
onverdiende goedheid, die werd
vermeerderd, overvloedig zou zĳn
wegens de dankzegging van nog
velen meer tot de heerlĳkheid van
God.m
16 Daarom geven wĳ de moed
niet op, maar ook al vervalt de
mens die wĳ uiterlĳk zĳn, de mens
die wĳ innerlĳk zĳn,n wordt stellig van dag tot dag vernieuwd.
17 Want alhoewel de verdrukking
van korte duur o en licht is, bewerkt ze voor ons een heerlĳkheid die van een steeds meer allesovertreffend gewicht is en eeuwig
duurt,p 18 terwĳl wĳ onze ogen
niet gericht houden op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet.q Want de
dingen die men ziet, zĳn tĳdelĳk,r
i 2Kor 2:16; j Ps 116:10; k Ro 8:11; 1Kor 6:14;
l 1Kor 3:21; m 2Ti 2:10; n Ro 7:22; Kol 3:10;
o 1Pe 1:6; p Mt 5:12; Ro 8:18; q Ro 8:34; 2Kor
5:7; Heb 11:1; r Ps 37:10; Jak 1:11.
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2 KORINTHIERS 5:1-21
maar de dingen die men niet ziet,
zĳn eeuwig.a
Want wĳ weten dat wanneer
ons aardse huis,b deze tent,c
ontbonden zou worden,d wĳ een
gebouw van God zullen hebben,
een niet met handen gemaakt,e
eeuwig f huis in de hemelen.
2 Want in dit woonhuis zuchteng
wĳ inderdaad en verlangen wĳ er
vurig naar het voor ons [bestemde] uit de hemel aan te doen,h
3 zodat wĳ, wanneer wĳ het werkelĳk hebben aangedaan, niet
naakt bevonden zullen worden.i
4 Ja, wĳ die in deze tent zĳn,
zuchten, omdat wĳ bezwaard zĳn;
want wĳ willen het niet uitdoen,
maar het andere aandoen,j opdat
het sterfelĳke door het leven verzwolgen moge worden.k 5 Hĳ nu
die ons juist hiertoe heeft voortgebracht, is God,l die ons het onderpandm van wat komen zal heeft
gegeven, namelĳk de geest.n
6 Wĳ zĳn daarom altĳd vol goede moed en weten dat wĳ, zolang
wĳ thuis zĳn in het lichaam, afwezig zĳn van de Heer,o 7 want
wĳ wandelen door geloof, niet
door aanschouwen.p 8 Maar wĳ
zĳn vol goede moed en willen liever afwezig geraken van het lichaam en onze intrek nemen bĳ
de Heer.q 9 Daarom stellen wĳ
het ons ook ten doel om, hetzĳ wĳ ons tehuis bĳ hem hebben, hetzĳ wĳ van hem afwezig zĳn,r hem welgevallig te zĳn.s
10 Want wĳ moeten allen voor
de rechterstoel van de Christus
openbaar gemaakt worden,t opdat
een ieder het hem toegekende ontvangt voor de dingen die hĳ door
middel van het lichaam heeft gedaan, overeenkomstig de dingen
die hĳ heeft beoefend, hetzĳ goed
of kwaad.u
11 Daar wĳ dus de vrees v des
Heren kennen, blĳven wĳ mensen
overreden,w maar voor God zĳn
wĳ openbaar gemaakt. Ik hoop
echter dat wĳ ook voor UW geweten openbaar zĳn gemaakt.x
12 Wĳ bevelen ons niet weer bĳ

5

Door geloof wandelen. Gezanten
HFDST. 4
a Da 7:27

HFDST. 5
b Pr 12:3
2Kor 4:7
c 2Pe 1:13
d 2Pe 1:14
e 1Kor 15:48
1Kor 15:50
Fil 3:21
f Lu 16:9
g Ro 8:23
h Ro 6:4
1Kor 15:48
i Opb 3:18
j 1Kor 15:43
Fil 1:21
k 1Kor 15:53
1Pe 1:4
l Ef 2:10
m 2Kor 1:22
Ef 1:14
n Ro 8:23
1Kor 12:13
o Jo 14:3
p Ro 8:24
2Kor 4:18
q Fil 1:23
r Fil 1:24
s Han 10:35
t Han 17:31
u Kol 3:24
Opb 22:12
v Heb 10:31
1Pe 1:17
w Han 18:4
x 2Kor 4:2

2e kolom
a 2Kor 3:1
2Kor 10:12
b 2Kor 1:14
c Jer 9:23
2Kor 10:10
d Jer 9:24
e 2Kor 11:1
2Kor 11:16
f 2Kor 12:6
g Jes 53:10
Mt 20:28
1Ti 2:6
h Ro 14:7
i Ro 6:11
j Han 3:15
k Mt 12:50
2Kor 7:1
1Pe 4:6
l Mt 23:39
m Jo 20:17
n Ro 6:4
Ga 6:15
o Jes 43:18
Ef 4:22
p Ef 4:24
q Ro 5:10
Ef 2:16
Kol 1:20
r Han 20:24
s Ro 3:24
t Ro 5:6
Ro 11:15
1Jo 2:2
u Ps 37:29
Opb 21:3
v Jes 43:25
Ro 4:25
Ro 5:18
w Han 13:38
x Mt 28:19

1442

aan,a maar geven U een aanleiding om met betrekking tot
ons te roemen,b opdat GIJ [iets
te antwoorden] hebt aan degenen die roemen over de uiterlĳke verschĳning,c maar niet over
het hart.d 13 Want zo wĳ buiten ons verstand waren,e dan was
het voor God; zĳn wĳ gezond
van verstand,f dan is het voor U.
14 Want de liefde die de Christus
heeft, ´ dringt ons, want´ wĳ
heb´
ben zo geoordeeld, dat een mens
g
voor allen is gestorven; allen waren dus gestorven; 15 en hĳ is
voor allen gestorven, opdat zĳ die
leven, niet langer voor zichzelf
zouden leven,h maar voor hemi
die voor hen gestorven is en werd
opgewekt.j
16 Dientengevolge kennen wĳ
van nu af niemand naar het vlees.k
Ook al hebben wĳ Christus naar
het vlees gekend,l dan kennen
wĳ hem nu stellig niet meer zo.m
17 Indien iemand derhalve in
eendracht met Christus is, dan
is hĳ een nieuwe schepping; n de
oude dingen zĳn voorbĳgegaan,o
zie! nieuwe dingen zĳn ontstaan.p
18 Maar alle dingen komen van
God, die ons door Christus met
zich heeft verzoendq en ons de bediening r van de verzoening heeft
gegeven, 19 namelĳk dat God
door bemiddeling van Christus s
een wereldt met zichzelf verzoende,u waarbĳ hĳ hun hun overtredingen niet aanrekende,v en hĳ
heeft aan ons het woordw van de
verzoening toevertrouwd.x
20 Wĳy zĳn daarom gezantenz
die optreden in de plaats van
Christus,a alsof God door ons
een dringend verzoek deed.b Als
plaatsvervangers van Christus
smeken wĳ: c „Wordt met God
verzoend.” 21 Degene die geen
zonde kende,d heeft hĳ voor ons
tot zonde gemaakt,e opdat wĳ
door bemiddeling van hem Gods
rechtvaardigheidf zouden worden.
U

y Fil 3:20; z Ef 6:20; a Mt 25:40; b 2Kor 2:14;
c Opb 22:17; d Jo 8:46; Heb 4:15; Heb 7:26; e Le
16:21; Heb 9:28; f De 21:23; Ro 1:17.
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¨
2 KORINTHIERS 6:1–7:7

Ongelĳk juk
a

Met hem samenwerkend, verzoeken wĳ
ook dringend,
6
de onverdiende goedheid van God
U

niet te aanvaarden en dan het
doel ervan te missen.b 2 Want
hĳ zegt: „In een tĳd van aanvaarding heb ik U verhoord, en op een
dag van redding ben ik U te hulp
gekomen.”c Ziet! Nu in het bĳzonder is het de tĳd van aanvaarding.d Ziet! Nu is het de dag van
redding.e
3 In geen enkel opzicht geven
wĳ enige aanleiding tot struikelen,f opdat er geen aanmerkingen
op onze bediening gemaakt kunnen worden,g 4 maar in elk opzicht bevelen wĳ ons als Gods dienaren aan: h door veel te verduren,
door verdrukkingen, door noden,
door moeilĳkheden,i 5 door slagen, door gevangenissen,j door ongeregeldheden, door moeizame arbeid, door slapeloze nachten, door
tĳden zonder voedsel,k 6 door
zuiverheid, door kennis, door lankmoedigheid,l door goedheid,m door
heilige geest, door liefde vrĳ van
huichelarĳ,n 7 door waarachtige woorden, door Gods kracht; o
door middel van de wapenen p
der rechtvaardigheid ter rechteren ter linkerzĳde, 8 door middel
van heerlĳkheid en oneer, door
middel van slecht bericht en goed
bericht; als bedriegers q en toch
waarachtig, 9 als onbekend en
toch herkend,r als stervend en
toch, ziet! wĳ leven,s als streng
onderrichtt en toch niet overgegeven aan de dood,u 10 als bedroefd, maar ons altĳd verheugend, als arm, maar velen rĳk
makend, als niets hebbend en toch
alles bezittend.v
11 Onze mond heeft
zich voor
¨
U geopend, Korinthiers, ons hartw
heeft zich verruimd. 12 In ons
zĳt GIJ niet eng behuisd,x maar GIJ
zĳt eng behuisd in UW eigen tedere genegenheden.y 13 Bĳ wĳze
van vergelding dan, om iets terug
te doen — ik spreek als tot kinderenz — verruimt GIJ U eveneens.
14 Komt niet onder een ongelĳk juk met ongelovigen.a Want
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wat voor deelgenootschap hebben
rechtvaardigheid en wetteloosheid? a Of wat heeft licht met duisternis gemeen? b 15 Welke overeenstemming bestaat er voorts
c Of
tussen Christus en Belial?
_
welk deeld heeft een gelovige met
een ongelovige? 16 En welke
overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? e Want wĳ zĳn
een tempelf van een levende God,
zoals God heeft gezegd: „Ik zal
onder hen verblĳveng en onder
[hen] wandelen, en ik zal hun God
zĳn en zĳ zullen mĳn volk zĳn.”h
17 „’Gaat daarom uit hun midden
vandaan en scheidt U af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet
langer aan’ ”; i „’en ik wil U aannemen.’ ”j 18 „’En ik zal U tot
een vader zĳnk en GIJ zult mĳ tot
zonen en dochters zĳn’,l zegt Jehovah, de Almachtige.”m
Daar wĳ dan deze beloften
7
hebben, geliefden, laten wĳ
ons reinigen van elke verontrein

o

niging van vlees en geest,p en in
de vrees voor God heiligheid vervolmaken.q
2 Gunt ons plaats.r Wĳ hebben
niemand onrecht gedaan, wĳ hebben niemand verdorven, wĳ hebben van niemand voordeel getrokken.s 3 Ik zeg dit niet om U te
veroordelen. Want ik heb al eerder gezegd dat GIJ in ons hart zĳt
om met ons te sterven en te leven.t
4 Ik heb grote vrĳmoedigheid van
spreken tegenover U. Ik roem veel
met betrekking tot U.u Ik ben met
troost vervuld,v ik vloei over van
vreugde in al onze kwelling.w
¨
5 Ja, toen wĳ in Macedoni
_ ex
aankwamen, kreeg ons vlees geen
verlichting,y maar wĳ werden
voortdurend op alle manieren gekweldz — van buiten was er strĳd,
van binnen vrees. 6 Maar God,
die de terneergeslagenen troost,a
heeft ons getroost door de tegenwoordigheid van T _itus, 7 doch
r Ro 12:10; 2Kor 6:12; s Han 20:33; 2Kor 12:17;
t 2Kor 6:12; u 1Kor 1:4; 2Kor 1:14; v 2Kor 1:4;
w Fil 2:17; Flm 7; x Han 20:1; y 2Kor 2:13; z 2Kor
4:8; a 2Kor 1:3.
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2 KORINTHIERS 7:8–8:10
niet alleen door zĳn tegenwoordigheid, maar ook door de troost
waarmee hĳ getroost was over U,
want hĳ deed ons weer verslag a
van UW verlangen, UW treuren,
UW ĳver voor mĳ, zodat ik mĳ
nog meer verheugde.
8 Al heb ik U dan ook door mĳn
brief bedroefd,b ik heb er geen
spĳt van. Ook al had ik er eerst
spĳt van (ik zie dat die brief U,
al was het maar voor een korte
tĳd, bedroefd heeft), 9 nu verheug ik mĳ, niet omdat GIJ slechts
bedroefd zĳt geworden, maar omdat UW droefheid U tot berouw
heeft gebracht,c want GIJ zĳt op
een godvruchtige wĳze bedroefd
geworden,d opdat GIJ in geen enkel opzicht door ons toedoen
schade zoudt lĳden. 10 Want op
godvruchtige wĳze bedroefd te
zĳn, bewerkt berouw dat tot redding leidt en waarvan men geen
spĳt krĳgt; e maar de droefheid
van de wereld bewerkt de dood.f
11 Want zie eens welk een grote ernst juist het feit dat GIJ op
godvruchtige wĳze bedroefd zĳt
geweest,g in U heeft teweeggebracht, ja, zuivering UWERZIJDS
van schuld, ja, verontwaardiging,
ja, vrees, ja, verlangen, ja, ĳver, ja,
het herstellen van het onrecht! h In
elk opzicht hebt GIJ bewezen zuiver te zĳn in deze zaak. 12 Ofschoon ik U heb geschreven, heb ik
het beslist niet gedaan om degene
die het onrecht had begaan,i noch
om degene die het onrecht had
geleden, maar opdat UW ernstige
zorg voor ons onder U openbaar gemaakt zou worden voor het aangezicht van God. 13 Daarom zĳn
wĳ getroost.
Bĳ onze troost echter hebben
wĳ ons nog overvloediger verheugd wegens de vreugde van T _itus, daar zĳn geestj door U allen
verkwikt is. 14 Want indien ik
tegenover hem in enig opzicht
over U geroemd heb, dan ben ik
niet beschaamd gemaakt; maar
zoals wĳ alles in waarheid tot U
hebben gesproken, zo is ook ons
roemenk bĳ T _itus waar gebleken.

Godvruchtige bedroefdheid
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15 En zĳn tedere genegenheden
zĳn nog overvloediger jegens U,
terwĳl hĳ zich de gehoorzaamheida van U allen herinnert, hoe
GIJ hem met vrees en beving hebt
ontvangen. 16 Ik verheug mĳ
dat ik wegens U in elk opzicht vol
goede moed kan zĳn.b
Nu doen wĳ
weten, broeders, aangaande de onverdien8
de goedheid van God die aan de
U

¨
gemeenten van Macedoni
_ ec is geschonken, 2 dat gedurende een
grote beproeving onder kwelling
hun overvloedige vreugde en hun
diepe armoede de rĳkdom van hun
edelmoedigheid overvloedig hebben doen zĳn.d 3 Want zĳ hebben dit naar hun werkelĳke vermogen gedaan,e ja, ik getuig dat
het boven hun werkelĳke vermogen is geweest, 4 terwĳl zĳ
ons uit eigen beweging met grote
aandrang bleven smeken om het
[voorrecht] op weldadige wĳze te
geven en een aandeel te hebben
aan de bediening bestemd voor de
heiligen.f 5 En niet slechts zoals
wĳ hadden gehoopt, maar eerst
gaven zĳ zichzelf aan de Heer g
en door Gods wil aan ons. 6 Dit
bracht ons ertoe T _itus aan te moedigenh om, evenals hĳ degene was
geweest die er onder U een begin
mee had gemaakt, nu ook ditzelfde weldadige geven van UW zĳde
te voltooien. 7 Moogt GIJ niettemin, evenals GIJ in alles overvloedig zĳt,i in geloof en woord en kennis j en alle ernst en in deze liefde
van ons voor U, ook overvloedig
zĳn in dit weldadige geven.
8 Ik zeg U dit niet bĳ wĳze van
bevel,k maar met het oog op de
ernst van anderen en om de echtheid van UW liefde te toetsen.
9 Want GIJ kent de onverdiende goedheid van onze Heer Jezus
Christus, dat hĳ, hoewel hĳ rĳk
was, ter wille van U arm is geworden,l opdat GIJ door zĳn armoede
rĳk zoudt worden.m
10 En ik opper hierover een mening: n want deze aangelegenheid
is nuttig voor U,o daar GIJ reeds
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een jaar geleden niet alleen begonnen zĳt met het doen, maar ook
met het willen [doen]; a 11 voleindigt nu dan ook het doen ervan, opdat, evenals de bereidheid
om te willen er was, het ook voleindigd mag worden naar wat GIJ
hebt. 12 Want indien de bereidheid er eerst is, dan is ze vooral
aanvaardbaar naar hetgeen men
heeft,b niet naar hetgeen men niet
heeft. 13 Want ik bedoel niet
dat het voor anderen gemakkelĳk zou zĳn,c doch zwaar voor U,
14 maar opdat door gelĳkheid tot
stand te brengen, UW teveel voor
het ogenblik hun tekort zou dekken, opdat ook hun teveel eens
UW tekort zou dekken en er zodoende gelĳkheid zou ontstaan,d
15 zoals er staat geschreven: „Hĳ
die veel had, had niet te veel, en
hĳ die weinig had, had niet te
weinig.”e
16 God nu zĳ gedankt dat hĳ
dezelfde ernstige toewĳding voor
U in het hart van T _itus heeft
gelegd,f 17 want hĳ heeft aan
onze aanmoediging werkelĳk
gehoor gegeven, maar daar hĳ
zeer ernstig toegewĳd is, gaat hĳ
uit eigen beweging naar U toe.
18 Met hem zenden wĳ echter
de broeder wiens lof in verband
met het goede nieuws door alle
gemeenten verbreid is. 19 Dat
niet alleen, maar hĳ werd ook
door de gemeenten aangesteldg
als onze reisgezel in verband met
deze liefdegave, waarvoor wĳ zorg
dragen tot heerlĳkheidh van de
Heer en als bewĳs van onze bereidwilligheid.i 20 Aldus vermĳden wĳ dat iemand aanmerkingen op ons zou kunnen makenj
in verband met deze milde bĳdrage,k waarvoor wĳ zorg dragen. 21 Want wĳ „treffen eerlĳke voorzieningen, niet alleen voor
het oog van Jehovah, maar ook
voor het oog van de mensen”.l
22 Bovendien zenden wĳ met
hen onze broeder die, naar ons
dikwĳls is gebleken, in vele dingen ernstig toegewĳd is, maar
die nu nog veel ernstiger toege-
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wĳd is wegens zĳn grote vertrouwen in U. 23 Mocht er evenwel
enige twĳfel bestaan omtrent T _itus, hĳ is een deelhebber met mĳ
en een medewerker a voor UW belangen; of omtrent onze broeders,
zĳ zĳn apostelen van gemeenten
en een heerlĳkheid van Christus. 24 Toont hun daarom ten
aanschouwen van de gemeenten
het bewĳs van UW liefde b en van
datgene waarover wĳ in verband
met U hebben geroemd.c
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Wat nu de bediening betreft
die voor de heiligen is, het
9
daarover
is overbodig dat ik
U

schrĳf, 2 want ik ken UW bereidwilligheid,
waarover ik bĳ de Ma¨
cedoniers met betrekking tot U
roem, dat Achaje
nu al een jaar
_
gereedstaat,e en UW ĳver heeft
de meesten van hen aangespoord.
3 Maar ik zend de broeders opdat
ons roemen over U in dit opzicht
niet ĳdel zou blĳken, doch GIJ werkelĳk, zoals ik altĳd over U gezegd
heb, gereed moogt zĳn.f 4 Anders zouden wĳ — om niet ¨ te zeggen GIJ — als er Macedoniers met
mĳ zouden meekomen en zĳ U niet
gereed zouden vinden, in zeker opzicht beschaamd worden gemaakt
in deze door ons gedane verzekering. 5 Daarom achtte ik het
noodzakelĳk de broeders aan te
moedigen van tevoren naar U toe
te gaan en UW milde gave, die GIJ
reeds eerder hadt beloofd,g van tevoren in gereedheid te brengen,
opdat deze gereed zou zĳn als een
milde gave en niet als iets wat is
afgedwongen.h
6 Het is hiermee echter zo, dat
wie spaarzaam zaait,i ook spaarzaam zal oogsten; en wie overvloedig zaait,j zal ook overvloedig oogsten. 7 Laat een ieder
doen zoals hĳ in zĳn hart heeft
besloten, niet met tegenzink of
onder dwang, want God heeft een
blĳmoedige gever lief.l
8 God is bovendien in staat al
zĳn onverdiende goedheid overvloedig te doen zĳn jegens U, opdat GIJ, terwĳl GIJ altĳd in alles
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volledig van het nodige zĳt voorzien, volop moogt hebben voor
ieder goed werk.a 9 (Zoals geschreven staat: „Hĳ heeft wĳd
en zĳd uitgedeeld, hĳ heeft gegeven aan de armen, zĳn rechtvaardigheid blĳft in eeuwigheid.”b
10 Hĳ nu die de zaaier overvloedig zaad verschaft en brood om te
eten,c zal U het zaad ter zaaiing
verschaffen en het vermenigvuldigen en zal de producten van
UW rechtvaardigheid doen toenemen.d) 11 In alles wordt GIJ verrĳkt voor elke soort van edelmoedigheid, die door bemiddeling van
ons een dankbetuiging aan God
teweegbrengt; e 12 want de bediening van deze openbare dienst
heeft niet alleen tot doel overvloedig in de noden van de heiligen te voorzien,f maar ook rĳk te
zĳn met vele dankbetuigingen aan
God. 13 Ten gevolge van het bewĳs dat deze bediening geeft, verheerlĳken zĳ God omdat GIJ onderdanig zĳt aan het goede nieuws
omtrent de Christus,g [welke onderdanigheid] GIJ in het openbaar
bekendmaakt, en omdat GIJ edelmoedig zĳt in UW bĳdrage aan hen
en aan allen; h 14 en met smekingen voor U verlangen zĳ naar U wegens de allesovertreffende onverdiende goedheidi van God [die] op
U [rust].
15 God zĳ gedankt voor zĳn onbeschrĳflĳke vrĳe gave.j
Ikzelf nu, Pa_ ulus,
die wel
_
gering in verschĳning on10
der ben, maar wanneer afwezig
k

U

stoutmoedig ben tegenover U,l doe
U bĳ de zachtaardigheidm en goedheidn van de Christus een dringend verzoek. 2 Ja, ik smeek
dat ik, wanneer ik tegenwoordig
ben, geen stoutmoedigheid hoef
te gebruiken met dat vertrouwen waarmee ik denk stoutmoedige maatregelen te nemeno tegen
sommigen die ons beschouwen
als wandelden wĳ overeenkomstig [datgene wat wĳ zĳn in het]
vlees. 3 Want al wandelen wĳ in
het vlees,p wĳ voeren geen oorlog
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overeenkomstig [datgene wat wĳ
zĳn in het] vlees.a 4 Want de wapenen van onze oorlogvoering zĳn
niet vleselĳk,b maar krachtig door
Godc tot omverwerping van sterk
verschanste dingen. 5 Want wĳ
werpen redeneringen omver en
elke hoogte die wordt opgericht
tegen de kennis van God; d en wĳ
brengen elke gedachte in gevangenschap ten einde ze gehoorzaam te maken aan de Christus;
6 en wĳ houden ons gereed om
bestraffing toe te dienen voor
elke ongehoorzaamheid,e zodra
UW eigen gehoorzaamheid volledig is betracht.f
7 GIJ beziet de dingen naar hun
uiterlĳke waarde.g Indien iemand
bĳ zichzelf het vertrouwen heeft
dat hĳ Christus toebehoort, moet
hĳ dit feit nog eens bĳ zichzelf
in aanmerking nemen, dat ook
wĳ Christus toebehoren, evengoed als hĳ.h 8 Want ook al zou
ik iets te veel roemeni over de
autoriteit die de Heer ons heeft
gegeven om U op te bouwen en
niet om U af te breken,j ik zou
niet beschaamd worden gemaakt,
9 opdat ik niet de schĳn wek dat
ik U door [mĳn] brieven vrees
wil aanjagen. 10 Want, zo zegt
men: „[Zĳn] brieven zĳn gewichtig en krachtig, maar [zĳn] tegenwoordigheid in persoon is zwakk
en [zĳn] spreken verachtelĳk.”l
11 Laat zo iemand dit in aanmerking nemen, dat wĳ, wanneer wĳ
tegenwoordig zĳn, net zo in onze
daden zullen zĳn als wĳ, wanneer
afwezig, door middel van brieven
in onze woorden zĳn.m 12 Want
wĳ durven ons niet te rekenen tot
of te vergelĳken met sommigen
die zichzelf aanbevelen.n Door
zich onderling naar elkaar af te
meten en zich onderling met elkaar te vergelĳken, tonen zĳ stellig hun onverstand.o
13 Wĳ van onze kant zullen
niet roemen buiten de ons toegewezen grenzen,p maar overeenkomstig de grens van het gebied
dat God ons heeft toegemeten en
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zelfs helemaal tot aan U heeft
doen reiken.a 14 Werkelĳk, wĳ
strekken onszelf niet te ver uit,
alsof wĳ niet tot aan U zouden
reiken, want wĳ waren de eersten die met het bekendmaken
van het goede nieuws over de
Christus zelfs helemaal tot aan
U zĳn gekomen.b
15 Neen, wĳ
roemen niet buiten de ons toegewezen grenzen in de arbeid van
iemand anders,c maar wĳ koesteren de hoop dat, met het toenemen van UW geloof,d wĳ onder
U grootgemaakt mogen worden
met betrekking tot ons gebied.e
Dan zullen wĳ nog overvloediger
zĳn, 16 om het goede nieuws
bekend te maken aan de landen
die nog verder dan U gelegen zĳn,f
ten einde niet te roemen in het
gebied van iemand anders, waar
de dingen reeds voorbereid zĳn.
17 „Maar wie roemt, roeme in Jehovah.”g 18 Want niet hĳ die
zichzelf aanbeveelt, wordt goedgekeurd,h maar hĳ die door Jehovahi wordt aanbevolen.j
Ik wenste dat GIJ een klein
beetje onredelĳkheid van
mĳ zoudt willen verdragen.k Maar
in werkelĳkheid verdraagt GIJ mĳ!
2 Want ik ben jaloers over U met
een goddelĳke jaloezie,l´ ´ want ik
persoonlĳk heb U aan een manm
ten huwelĳk beloofdn om U als een
eerbare o maagd aan de Christus
aan te bieden.p 3 Maar ik ben
bevreesd dat op de een of andere wĳze, zoals de slang door haar
listigheid Eva
verleid heeft,q UW
_
geest verdorven zou kunnen wordenr en zou afwĳken van de oprechtheid en de eerbaarheid die
de Christus toekomen.s 4 Want
het is zo gesteld, dat indien er
iemand komt die een andere Jezus predikt dan degene die wĳ gepredikt hebben,t of GIJ een andere
geest ontvangt dan GIJ ontvangen
hebtu of ander goed nieuws v dan
GIJ aanvaard hebt, dan verdraagt
GIJ [hem] gemakkelĳk.w 5 Want
ik meen dat ik in niets ook maar
inferieur ben geblekenx aan UW superfĳne y apostelen. 6 Maar ook
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al ben ik onbedreven in het spreken,a in kennis ben ik het stellig
niet; b doch in elk opzicht hebben
wĳ [dit] in alle dingen aan U openbaar gemaakt.c
7 Of heb ik een zonde begaan
door mĳ te vernederend opdat GIJ
verhoogd zoudt worden, omdat
ik U het goede nieuws van God
gaarne kosteloos e heb bekendgemaakt? 8 Andere gemeenten
heb ik beroofd door dingen voor
mĳn onderhoud aan te nemen om
U te kunnen dienen,f
9 en toch
ben ik toen ik bĳ U tegenwoordig was en gebrek kreeg, niede
mand tot last geworden,g want
¨
broeders die uit Macedoni
_ e kwah
men, hebben mĳn tekort overvloedig aangevuld. Ja, in elk opzicht heb ik mĳ ervoor gewacht U
tot last te zĳn en dit zal ik blĳven
doen.i 10 Het is een waarheidj
van Christus in mĳn geval, dat
aan dit roemen van mĳ geen paal
en perk gesteld zal wordenk in
de streken van Achaje.
11 Om
_
welke reden? Omdat ik U niet liefheb? God weet [dat dit wel zo is].l
12 Nu zal ik wat ik doe, alsnog doen,m om het voorwendsel af
te snĳden van hen die een voorwendsel willen hebben ten einde
aan ons gelĳk bevonden te worden in het ambt waarop zĳ roemen. 13 Want zulke mensen zĳn
valse apostelen, bedrieglĳke werkers,n die zich veranderen in apostelen van Christus.o 14 En geen
wonder, want Satan
zelf blĳft
_
zich veranderen in een engel des
p
15 Het is daarom niets
lichts.
groots indien ook zĳn dienarenq
zich blĳven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid. Maar
hun einde zal zĳn overeenkomstig hun werken.r
16 Nogmaals zeg ik: Laat niemand denken dat ik onredelĳk
ben. Maar doet GIJ het toch, aanvaardt mĳ dan ook al ben ik onredelĳk, opdat ook ik een weinig moge roemen.s 17 Wat ik
spreek, spreek ik niet volgens het
r Mt 16:27; Ro 2:6; Ga 5:10; Fil 3:19; 2Ti 4:14;
s 2Kor 10:8.
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voorbeeld van de Heer, maar als
in onredelĳkheid, in deze zelfbewustheid die aan roemena eigen
is. 18 Daar velen roemen naar
het vlees,b zal ook ik roemen.
19 Want GIJ verdraagt gaarne de
onredelĳke personen, aangezien
GIJ redelĳk zĳt.
20 Ja, GIJ verdraagt een ieder die U in slavernĳ brengt,c een ieder die verslindt
[wat GIJ hebt], een ieder die grĳpt
[wat GIJ hebt], een ieder die zich
boven [U] verheft, een ieder die U
in het gezicht slaat.d
21 Ik zeg dit tot [onze] oneer,
als was onze positie zwak geweest.
Maar indien iemand anders ergens stoutmoedig in optreedt —
ik spreek onredelĳke — treed ook
ik er stoutmoedig
in op. 22 Zĳn
¨
zĳ ¨ Hebreeen? Ik ook.f Zĳn zĳ Israelieten? Ik ook. Zĳn zĳ Abra_
hams zaad? Ik ook.g 23 Zĳn zĳ
dienaren van Christus? Ik antwoord als een waanzinnige, ik
ben het op een meer in het oog
springende wĳze: h in moeizame
arbeid overvloediger,i in gevangenissen overvloediger,j in slagen uitermate, dikwĳls de dood
nabĳ.k 24 Van de joden heb´ ik
´
vĳfmaal veertig slagenl min een
ontvangen, 25 driemaal werd ik
met roeden geslagen,m eenmaal
werd ik gestenigd,n driemaal heb
ik schipbreuk geleden,o een nacht
en een dag heb ik in de diepte
[der zee] doorgebracht; 26 dikwĳls op reis, in gevaren van rivieren, in gevaren van struikrovers,p in gevaren van [mĳn eigen]
¨
ras,q in gevaren van de natien,r
in gevaren in de stad,s in gevaren in de wildernis, in gevaren op
zee, in gevaren onder valse broeders, 27 in arbeid en zwoegen,
dikwĳls in slapeloze nachten,t in
honger en dorst,u vele malen in
onthouding van voedsel,v in koude en naaktheid.
28 Behalve die dingen, welke
van uitwendige aard zĳn, bestormt mĳ nog van dag tot dag
de zorg voor alle gemeenten.w
29 Wie is er zwakx en ik ben niet
zwak? Wie wordt tot struikelen
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gebracht en ik ontsteek niet in
toorn?
30 Als er geroemd moet worden, zal ik roemena op de dingen
die met mĳn zwakheid te maken
hebben. 31 De God en Vader van
de Heer Jezus, ja, Degene die geloofd moet worden in eeuwigheid,
weet dat ik niet lieg. 32 In Damaskus
bewaakte de stadhouder
_
onder koning Aretas
de stad der
_
Damascenen om mĳ te grĳpen,b
33 maar door een venster in de
muur werd ik in een tenen mand
neergelatenc en ontsnapte aan
zĳn handen.
Ik moet roemen. Nuttig is
het niet, maar ik zal over12
gaan tot bovennatuurlĳke visioenend en openbaringen van [de]
Heer. 2 Ik ken een mens in eendracht met Christus, die veertien
jaar geleden — hetzĳ in het lichaam, ik weet het niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet,
God weet het — als zodanig werd
weggerukte naar de derde hemel.
3 Ja, ik ken zulk een mens — hetzĳ in het lichaam of gescheiden
van het lichaam,f ik weet het niet,
God weet het — 4 dat hĳ werd
weggerukt tot in het paradĳs g
en onuitsprekelĳke woorden hoorde, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 5 Over zo
iemand zal ik roemen, maar ik zal
niet over mĳzelf roemen, behalve
met betrekking tot [mĳn] zwakheden.h 6 Want als ik ooit wil roemen,i zal ik niet onredelĳk zĳn,
want ik zal de waarheid zeggen.
Maar ik onthoud mĳ ervan, opdat niemand mĳ meer toeschrĳft
dan wat hĳ ziet dat ik ben of hĳ
van mĳ hoort, 7 enkel op grond
van de overmaat der openbaringen.
Daarom werd mĳ, opdat ik mĳ
niet te zeer verheven zou voelen,j
een doorn in het vlees gegeven,k
een engel van Satan,
om mĳ te
_
blĳven slaan, opdat ik mĳ niet te
zeer zou verheffen. 8 Dienaangaande heb ik de Heer driemaall
dringend verzocht dat die van mĳ
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zou wĳken; 9 en toch heeft hĳ
werkelĳk tot mĳ gezegd: „Mĳn
onverdiende goedheid is voldoende a voor u, want [mĳn] kracht
wordt in zwakheid tot volmaaktheid gebracht.”b Zeer gaarne zal
ik daarom veeleer ten aanzien
van mĳn zwakheden roemen,c opdat de kracht van de Christus gelĳk een tent over mĳ moge blĳven. 10 Daarom heb ik behagen
in zwakheden, in beledigingen, in
noden, in vervolgingen en moeilĳkheden, om Christus’ wil. Want
wanneer ik zwak ben, dan ben ik
krachtig.d
11 Ik ben onredelĳk geworden.
GIJ hebt mĳ ertoe gedwongen,e
want eigenlĳk had ik door U aanbevolen moeten worden. Want
in niets ben ik ook maar inferieur gebleken aan [UW] superfĳne f apostelen, ook al ben ik niets.g
12 Waarlĳk, de tekenen van een
apostelh werden onder U verricht
door alle volharding i en door tekenen en wonderen en krachtige werken.j 13 Want in welk opzicht zĳt GIJ minder dan de overige
gemeenten geworden, behalve dat
ikzelf U niet tot last ben geworden? k Weest zo goed mĳ dit onrecht te vergeven.
14 Ziet! Dit is de derde keer l dat
ik gereed ben naar U toe te komen,
en toch zal ik geen last worden.
Want ik zoek niet UW bezittingen,m maar U; want de kinderenn
behoren niet voor [hun] ouders
te sparen, maar de ouders voor
[hun] kinderen.o 15 Wat mĳ betreft, ik zal heel graag de kosten
dragen en volledig ten koste worden gelegd voor UW zielen.p Als
ik U des te overvloediger liefheb,
moet ik dan des te minder bemind
worden? 16 Maar hoe het ook
zĳ, ik ben U niet tot last geweest.q
Niettemin zegt GIJ dat ik „sluw”
was en U „door slinksheid” heb gevangen.r 17 Ik heb mĳ toch niet
door bemiddeling van iemand van
hen die ik tot U heb gezonden, ten
koste van U bevoordeeld? 18 Ik
heb T _itus aangespoord en ik heb
de broeder met hem gezonden. T _i-
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tus heeft zich toch geenszins ten
koste van U bevoordeeld? a Hebben
wĳ niet in dezelfde geest gewandeld,b in dezelfde voetstappen?
19 Hebt GIJ al die tĳd gedacht
dat wĳ ons voor U verdedigd hebben? Wĳ spreken voor het aangezicht van God [en] in verband
met Christus. Maar, geliefden,
alle dingen zĳn tot UW opbouw.c
20 Want ik ben bevreesd dat ik U,
wanneer ik gekomen zal zĳn,d op
de een of andere wĳze niet zo zal
aantreffen als ik het wel zou wensen en dat ik voor U niet zo zal blĳken te zĳn als GIJ het wel zoudt
wensen, maar dat er in plaats
daarvan op de een of andere wĳze
twist zal zĳn, jaloezie,e gevallen
van toorn, ruzies, achterklap, influisteringen, gevallen van opgeblazenheid, wanordelĳkheden.f
21 Misschien zal mĳn God, als ik
weer kom, mĳ wel in UW midden
vernederen en zal ik moeten treuren over velen van hen die vroeger gezondigd hebbeng maar geen
berouw hebben gehad over de onreinheid en hoererĳh en losbandigheidi welke zĳ beoefend hebben.
j

Dit is de derde keer dat
ik naar toe kom. „Uit de
13
mond van twee getuigen of van
U

drie moet elke zaak bevestigd worden.”k 2 Ik heb al eerder gezegd
en — als was ik de tweede keer
tegenwoordig en thans toch afwezig — zeg vooruit tot hen die vroeger gezondigd hebben en tot alle
overigen, dat ik als ik ooit weer
kom, niet zal sparen,l 3 want GIJ
zoekt een bewĳs dat Christus in
mĳ spreekt,m [Christus,] die jegens U niet zwak is, maar onder
U krachtig is. 4 Het is inderdaad
waar dat hĳ ten gevolge van zwakheidn aan een paal werd gehangen,o maar hĳ leeft ten gevolge
van Gods kracht.p Weliswaar zĳn
ook wĳ zwak met hem, maar wĳ
zullen te zamen met hem levenq
ten gevolge van Gods krachtr jegens U.
5 Blĳft beproeven of GIJ in het
geloof zĳt, blĳft bewĳzen dat GIJ
goedgekeurd zĳt.s Of erkent GIJ

¨
2 KORINTHIERS 13:6—GALATEN 1:12
niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? a Tenzĳ GIJ afgekeurd zĳt. 6 Ik hoop waarlĳk
dat GIJ te weten zult komen dat
wĳ niet afgekeurd zĳn.
7 Nu biddenb wĳ tot God dat GIJ
niets verkeerds moogt doen, niet
opdat wĳzelf goedgekeurd mogen
schĳnen, maar opdat GIJ moogt
doen wat voortreffelĳk is, ook
al moge het schĳnen dat wĳzelf afgekeurd zĳn. 8 Want wĳ
kunnen niets tegen de waarheid
´ ´
doen, maar alleen voor de waarheid.c 9 Wĳ verheugen ons stellig wanneer wĳ zwak zĳn, maar
GIJ krachtig zĳt; d en hiervoor bidden wĳ,e dat GIJ weer terechtgebracht wordt. 10 Daarom schrĳf
ik deze dingen terwĳl ik afwezig
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Gelĳk denken
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ben, opdat ik, wanneer ik tegenwoordig ben, niet met gestrengheid hoef op te tredena overeenkomstig de autoriteit die de Heer
mĳ heeft gegeven om op te bouwenb en niet om af te breken.
11 Ten slotte, broeders, gaat
voort U te verheugen, weer terechtgebracht te worden, vertroost te worden,c gelĳk te denken,d vreedzaam te leven; e en de
God van liefde en van vrede f zal
met U zĳn. 12 Groet elkaar met
een heilige kus.g 13 Alle heiligen zenden U hun groeten.
14 De onverdiende goedheid
van de Heer Jezus Christus en
de liefde van God en het deelhebben aan de heilige geest zĳ met U
allen.h

dccc

ccc

AAN DE

GALATEN
a een apostel,b noch
Pa_ ulus,
_
vanwege mensen noch door
bemiddeling van een mens, maar
door bemiddeling van Jezus Christus c en God, de Vader,d die hem uit
de doden heeft opgewekt,e 2 en
alle broeders die bĳ mĳ zĳn,f aan
¨
de gemeenten van Galati
_ e: g
3 Mogen onverdiende goedheid
en vredeh U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus. 4 Hĳ heeft zichzelf voor onze zonden gegeveni
om ons te bevrĳden van het tegenwoordige goddeloze samenstel van dingen,j volgens de wilk
van onze God en Vader, 5 aan
wie de heerlĳkheid zĳ in alle eeuwigheid.l Amen.
6 Het verwondert mĳ dat GIJ U
zo vlug laat afbrengen van Degene m die U met Christus’ onverdiende goedheidn heeft geroepen en U tot een ander soort van
goed nieuws keert.o 7 Maar het
is geen ander; alleen zĳn er zekere mensen die onrust onder U

1
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stokena en het goede nieuws over
de Christus willen verdraaien.b
8 Maar ook al zouden wĳ of een
engel uit de hemel U iets als goed
nieuws bekendmaken buiten hetgeen wĳ U als goed nieuws hebben
bekendgemaakt, hĳ zĳ vervloekt.c
9 Zoals wĳ in het bovenstaande hebben gezegd, zeg ik ook nu
weer: Wie het ook is die U iets als
goed nieuws bekendmaakt buiten hetgeen GIJ hebt aanvaard,d
hĳ zĳ vervloekt.
10 Tracht ik nu eigenlĳk mensen te overreden of God? Of zoek
ik mensen te behagen? e Indien
ik nog mensen behaagde,f zou
ik geen slaaf van Christus zĳn.g
11 Want ik laat U weten, broeders, dat het goede nieuws dat
door mĳ als goed nieuws werd
bekendgemaakt, niet iets menselĳks is,h 12 want ik heb het
niet van een mens ontvangen en
ook werd [het] mĳ niet geleerd
dan door middel van een openbaring door Jezus Christus.i
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Vrĳheid bespied

13 GIJ hebt natuurlĳk gehoord
van mĳn vroegere levenswandel
¨
in het judaısme,a dat ik de gemeente van God tot het uiterste
bleef vervolgenb en verwoesten,c
14 en ik maakte grotere
vorde¨
ringen in het judaısme dan velen van mĳn leeftĳd in mĳn ras,d
daar ik veel ĳveriger e was voor
de overleveringenf van mĳn vaderen. 15 Maar toen het God,
die mĳ van de schoot van mĳn
moeder af heeft afgezonderd en
[mĳ] door zĳn onverdiende goedheidg heeft geroepen,h goeddacht
16 zĳn Zoon in verband met mĳ
te openbaren,i opdat ik het goe¨
de nieuws over hem aan de natien
zou bekendmaken,j ben ik niet terstond te rade gegaan bĳ vlees en
bloed.k 17 Ook ben ik niet opgegaan
naar hen die
_
´ ´ naar Jeruzalem,
voor mĳ apostelen waren,l maar
¨
ik ben naar Arabi
_ e vertrokken
en weer naar Damaskus
terugge_
keerd.m
18 Vervolgens ben ik drie jaar
later naar Jeruzalem
opgegaann
_
o te bezoeken, en ik ben
om Cefas
_
vĳftien dagen bĳ hem gebleven.
19 Maar ik heb niemand anders
van de apostelen gezien, alleen
p de broer q van de Heer.
Jakobus,
_
20 Aangaande de dingen nu die
ik U schrĳf, ziet! voor het aangezicht van God, ik lieg niet.r
21 Daarna ben ik naar de stre¨
¨
ken van Syri
_ e en van Cil _icie gegaan.s 22 Maar ik was aan de
gemeenten van Judea,
_ die in eendracht met Christus waren,t van
aangezicht onbekend; 23 zĳ hadden alleen horen [zeggen]: „Hĳ die
ons vroeger vervolgde,u verkondigt nu het goede nieuws over het
geloof dat hĳ vroeger verwoestte.”v 24 Derhalve gingen zĳ wegens mĳ God verheerlĳken.w
Vervolgens ben ik na verloop
van veertien jaar weer naar
2
Jeruzalem
opgegaan met Barna_
_
x

bas,y terwĳl ik ook T _itus meenam.
2 Maar ik ging op grond van een
openbaring.z En ik legde hun het
goede nieuws voor a dat ik onder
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GALATEN 1:13–2:11
¨
de natien predik, echter in besloten kring aan hen die mannen van
aanzien waren, uit vrees dat ik
op een of andere wĳze tevergeefs a
liep b of gelopen had. 3 Niettemin werd zelfs T _itus,c die bĳ mĳ
was, niet gedwongen zich te laten
besnĳden,d ofschoon hĳ een Griek
was. 4 Maar vanwege de heimelĳk binnengebrachte e valse broeders,f die waren binnengeslopen
om onze vrĳheidg die wĳ in eendracht met Christus Jezus hebben
te bespieden, ten einde ons volledig in slavernĳ te brengenh —
5 voor dezen zĳn wĳ zelfs nog
geen uur in onderdanigheid geweken,i opdat de waarheidj van
het goede nieuws bĳ U zou blĳven.
6 Maar wat hen betreft die
iets schenen te zĳnk — wat voor
mensen zĳ vroeger geweest zĳn,
maakt voor mĳ geen verschill —
God gaat niet op de uiterlĳke verschĳning van een mens af m — die
mannen van aanzien hebben mĳ
in feite niets nieuws meegedeeld.
7 Maar integendeel, toen zĳ zagen dat aan mĳ het goede nieuws
voor de onbesnedenenn was toevertrouwd,o zoals Petrus
[het had]
_
voor de besnedenenp — 8 want
Hĳ die aan Petrus
de kracht heeft
_
gegeven welke nodig is voor een
apostelschap onder de besnedenen, heeft ook aan mĳ kracht
q voor hen die uit de
geschonken
¨
natien zĳn — 9 ja, toen zĳ de
onverdiende goedheidr die mĳ was
gegeven,s leerden kennen, reikt en Cefas en Johanten Jakobus
_
_
_
nes, degenen die pilaren schenen
v de rechte zĳn,u mĳ en Barnabas
_
terhand van gezamenlĳke deelw
neming,
opdat wĳ naar de na¨
tien zouden gaan, maar zĳ naar
de besnedenen. 10 Alleen moesten wĳ de armen blĳven gedenken.x Ik heb er dan ook ernstig
naar gestreefd juist dat te doen.y
z
11 Toen Cefas
echter te Antio_
¨
ch _iea kwam, weerstond ik hem
t Han 15:13; u Ef 2:20; v Han 13:2; Han 15:25;
w 1Jo 1:3; x De 15:8; 1Kor 16:1; y Han 11:29; z Jo
1:42; a Han 11:26; Han 15:35.

GALATEN 2:12–3:10

Rechtvaardig verklaard door geloof

van aangezicht tot aangezicht omdat hĳ te laken was.a 12 Want
voordat er zekere mensen van Jab waren gekomen, atc hĳ alkobus
_
¨
tĳd met mensen uit de natien,
maar toen die waren aangekomen,
ging hĳ zich terugtrekken en afzonderen, uit vrees d voor hen die
tot de klasse der besnedenen behoorden.e 13 Ook de overige joden sloten zich bĳ hem aan in het
aannemen van deze schĳn,f zodat
g werd meegesleept
zelfs Barnabas
_
in hun schĳn. 14 Maar toen ik
zag dat zĳ niet recht wandelden
overeenkomstig de waarheid van
het goede nieuws,h zei ik tot Ce_
fas, waar allen bĳ waren: i „Indien gĳ, ofschoon gĳ een jood zĳt,
¨
leeft zoals de natien en niet zoals
de joden, hoe komt het dan dat gĳ
¨
mensen uit de natien dwingt om
overeenkomstig joods gebruik te
leven?”j
15 Wĳ die van nature joden
zĳnk en geen zondaars l uit de na¨
tien, 16 en die weten dat een
mens niet ten gevolge van werken der wet rechtvaardig verklaard wordt,m maar alleen door
middel van geloof n jegens Christus Jezus, ook wĳ hebben ons geloof in Christus Jezus gesteld, opdat wĳ ten gevolge van geloof
jegens Christus rechtvaardig verklaard mogen wordeno en niet ten
gevolge van werken der wet, want
ten gevolge van werken der wet
zal geen vlees rechtvaardig verklaard worden.p 17 Indien wĳ
nu, terwĳl wĳ trachten door bemiddeling van Christus rechtvaardig verklaard te worden,q ook
zelf zondaars zĳn gebleken,r is
Christus dan in werkelĳkheid een
dienaar van de zonde? s Dat geschiede nooit! 18 Want indien ik
dezelfde dingen die ik eens heb afgebroken, weer ga opbouwen,t bewĳs ik dat ikzelf een overtreder
ben.u 19 Wat mĳ betreft, ik ben
door middel van de wet gestorven ten aanzien van de wet,v opdat ik levend zou worden ten aan-
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zien van God.a 20 Ik ben met
Christus aan de paal gehangen.b
Ik ben het niet langer die leeft,c
maar Christus leeft in eendracht
met mĳ.d Ja, het leven dat ik thans
leef e in het vlees, leef ik door het
geloof jegens de Zoon van God,
die mĳ heeft liefgehad en zichzelf voor mĳ heeft overgegeven.f
21 Ik schuif de onverdiende goedheid van God niet terzĳde,g want
indien rechtvaardigheid door middel van de wet is,h dan is Christus
in werkelĳkheid voor niets gestorven.i
O onverstandige Galaten, wie
heeft onder kwade invloed
3
voor wier ogen Jegebracht,
U
U

j

zus Christus openlĳk als aan een
paal gehangen werd afgeschilderd? k 2 Ik wil alleen het volgende van U vernemen: Hebt GIJ
de geest ontvangenl ten gevolge van werken der wetm of ten
gevolge van een horenn door geloof? 3 Zĳt GIJ zo onverstandig? Na begonnen te zĳn in de
geest,o wordt GIJ nu voltooid in
het vlees? p 4 Hebt GIJ voor niets
zoveel lĳden ondergaan? q Indien
het werkelĳk voor niets is geweest. 5 Hĳ daarom die U de
geest verschaftr en krachtige werken onder U verricht,s doet hĳ dit
ten gevolge van werken der wet
of ten gevolge van een horen door
geloof? 6 Evenals Abraham
’ge_
loof in Jehovah stelde, en het werd
hem als rechtvaardigheid toegerekend’.t
7 Stellig weet GIJ dat zĳ die aan
geloof vasthouden,u zonen van
Abraham
zĳn.v 8 De Schrift nu,
_
tevoren ziende
dat God mensen
¨
uit de natien rechtvaardig zou
verklaren ten gevolge van geloof,
heeft het goede nieuws vooraf aan
Abraham
bekendgemaakt, name_
lĳk: „Door bemiddeling van u zul¨
len alle natien gezegend worden.”w
9 Dientengevolge worden zĳ die
aan geloof vasthouden, met de gex gezegend.y
lovige Abraham
_
10 Want allen die zich op werken der wet verlaten, zĳn onder
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Abrahams zaad. Middelaar

een vloek; er staat namelĳk geschreven: „Vervloekt is een ieder
die niet blĳft in alle dingen die
in de boekrol der Wet geschreven staan om ze te volbrengen.”a
11 Bovendien is het duidelĳk dat
door de wet niemand rechtvaardig verklaard wordt b bĳ God,
want „de rechtvaardige zal wegens geloof leven”.c 12 De Wet
nu hangt niet aan geloof, maar
„hĳ die ze doet, zal erdoor leven”.d
13 Christus heeft ons losgekochte
van de vloek der Wet door voor
ons in de plaats een vloek te worden,f want er staat geschreven:
„Vervloekt is een ieder die aan een
paal is gehangen.”g 14 Het doel
was dat de zegen van Abraham
_
door bemiddeling van Jezus Chris¨
tus aan de natien ten deel zou vallen,h opdat wĳ door middel van
ons geloofi de beloofde geestj zouden ontvangen.
15 Broeders, ik spreek met een
menselĳke illustratie: Niemand
stelt een bekrachtigd verbond,
ook al is het van een mens, terzĳde of hecht er bĳvoegsels aan
vast.k 16 De beloften nu werden
l en tot zĳn zaadm getot Abraham
_
sproken. Er staat niet: „En aan
zaden”, zoals in het geval van vele
daarvan, maar zoals in het geval
´ ´
van een: n „En aan uw zaad”,o dat
is Christus.p 17 Bovendien zeg
ik dit: Wat het tevoren door God
bekrachtigde verbondq betreft,
de Wet die vierhonderd dertig
jaar r later is ontstaan, maakt het
niet krachteloos, om aldus de belofte teniet te doen.s 18 Want
indien de erfenis ten gevolge van
de wet komt, dan komt ze niet
langer ten gevolge van de belofte,t terwĳl God ze toch door middel van een belofte goedgunstig
aan Abraham
heeft gegeven.u
_
19 Waartoe dient dan de Wet?
Ze werd toegevoegd om overtredingen openbaar te maken,v totdat het zaad gekomen zou zĳnw
aan wie de belofte was gedaan,
en ze werd door bemiddeling van
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GALATEN 3:11–4:1
engelena door de hand van een
middelaarb overgebracht. 20 Nu
is er geen
middelaar waar het
´ ´
slechts een persoon
betreft, maar
´ ´
God is slechts een.c 21 Is de Wet
daarom tegen de beloften van
God? d Dat geschiede nooit! Want
indien er een wet was gegeven
die leven kon geven,e dan zou
rechtvaardigheid inderdaad door
middel van [de] wet zĳn gekomen.f
22 Maar de Schriftg heeft alle dingen te zamen aan de hoede van de
zonde overgeleverd,h opdat de belofte die voortvloeit uit geloof ten
aanzien van Jezus Christus, aan
hen gegeven zou worden die geloof oefenen.i
23 Voordat het geloof echter
was gekomen,j werden wĳ bewaakt onder de wet,k daar wĳ
te zamen in verzekerde bewaring
waren gesteld, in afwachting van
het geloof dat stellig geopenbaard
zou worden.l 24 Dientengevolge
is de Wet onze leermeester geworden die tot Christus leidt,m opdat
wĳ ten gevolge van geloof rechtvaardig verklaardn zouden worden. 25 Maar nu het geloof gekomen is,o staan wĳ niet meer
onder een leermeester.p
26 In werkelĳkheid zĳt GIJ allen zonenq van God door middel
van UW geloof in Christus Jezus.
27 Want GIJ allen die in Christus werdt gedoopt,r hebt Christus aangedaan.s 28 Er is noch
jood noch Griek,t er is noch slaaf
noch vrĳe,u er is noch man noch
´ ´
vrouw,v want GIJ zĳt allen een
[persoon] in eendracht met Christus Jezus.w 29 Bovendien, wanneer GIJ Christus toebehoort, zĳt
GIJ werkelĳk Abrahams
zaad,x erf_
genamen met betrekking tot een
belofte.y
Nu zeg ik dat zolang de erfgenaam een klein kind is, hĳ in
4
het geheel niet van een slaaf verschilt,z ook al is hĳ heer van alle
q Ho 1:10; Jo 1:12; Ro 8:14; r Han 19:5; Ro 6:3;
s Ro 13:14; Ef 4:24; t Ro 10:12; u 1Kor 12:13;
Kol 3:11; v Han 2:17; 1Pe 3:7; w Jo 17:21; x Jes
54:1; Ro 8:17; Ro 9:7; y Ga 4:28; HFDST. 4 z Lu
2:51.

GALATEN 4:2-27

Hagar. Sara. Jeruzalem boven is vrĳ

dingen, 2 maar hĳ staat tot op
de dag die tevoren door zĳn vader
bepaald is, onder mensen die met
het toezicht belast zĳna en onder
beheerders. 3 Zo bleven ook wĳ,
toen wĳ kleine kinderen waren,
als slaven onderworpen aan de elementaire b dingen die tot de wereld
behoren. 4 Maar toen de volledige tĳdgrens was gekomen,c zond
God zĳn Zoon uit,d die uit een
vrouw werd [geboren] e en die onder de wet kwam te staanf 5 om
hen die onder de wet stonden, los
te kopen,g opdat wĳ op onze beurt
de aanneming als zonen zouden
ontvangen.h
6 Omdat GIJ nu zonen zĳt, heeft
God de geesti van zĳn Zoon in
ons hart gezonden, die uitroept:
„Abba, Vader!”j 7 Gĳ zĳt dus
geen slaaf meer, maar een zoon;
en indien een zoon, dan ook een
erfgenaam, dank zĳ God.k
8 Destĳds echter, toen GIJ God
niet kende,l hebt GIJ hen die van
nature geen goden zĳn, als slaven
gediend.m 9 Maar nu GIJ God
hebt leren kennen, of liever gezegd, nu GIJ door God gekend zĳt,n
hoe komt het dan dat GIJ weer terugkeert tot de zwakke o en armzalige elementaire p dingen en die
opnieuw als slaven wilt dienen? q
10 GIJ onderhoudt nauwgezet dagenr en maandens en vaste tĳden
en jaren. 11 Ik vrees voor U dat
ik op een of andere wĳze voor
niets t met betrekking tot U heb
gezwoegd.
12 Broeders, ik smeek U: Wordt
zoals ik,u want ook ik was eens
zoals GIJ.v GIJ hebt mĳ geen onrecht gedaan.w 13 Maar GIJ weet
dat ik de eerste keer x ten gevolge van een ziekte van mĳn vlees
het goede nieuws aan U heb bekendgemaakt. 14 En wat voor
U een beproeving was in mĳn
vlees, hebt GIJ niet met verachting behandeld, noch hebt GIJ er
uit afkeer tegen gespuwd, maar
GIJ hebt mĳ ontvangen als een
engely van God, als Christus Jezus.z 15 Waar is dan dat geluk,
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hetwelk GIJ hadt? a Want ik leg
dit getuigenis over U af, dat GIJ,
indien het mogelĳk was geweest,
UW ogen uitgedrukt en ze aan mĳ
gegeven zoudt hebben.b 16 Ben
ik nu dan UW vĳand gewordenc
omdat ik U de waarheid zeg? d
17 Zĳ zoeken U ĳverig,e niet op
een voortreffelĳke wĳze, maar zĳ
willen U ´ [van mĳ] afsluiten, opdat GIJ hen ĳverig zoudt zoeken.f
18 Het is echter voortreffelĳk
wanneer GIJ te allen tĳde ĳverig
gezocht wordt in een voortreffelĳke zaak,g en niet alleen wanneer ik bĳ U tegenwoordig ben,h
19 mĳn kindertjes,i om wie ik
¨
weer in barensweeen ben totdat Christus in U gevormd is.j
20 Maar ik zou op het ogenblik
wel bĳ U tegenwoordig willen
zĳnk en op een andere wĳze willen spreken, want ik sta perplexl
over U.
21 Zegt mĳ, GIJ die onder de
wet wilt staan: m Hoort GIJ de
Wet niet? n 22 Er staat bĳvoorbeeld geschreven dat ´ Abraham
´_
twee zonen kreeg,
´ ´ e en bĳ de
dienstmaagdo en een bĳ de vrĳe
vrouw; p 23 maar die bĳ de
dienstmaagd werd in werkelĳkheid naar de wĳze van het vlees
geboren,q de andere bĳ de vrĳe
vrouw uit kracht van een belofte.r 24 Deze dingen vormen een
symbolisch drama,s want deze
[vrouwen] betekenen twee verbonden: t het ¨ene, afkomstig van
de berg S _inaı,u brengt kinderen
ter slavernĳ voort, en dat is Ha_
gar. ¨ 25 Deze Hagar
nu betekent
_
¨
S _inaı,v een berg in Arabi
_ e, en
zĳ komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem,
want zĳ is
_
met haar kinderen in slavernĳ.w
x dat bo26 Maar het Jeruzalem
_
ven is, is vrĳ, en dat is onze moeder.y
27 Want er staat geschreven:
„Wees vrolĳk, gĳ onvruchtbare
vrouw, die niet baart; breek uit
v Ex 19:18; Heb 12:18; w Jes 61:1; Jo 8:35; x Jes
54:5; Ga 4:31; y Ge 3:15; Jes 54:13; Fil 3:20; Opb
12:1.
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Vrĳheid. Werken van het vlees

en roep luid, gĳ vrouw die geen
¨
barensweeen hebt, want de kinderen van de eenzame vrouw
zĳn talrĳker dan [die] van haar
die de man heeft.”a 28 Wĳ nu,
broeders, zĳn kinderen die tot de
¨
belofte behoren, evenals Isa
_ ak.b
29 Maar evenals destĳds degene
die naar de wĳze van het vlees
geboren was, hem ging vervolgenc die naar de wĳze van de
geest geboren was, zo ook nu.d
30 Maar wat zegt de Schrift?
„Verjaag de dienstmaagd en haar
zoon, want de zoon van de dienstmaagd zal geenszins erfgenaam
zĳn met de zoon van de vrĳe
vrouw.”e 31 Daarom zĳn wĳ,
broeders, geen kinderen van een
dienstmaagd,f maar van de vrĳe
vrouw.g
Voor zulk een vrĳheid heeft
5
Christus ons vrĳgemaakt.
Staat daarom vast en laat
h

i

U

niet opnieuw een slavenjuk opleggen.j
2 Ziet! Ik, Pa_ ulus,
zeg U dat in_
dien GIJ U laat besnĳden,k Christus van geen nut voor U zal zĳn.
3 Bovendien leg ik nogmaals getuigenis af aan ieder mens die zich
laat besnĳden, dat hĳ verplicht
is de gehele Wet na te komen.l
4 GIJ zĳt gescheiden van Christus, wie GIJ ook zĳt die tracht
door middel van de wet rechtvaardig verklaard te worden; m GIJ zĳt
van zĳn onverdiende goedheid
afgevallen.n 5 Wat ons betreft,
wĳ verwachten vurig door geest
de rechtvaardigheid ten gevolge
van geloof, waarop wĳ hopen.o
6 Want met betrekking tot Christus Jezus heeft noch besnĳdenis
noch onbesnedenheid enige waarde,p maar geloofq dat werkzaam is
door middel van liefde.r
7 GIJ liept goed.s Wie heeft U
verhinderd de waarheid te blĳven gehoorzamen? t 8 Dit soort
van overreding is niet afkomstig
van Degene die U roept.u 9 Een
weinig zuurdeeg doet de gehele massa gisten.v 10 Ik heb aan-
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GALATEN 4:28–5:21
gaande U, die in eendrachta met
[de] Heer zĳt, het vaste vertrouwenb dat GIJ niet anders zult gaan
denken; maar degene die onrust
onder U stookt,c zal [zĳn] oordeel dragen,d ongeacht wie hĳ
is. 11 Wat mĳ betreft, broeders,
indien ik nog de besnĳdenis predik, waarom word ik dan nog
vervolgd? Dan is inderdaad het
struikelbloke van de martelpaalf
tenietgedaan.g 12 Ik wenste dat
de mannen die U trachten omver
te werpen,h zich ook maar lieten
ontmannen.i
13 GIJ werdt natuurlĳk tot vrĳheid geroepen,j broeders; gebruikt
deze vrĳheid alleen niet als een
aanleiding voor het vlees,k maar
dient elkaar als slaven door middel van de liefde.l 14 Want de
´ ´
gehele Wet wordt in een gezegde vervuld,m namelĳk: „Gĳ moet
uw naaste liefhebben als uzelf.”n
15 Maar als GIJ elkaar blĳft bĳten
en verslinden,o past er dan voor op
dat GIJ niet door elkaar wordt verdelgd.p
16 Maar ik zeg: Blĳft door geest
wandelenq en GIJ zult in het geheel geen vleselĳke begeerte volvoeren.r 17 Want het vlees gaat,
wat zĳn begeerte betreft, in tegen de geest,s en de geest tegen het vlees; want deze staan
vĳandig tegenover elkaar, zodat
GIJ juist de dingen die GIJ zoudt
willen doen, niet doet.t 18 Indien GIJ bovendien door geest
wordt geleid,u zĳt GIJ niet onder
de wet.v
19 De werken van het vlees nu
zĳn openbaar,w en die zĳn: hoererĳ,x onreinheid, een losbandig gedrag,y 20 afgoderĳ, beoefening
van spiritisme,z vĳandschappen,
twist, jaloezie, vlagen van toorn,
ruzies, verdeeldheid, sekten,
21 uitingen van afgunst, drinkgelagen,a brasserĳen en dergelĳke.
t Ro 7:15; Ro 7:19; Ro 7:23; u Ro 8:14; v Ro
6:14; Ro 8:2; w Sp 20:11; 1Kor 3:3; x 1Kor 5:9;
Ef 5:3; Kol 3:5; Opb 2:20; y Le 18:17; Mr 7:22; Ef
4:19; 2Pe 2:2; Ju 4; z Le 19:26; Le 19:31; De
18:11; a De 21:20; Jes 5:11; 1Pe 4:3.

GALATEN 5:22–6:18

Vrucht van de geest. Misstap

Aangaande deze dingen waarschuw ik U van tevoren, zoals ik U
reeds van tevoren gewaarschuwd
heb, dat wie zulke dingen beoefenen,a Gods koninkrĳk niet zullen
¨
beerven.b
22 De vruchtc van de geest
daarentegen is liefde, vreugde,
vrede, lankmoedigheid, vriendelĳkheid, goedheid,d geloof,
23 zachtaardigheid, zelfbeheersing.e Tegen zulke dingen is geen
wet.f 24 Bovendien hebben zĳ
die Christus Jezus toebehoren,
het vlees met zĳn hartstochten
en begeerten aan de paal gehangen.g
25 Indien wĳ door geest leven,
laten wĳ dan ook door geest ordelĳk blĳven wandelen.h 26 Laten wĳ niet egotistisch worden,
doordat wĳ onderlinge wedĳver i
aanwakkeren en elkaar benĳden.j
Broeders, zelfs al doet iemand
een misstap voordat hĳ zich
6
ervan bewust is, tracht
, die
k

GIJ

geestelĳke l hoedanigheden hebt,
zo iemand in een geest van zachtaardigheidm weer terecht te brengen, terwĳl gĳ uzelf in het oog
houdt,n opdat ook gĳ niet verzocht wordt.o 2 Blĳft elkaars
lasten dragenp en vervult aldus de
wet van de Christus.q 3 Want indien iemand denkt dat hĳ iets is,
terwĳl hĳ niets is,r dan bedriegt
hĳ zĳn eigen geest. 4 Maar laat
een ieder zich ervan vergewissen
wat zĳn eigen werk is,s en dan zal
hĳ alleen met betrekking tot zichzelf, en niet in vergelĳking t met
de andere persoon, reden tot opgetogenheid hebben. 5 Want een
ieder zal zĳn eigen vracht dragen.u
6 Bovendien moet een ieder die
mondeling v in het woord wordt
onderwezen, degene die dat mondelinge onderricht geeft,w in alle
goede dingen laten delen.x
7 Wordt niet misleid: y God laat
niet met zich spotten.z Want wat
een mens zaait, dat zal hĳ ook
oogsten; a 8 want wie met het
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oog op zĳn vlees zaait, zal uit zĳn
vlees verderf oogsten,a maar wie
met het oog op de geest zaait,b
zal uit de geest eeuwig leven oogsten.c 9 Laten wĳ het derhalve
niet opgeven te doen wat voortreffelĳk is,d want te zĳner tĳd
zullen wĳ oogsten indien wĳ het
niet moe worden.e 10 Laten wĳ
daarom dus, zolang de tĳd voor
ons er nog gunstig voor is,f het
goede doen jegens allen, maar
vooral jegens hen die aan [ons]
verwant zĳn in het geloof.g
11 Ziet met wat een grote letters ik U met mĳn eigen hand heb
geschreven.h
12 Allen die zich een innemend
voorkomen willen geven in het
vlees, trachten U ertoe te dwingen U te laten besnĳden,i alleen
om niet ter wille van de martelpaal van de Christus, Jezus, vervolgd te worden.j 13 Want zĳ
die zich laten besnĳden, onderhouden zelf de Wet niet eens,k
maar zĳ willen dat GIJ U laat besnĳden om in UW vlees reden
tot roemen te hebben. 14 Moge
het nooit gebeuren dat ik zou
roemen, behalve in de martelpaal l van onze Heer Jezus Christus, door bemiddeling van wie de
wereld voor mĳ aan een paal is
gehangen m en ik voor de wereld. 15 Want noch besnĳdenis noch onbesnedenheid is iets,n
maar een nieuwe schepping o [is
iets]. 16 En allen die volgens
deze gedragsregel ordelĳk zullen
wandelen, op hen zĳ vrede en
¨
barmhartigheid, ja, op het Isra
el
_
Gods.p
17 Laat voortaan niemand mĳ
meer lastig vallen, want ik draag
op mĳn lichaam de brandmerkenq
[van een slaaf] van Jezus.r
18 De onverdiende goedheid
van onze Heer Jezus Christus
[zĳ] met de geests die GIJ [aan de
dag legt], broeders. Amen.
n Ga 5:6; o 2Kor 5:17; Ef 2:10; p Ps 125:5; Ps 128:6;
Ro 9:6; q Jes 3:24; r 2Kor 4:10; Fil 3:10; s 2Ti 4:22;
Flm 25.
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AAN DE

HFDST. 1

a

Pa_ ulus,
door Gods wil een
_
apostel van Christus Jezus,
1
aan de heiligen die [te Efeze]
zĳn
_
b

en [de] getrouwenc in eendrachtd
met Christus Jezus:
2 Mogen onverdiende goedheide
en vredef U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus.
3 Gezegend zĳ de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,g
want hĳ heeft ons gezegendh met
elke geestelĳke zegen in de hemelse gewesteni in eendracht met
Christus, 4 evenals´ ´ hĳ ons in
eendracht met hem voor de grondlegging j der wereld heeft uitgekozen,k opdat wĳ heilig en zonder
smetl voor hem zouden zĳn in liefde.m 5 Want hĳ heeft ons door
tussenkomst van Jezus Christus
voorbestemdn als zĳn zoneno te
worden aangenomen,p overeenkomstig het welbehagen van zĳn
wil,q 6 tot lof r van zĳn glorierĳke onverdiende goedheid,s die hĳ
ons door bemiddeling van [zĳn]
geliefde t goedgunstig heeft geschonken. 7 Door bemiddeling
van hem hebben wĳ de verlossing door losprĳs door middel van
diens bloed,u ja, de vergeving v
van [onze] overtredingen, overeenkomstig de rĳkdom van zĳn
onverdiende goedheid.w
8 Deze heeft hĳ overvloedig jegens ons doen zĳn in alle wĳsheidx
en gezond verstand, 9 doordat
hĳ ons het heilige geheimy van
zĳn wil heeft bekendgemaakt.
Het is overeenkomstig zĳn welbehagen, dat hĳ bĳ zichzelf had
voorgenomen,z 10 aan de volledige grens van de bestemde tĳdena een bestuur b te hebben, om
namelĳk alle dingen weer bĳeen
te vergaderenc in de Christus,d
de dingen in de hemelene en de
dingen op de aarde.f [Ja,] in hem,
11 in eendracht met wie wĳ ook
tot erfgenameng werden aangesteld, doordat wĳ werden voorbestemd overeenkomstig het voor-
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nemen van hem die alle dingen
werkzaam doet zĳn naar het
raadsbesluit van zĳn wil,a 12 opdat wĳ tot lof van zĳn heerlĳkheid
zouden dienen,b wĳ die de eersten zĳn geweest die op de Christus hebben gehoopt.c 13 Maar
ook GIJ hebt op hem gehoopt nadat
GIJ het woord der waarheid,d het
goede nieuws over UW redding,e
hadt gehoord. Door bemiddeling
van hem werdt ook GIJ, nadat GIJ
hadt geloofd, met de beloofde heilige geestf verzegeld,g 14 die een
van tevoren gegeven onderpandh
van onze erfenis i is, met het oog
op de verlossing door losprĳs j van
[Gods] eigen bezit,k tot lof van zĳn
heerlĳkheid.
15 Dat is de reden waarom ook
ik, aangezien ik heb gehoord van
het geloof dat GIJ in de Heer Jezus en jegens alle heiligen hebt,l
16 niet ophoud voor U te danken. Ik blĳf U in mĳn gebeden gedenken,m 17 opdat de God van
onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlĳkheid, U een geest
van wĳsheidn en van openbaring in de nauwkeurige kennis
van hem moge geven,o 18 zodat GIJ, doordat de ogenp van UW
hart verlicht zĳn,q moogt weten
wat de hoop r is waartoe hĳ U
heeft geroepen, wat de glorierĳke rĳkdoms is die hĳ als een erfenis voor de heiligent bewaart,
19 en wat de allesovertreffende
grootheid van zĳn krachtu is jegens ons gelovigen. Het is overeenkomstig de werking v van de
macht van zĳn sterkte, 20 die
hĳ werkzaam heeft doen zĳn in
het geval van de Christus, toen
hĳ hem uit de doden opwekte w
en hem aan zĳn rechterhandx in
de hemelse gewesteny deed zitten, 21 hoog boven elke regering en autoriteit en kracht en
n Sp 2:6; o Kol 1:9; 1Ti 2:4; p Lu 10:23; q 2Kor
3:16; r 1Pe 1:3; s Kol 1:27; t De 33:3; u 2Kor 13:4;
v Kol 1:29; w Han 2:24; x Ps 110:1; Han 7:55; y Ef
2:6; Heb 7:26.

¨
EFEZIERS 1:22–2:19

Christus verhoogd. Tussenmuur

heerschappĳa en elke naam die
genoemd wordt,b niet alleen in
dit samenstel van dingen,c maar
ook in het toekomende.d 22 Ook
heeft hĳ alle dingen onder zĳn
voeten onderworpene en heeft
hem hoofd over alle dingen gemaaktf met betrekking tot de gemeente, 23 welke zĳn lichaamg
is, de volheidh van hem die alles
in allen vervult.i
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U

Bovendien [heeft God] [levend gemaakt], ofschoon
2
dood waart in
overtredingen
GIJ

UW

en zonden,j 2 waarin GIJ eens
hebt gewandeld overeenkomstig
het samenstelk van dingen van
deze wereld, overeenkomstig de
heerser l van de autoriteit der
lucht, de geestm die thans werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid.n 3 Ja, onder hen
hebben wĳ allen ons eens overeenkomstig de begeerten van
ons vlees gedragen,o doordat wĳ
de dingen deden die het vlees p
en de gedachten wilden, en wĳ
waren van nature kinderen der
gramschap,q evenals de overigen.
4 Maar God, die rĳk is aan barmhartigheid,r heeft ons wegens zĳn
grote liefde waarmee hĳ ons heeft
liefgehad,s 5 te zamen met de
Christus levend gemaakt, zelfs
toen wĳ dood waren in overtredingent — door onverdiende goedheid zĳt GIJ geredu — 6 en hĳ
heeft ons mede opgewektv en ons
mede plaats doen nemen in de
hemelse gewestenw in eendracht
met Christus Jezus, 7 opdat in
de komende x samenstelsels van
dingen de allesovertreffende rĳkdomy van zĳn onverdiende goedheid getoond zou worden in zĳn
goedgunstigheid jegens ons in
eendrachtz met Christus Jezus.
8 Ja, door deze onverdiende
goedheid zĳt GIJ door middel van
geloof a gered; en dit hebt GIJ niet
aan UZELF te danken,b het is Gods
gave.c 9 Neen, het is niet aan
werken te danken,d opdat niemand reden tot roemen zou hebben.e 10 Want wĳ zĳn een product van zĳn werkf en werden
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in eendrachta met Christus Jezus
geschapenb voor goede werken,c
die God tevorend heeft bereid opdat wĳ erin zouden wandelen.
11 Blĳft er daarom aan denken
dat GIJ vroeger met betrekking
tot het vlees mensen uit de na¨
tien geweest zĳt; e GIJ werdt „onbesneden” genoemd door dat wat
„besnĳdenis” wordt genoemd, welke met de hand in het vlees wordt
aangebrachtf — 12 dat GIJ in die
tĳd zonder Christus waart,g¨ vervreemdh van de staat Isra
el en
_
vreemden met betrekking tot de
verbonden der belofte,i en GIJ hadt
geen hoop j en waart zonder God in
de wereld.k 13 Maar nu zĳt GIJ
die eens veraf waart, in eendracht
met Christus Jezus dichtbĳ gekomen, door het bloedl van de Christus. 14 Want hĳ is onze vrede,m
´ ´
hĳ die de twee groepenn een heeft
gemaakto en de tussenmuur,p die
hen scheidde,q heeft vernietigd.
15 Door middel van zĳn vlees r
heeft hĳ de vĳandschap,s de uit
verordeningen bestaande Wet der
geboden,t tenietgedaan, opdat hĳ
de twee volkenu in eendracht met
´ ´
zichzelf tot een nieuwe mens v zou
kunnen scheppen en vrede zou
kunnen maken, 16 en opdat hĳ
w
door middel van
´ ´ de martelpaal
beide volken in een lichaamx volledig met God zou kunnen verzoenen,y omdat hĳ door bemiddeling
van zichzelf de vĳandschap z had
gedood. 17 En hĳ is gekomen en
heeft het goede nieuws van vrede
bekendgemaakta aan U die veraf
waart, en vrede aan hen die dichtbĳ waren,b 18 want door bemiddeling van hem hebben wĳ, beide
´ ´
volken,c door een geestd de toegang e tot de Vader.
19 GIJ zĳt daarom stellig geen
vreemdenf en inwonende vreemdelingeng meer, maar medeburgers h van de heiligen i en leden van het huisgezinj van God,
x Ga
52:7;
7:25;
j Jes

3:28; Ef 4:4; y Kol 1:22; z Han 10:28; a Jes
b Jes 57:19; c Ro 10:12; d 1Kor 12:13; e Heb
f Ef 2:12; g Heb 11:13; h Fil 3:20; i Kol 1:12;
56:5; 1Ti 3:15; Heb 3:6.
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Het heilige geheim

20 en GIJ zĳt opgebouwd op het
fundamenta van de apostelenb en
profeten,c terwĳl Christus Jezus
zelf de fundament-hoeksteend is.
21 In eendracht met hem groeit
het gehele gebouw, harmonisch
samengevoegd,e uit tot een heilige tempel voor Jehovah.f 22 In
eendracht met hemg wordt ook GIJ
mede opgebouwd tot een plaats
waarin God door geest woont.h
Daarom is het dat ik, Pa_ ulus,
_
de gevangene van Christus
3
Jezus ten behoeve van , de meni

U
¨
sen uit de natienj — 2 indien
GIJ althans hebt gehoord over het
beheer k van de onverdiende goedheid van God, hetwelk mĳ met het
oog op U werd gegeven, 3 dat
mĳ door middel van een openbaring het heilige geheim werd bekendgemaakt,l zoals ik reeds eerder in het kort heb geschreven.
4 Dit in aanmerking genomen,
kunt GIJ, wanneer GIJ dit leest,
U een begrip vormen van het inzichtm dat ik in het heilige geheimn van de Christus heb. 5 In
andere geslachten werd dit [geheimo] niet aan de zonen der mensen bekendgemaakt zoals het nu
door geest aan zĳn heilige apostelen en profetenp is geopenbaard,q
6 ¨ namelĳk dat mensen uit de natien mede-erfgenamen zouden zĳn
en medeleden van het lichaamr en
met ons deelgenoten van de belofte s in eendracht met Christus
Jezus door middel van het goede
nieuws. 7 Hiervan ben ik een
bedienaar t geworden overeenkomstig de vrĳe gave van de onverdiende goedheid van God, die
mĳ werd gegeven overeenkomstig de wĳze waarop zĳn kracht
werkzaam is.u
8 Aan mĳ, de allerminste v van
alle heiligen, werd deze onverdiende goedheidw gegeven, opdat
ik het goede nieuws over de onx van de Chrispeilbare rĳkdom
¨
tus aan de natien zou bekendmakeny 9 en de mensen zou doen
zien hoe het heilige geheimz volvoerd wordt,a dat sinds het onbepaalde verleden verborgen is ge-
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¨
EFEZIERS 2:20–3:21
weest in God, die alle dingen heeft
geschapen.a 10 [Dit geschiedde]
opdat nu aan de regeringen en de
autoriteitenb in de hemelse gewesten door middel van de gemeente c
de rĳkgevarieerde wĳsheid van
Godd bekendgemaakt zou worden,
11 overeenkomstig het eeuwige
voornemen dat hĳ heeft opgevat
in verband met de Christus,e Jezus onze Heer, 12 door bemiddeling van wie wĳ, door middel
van ons geloof in hem, deze vrĳmoedigheid van spreken bezitten
en vol vertrouwen toegang hebben.f 13 Daarom vraag ik U, de
moed niet op te geven wegens
deze verdrukkingeng die ik ten
behoeve van U doorsta, want deze
betekenen heerlĳkheid voor U.
¨
14 Daarom buig ik mĳn knieenh
voor de Vader,i 15 aan wie elke
familie j in de hemel en op aarde haar naam te danken heeft,k
16 opdat hĳ U overeenkomstig
de rĳkdoml van zĳn heerlĳkheid
moge geven dat GIJ sterk gemaakt
wordt naar de mens die GIJ innerlĳk zĳt,m met kracht door middel
van zĳn geest,n 17 dat de Christus door middel van [UW] geloof in
UW hart woont met liefde; o dat GIJ
geworteldp moogt zĳn en bevestigd op het fundament,q 18 opdat GIJ volledig in staat moogt
zĳn met alle heiligen geestelĳk te
vattenr wat de breedte en lengte
en hoogte en diepte s is, 19 en
de liefde van de Christus t te kennen, welke de kennis te boven
gaat, opdat GIJ vervuld moogt
worden met alle volheidu die God
geeft.
20 Aan degene nu die overeenkomstig zĳn kracht die in ons
werkzaam is,v overvloedig veel
meer kan doen dan alles wat
wĳ vragen of waarvan wĳ ons
een denkbeeld kunnen vormen,w
21 aan hem zĳ de heerlĳkheid
door middel van de gemeente
en door bemiddeling van Christus Jezus tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.x
Amen.

¨
EFEZIERS 4:1-25

4

Gaven in mensen. Nieuwe persoonlĳkheid

Daarom verzoek ik, de gevangene a in [de] Heer, U dringend
zo te wandelen dat GIJ U de roeping
waarmee GIJ werdt geroepen,b
waardig toont,c 2 met volledige ootmoedigheid des geestes d
en zachtaardigheid, met lankmoedigheid,e elkaar in liefde f verdragend, 3 er ernstig naar strevend de eenheid des geestes te
bewaren in de verenigende
band
´
g
van´ vrede.
4 Een lichaamh is er
´
i
en een geest, zoals GIJ ook werdt
geroepen in de ene hoop j waar´ ´
toe GIJ werdt geroepen; 5 een
´ ´
´ ´
k
Heer,
een geloof,l een doop; m
´ ´
6 een Godn en Vader van allen,
die boven allen en door allen en
in allen is.
7 Aan een ieder van ons nu
werd onverdiende goedheido gegeven naar de wĳze waarop de
Christus de vrĳe gave heeft toegemeten.p 8 Daarom zegt hĳ:
„Toen hĳ naar boven opsteeg,
heeft hĳ gevangenen meegevoerd;
hĳ heeft gaven [in] mensen gegeven.”q 9 Wat betekent de uitdrukking dat ’hĳ opsteeg’r nu anders dan dat hĳ ook naar de lagere
gewesten, dat wil zeggen de aarde, is neergedaald? s 10 Hĳ die is
neergedaald, is dezelfde die ook
tot hoog boven alle hemelent is
opgestegen,u om volheidv aan alle
dingen te geven.
11 En hĳ heeft sommigen gegeven als apostelen,w sommigen
als profeten,x sommigen als evangeliepredikers,y sommigen als herders en leraren,z 12 met het oog
op het terechtbrengena van de heiligen, voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam
van de Christus,b 13 totdat wĳ
allen geraken tot de eenheid in
het geloof en in de nauwkeurige
kennis van de Zoon van God, tot
een volwassenc man, tot de mate
van wasdom die tot de volheid
van de Christus behoort; d 14 opdat wĳ niet langer kleine kinderen
zouden zĳn, heen en weer geslingerde als door golven en her- en
derwaarts gevoerd door elke wind
van leer f door middel van de be-
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driegerĳa van mensen, door middel van listigheid in het beramen
van dwaling. 15 Laten wĳ echter, de waarheidb sprekend, door
liefde opgroeienc in alle dingen in
hem die het hoofdd is, Christus.
16 Van hem uit bevordert het gehele lichaam,e doordat het harmonisch is samengevoegd en zo gemaakt dat het samenwerkt door
middel van elk gewricht dat geeft
wat nodig is, naar gelang elk respectief lid in de juiste mate werkzaam is, de groei van het lichaam
tot opbouw van zichzelf in liefde.f
17 Dit zeg ik daarom en leg
daarvan getuigenis af in [de] Heer,
dat GIJ niet langer moet blĳven
¨
wandelen zoals ook de natieng
wandelen in de vruchteloosheid
van hun denken,h 18 verduisterd als zĳ zĳn in hun verstandi
en vervreemdj van het leven dat
God toebehoort, wegens de onwetendheidk die in hen is, wegens
de ongevoeligheidl van hun hart.
19 Daar zĳ elk zedelĳkheidsbegrip hebben verloren,m hebben zĳ
zich overgegeven aan een losbandig n gedrag om hebzuchtig o allerlei onreinheidp te bedrĳven.
20 Maar GIJ hebt de Christus
zo niet leren kennen,q 21 mits
GIJ hem althans hebt gehoord en
door bemiddeling van hem werdt
onderwezen,r gelĳk [de] waarheids in Jezus is, 22 dat GIJ de
oude persoonlĳkheid, die met UW
vroegere levenswandel overeenkomt en die naar haar bedrieglĳke begeertent wordt verdorven,u
dient weg te doen,v 23 maar dat
GIJ nieuw gemaakt dient te worden in de kracht die UW denken
aandrĳft,w 24 en de nieuwe persoonlĳkheidx dient aan te doen,y
die naar Gods wil werd geschapenz in ware rechtvaardigheida en
loyaliteit.
25 Nu GIJ daarom onwaarheid
hebt weggedaan,b spreekt waarheid, een ieder van U met zĳn
s Jo 1:14; t Ro 7:23; u Ro 8:13; v Ro 6:6; Kol 3:9;
w Ps 51:10; Ez 11:19; Ez 18:31; Ro 12:2; x Kol
3:10; y Ga 3:27; z Ef 2:10; a Ps 45:7; Ro 1:17;
b Han 5:2; Kol 3:8.
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Niet meer stelen. Tĳd uitkopen

naaste,a want wĳ zĳn leden die
elkaar toebehoren.b 26 Weest
toornig en zondigt toch niet; c
laat de zon niet¨ ondergaan terwĳl
GIJ in een geergerde stemming
verkeert,d 27 en staat ook de
Duivel geen plaats toe.e 28 Wie
steelt, stele niet meer,f maar laat
hĳ liever hard werken, door met
zĳn handen goed werk te doen,g
opdat hĳ iets aan een behoeftige kan uitdelen.h 29 Laat geen
verdorven woord uit UW mond
voortkomen,i maar elk woord dat
goed is tot opbouw waar het nodig is, opdat daardoor iets meegedeeld mag worden wat gunstig is
voor de hoorders.j 30 Bedroeft
ook Gods heilige geest niet,k
waarmee GIJ verzegeld zĳtl voor
een dag van verlossing door losprĳs.m
31 Alle kwaadaardige bitterheidn en toorn en gramschap en
geschreeuw en schimpend gepraato worde uit UW midden weggenomen, evenals alle slechtheid.p
32 Maar wordt vriendelĳkq jegens elkaar, teder meedogend,r
elkaar vrĳelĳk vergevend, zoals
ook God door Christus U vrĳelĳk
vergeven heeft.s
Wordt daarom navolgers van
God, als geliefde kinderen,
5
2 en blĳft in liefde wandelen,
t

u

zoals ook de Christus U heeft liefgehadv en zich voor U heeft overgeleverd als een offergave w en een
slachtoffer, tot een welriekende
geur voor God.x
3 Laat hoererĳy en allerlei onreinheid of hebzuchtz onder U
zelfs niet ter sprake komen,a zoals het heiligen past; b 4 ook
geen schandelĳk gedrag c noch
dwaas gepraat noch ontuchtig d
gescherts, dingen die niet welvoeglĳk zĳn, doch veeleer dankzegging.e 5 Want dit weet en
erkent GIJ, dat geen hoereerder f
of onreine of hebzuchtige g — hetgeen wil zeggen een afgodendienaar [te zĳn] — enig erfdeel heeft
in het koninkrĳk van de Christus
en van God.h
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EFEZIERS 4:26–5:20
6 Laat niemand U met ĳdele
woorden bedriegen,a want wegens de voornoemde dingen komt
de gramschap van God over de
zonen der ongehoorzaamheid.b
7 Wordt daarom niet hun deelgenoten; c 8 want eens waart GIJ
duisternis,d maar nu zĳt GIJ lichte
in verband met [de] Heer. Blĳft
als kinderen van het licht wandelen, 9 want de vrucht van het
licht bestaat in elke soort van
goedheid en rechtvaardigheid en
waarheid.f 10 Blĳft U ervan vergewissen wat de Heer welgevallig is,g 11 en hebt niet langer
met [hen] deelh aan de onvruchtbare werken die tot de duisternis
behoren,i maar wĳst [ze] veeleer
zelfs terecht,j 12 want de dingen die door hen in het geheim
worden gedaan, zĳn te schandelĳk om zelfs ook maar te vertellen.k 13 Alle dingen nu die
worden terechtgewezen,l worden
door het licht openbaar gemaakt,
want alles wat openbaar gemaakt
wordt,m is licht. 14 Daarom zegt
hĳ: „Ontwaak,n o slaper, en sta op
uit de doden,o en de Christus zal
over u schĳnen.”p
15 Ziet er daarom nauwlettend
op toe hoe GIJ wandelt,q niet als
onwĳzen, maar als wĳzen, 16 de
gelegen tĳd voor UZELF uitkopend,r omdat de dagen goddeloos zĳn.s 17 Wordt daarom niet
langer onredelĳk, maar blĳft inzient wat de wilu van Jehovah is.
18 Bedrinktv U ook niet aan wĳn,
waarin losbandigheid is,w maar
blĳft vervuld worden met geest,x
19 en spreekt tot elkaar met psalmeny en lofzangenz voor God en
geestelĳke liederen, waarbĳ GIJ
zingta en UZELF begeleidt met muziekb in UW hart voor Jehovah,
20 terwĳl GIJ altĳd voor alle dingen onze God en Vader in de naam
van onze Heer Jezus Christus
dankzegt.c
k Ro 1:26; l Jo 3:20; m 1Kor 4:5; n Jes 26:19; Ro
13:11; o Ef 2:5; Kol 2:13; p Jo 8:12; 2Ti 1:10; q Mt
10:16; 1Ti 4:8; 2Ti 2:22; r Kol 4:5; s 2Ti 3:1; t Ps
143:10; Sp 2:5; Jo 7:17; u Ro 12:2; 1Th 4:3; 1Th
5:18; 1Pe 4:2; v Jes 5:11; w Hab 2:15; x Han 2:4;
y Jak 5:13; z Han 16:25; a 1Kor 14:15; Kol 3:16;
b Ps 33:2; c Kol 3:17; 1Th 5:18.
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EFEZIERS 5:21–6:16

Vrouwen, mannen, kinderen. Wapenrusting

21 Weest aan elkaar onderworpena in de vrees van Christus.
22 Laten vrouwen onderworpen
zĳnb aan hun man als aan de
Heer, 23 want de man is het
hoofd van zĳn vrouw,c evenals
ook de Christus het hoofd van de
gemeente is,d hĳ als redder van
[dit] lichaam. 24 Ja, evenals de
gemeente onderworpen is aan de
Christus, zo moeten ook vrouwen het zĳn aan hun man, in alles.e 25 Mannen, blĳft UW vrouw
liefhebben,f evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverdg 26 om haar te heiligen,h haar reinigend met het bad
des waters door middel van het
woord,i 27 opdat hĳ de gemeente in haar luister aan zich zou
kunnen aanbieden,j zonder vlek
of rimpel of iets dergelĳks, maar
dat ze heilig zou zĳn en zonder
smet.k
28 Aldus behoren mannen hun
vrouw lief te hebben als hun eigen
lichaam. Wie zĳn vrouw liefheeft,
heeft zichzelf lief, 29 want niemand heeft ooit zĳn eigen vlees
gehaat, maar hĳ voedt en koestert het,l zoals ook de Christus dit
doet ten aanzien van de gemeente,
30 want wĳ zĳn leden van zĳn
lichaam.m 31 „Daarom zal een
man [zĳn] vader en [zĳn] moeder
verlaten en hĳ zal zich hechten
aan
´ ´ zĳn vrouw, en de twee zullen
een vlees worden.”n 32 Dit heilige geheimo is groot. Nu spreek ik
met betrekking tot Christus en de
gemeente.p 33 Laat niettemin
ook een ieder van U afzonderlĳk
zĳn vrouw zo liefhebbenq als zichzelf; de vrouw daarentegen moet
diepe achting r voor haar man hebben.
Kinderen, weest gehoorzaam
ouders in eendracht
aan
6
met [de] Heer, want dit is rechtUW

s

t

vaardig: u 2 „Eer uw vader en
[uw] moeder”,v wat het eerste gebod met een belofte is: w 3 „Opdat het u goed moge gaan en gĳ
lange tĳd op de aarde moogt blĳ-
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ven.”a 4 En GIJ, vaders, irriteert
UW kinderen niet,b maar blĳft hen
in het strenge onderrichtc en de
ernstige vermaning d van Jehovah
grootbrengen.e
5 GIJ slaven, weest gehoorzaam
aan hen die [UW] meesters zĳn in
vleselĳk opzicht,f met vrees en beven,g in de oprechtheid van UW
hart, als aan de Christus, 6 niet
met ogendienst als mensenbehagers,h maar als Christus’ slaven, die met geheel [hun] ziel de
wil van God doen.i 7 Weest slaven met goede neigingen, als voor
Jehovah,j en niet voor mensen,
8 want GIJ weet dat een ieder,
hetzĳ slaaf of vrĳe,k al het goede dat hĳ doet, van Jehovah zal
terugontvangen.l 9 En GIJ meesters, blĳft dezelfde dingen jegens
hen doen, en laat dreigementen
achterwege,m want GIJ weet dat zowel hun als UW Meester n in de hemelen is, en bĳ hem is geen partĳdigheid.o
10 Ten slotte, blĳft kracht verwervenp in [de] Heer en in de
machtq van zĳn sterkte. 11 Doet
de volledige wapenrusting van
God aan,r opdat GIJ pal kunt staan
tegen de kuiperĳens van de Duivel; 12 want onze strĳdt is niet
tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen,u tegen de autoriteiten,v tegen de wereldheersers w van deze duisternis, tegen
de goddeloze geestenkrachtenx in
de hemelse gewesten. 13 Neemt
daarom de volledige wapenrusting van God op,y opdat GIJ op de
boze dag weerstand kunt bieden
en, na alle dingen grondig gedaan
te hebben, pal kunt staan.z
14 Staat daarom pal, UW lendenen omgorda met waarheid,b
en aan hebbend het borstharnas
van rechtvaardigheid,c 15 en
UW voetend geschoeid met de toerusting van het goede nieuws van
vrede.e 16 Neemt bovenal het
grote schild des geloofs op,f waarmee GIJ alle brandende projectiex Da 10:13; Han 17:22; 2Pe 2:4; Opb 16:14; y 2Kor
6:7; z Kol 2:7; a 1Sa 25:13; Jes 11:5; b Ef 5:9; c Sp
4:23; Jes 59:17; d Jes 52:7; e Han 10:36; Ro 10:15;
f 1Jo 5:4.
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EFEZIERS 6:17—FILIPPENZEN 1:13

Het gebed

len van de goddeloze zult kunnen blussen.a 17 Neemt ook de
helmb der redding aan en het
zwaardc van de geest,d dat is Gods
woord,e 18 terwĳl GIJ met elke
vorm van gebedf en smeking bĳ
elke gelegenheid in geest blĳft
bidden.g En blĳft daartoe wakker
met alle standvastigheid en met
smeking ten behoeve van alle heiligen, 19 ook voor mĳ, dat mĳ
bekwaamheid om te sprekenh gegeven mag worden wanneer ik
mĳn mond open, om met vrĳmoedigheid van sprekeni het heilige geheim van het goede nieuws
bekend te maken,j 20 waarvoor
ik als een gezantk in ketenen optreed, opdat ik in verband daar-
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mee vrĳmoedig mag spreken zoals
ik behoor te spreken.a
21 Opdat GIJ echter ook van
mĳn aangelegenheden op de hoogte moogt zĳn, hoe ik het maak, zal
b
Tychikus,
een geliefde broeder
_
en getrouwe dienaar in [de] Heer,
U alles bekendmaken.c
22 Juist
daarom zend ik hem naar U toe,
opdat GIJ de dingen aangaande ons
moogt weten en opdat hĳ UW hart
moge vertroosten.d
23 Moge vrede de broeders ten
deel vallen en liefde met geloof,
van God de Vader en de Heer Jezus Christus. 24 Moge de onverdiende goedheide met allen zĳn
die onze Heer Jezus Christus in
onverderfelĳkheid liefhebben.

dccc

ccc

AAN DE

FILIPPENZEN
¨

a

Pa_ ulus
en Timothe
us, slaven
_
_
van Christus Jezus, aan alle
1
heiligen in eendracht met Christus Jezus die in Fil _ippib zĳn, met
de opzieners en dienaren in de bediening: c
2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus.d
3 Telkens wanneer ik aan U
denk, dank ik mĳn God altĳde
4 in al mĳn smekingen voor U allen,f terwĳl ik mĳn smeking met
vreugde opzend, 5 wegens de
bĳdrage g die GIJ van de eerste
dag af tot dit ogenblik toe aan
het goede nieuws hebt geschonken. 6 Want dit vaste vertrouwen heb ik, dat hĳ die een goed
werk in U is begonnen, het tot
voltooiing zal brengenh tot op de
dag i van Jezus Christus. 7 Het
is volkomen juist dat ik dit met
betrekking tot U allen denk, want
ik draag U in mĳn hart,j daar GIJ
allen met mĳ deelhebbers k zĳt
aan de onverdiende goedheid, zowel in mĳn [gevangenis]boeienl
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als in het verdedigena en wettelĳkb bevestigen van het goede
nieuws.
8 Want God is mĳn getuige
hoezeer ik naar U allen verlang
met zulk een tedere genegenheidc als Christus Jezus heeft.
9 En dit blĳf ik bidden, dat UW
liefde steeds overvloediger mag
zĳnd met nauwkeurige kennis e
en volledig onderscheidingsvermogen,f 10 opdat GIJ U van de
belangrĳker dingen moogt vergewissen,g zodat GIJ tot op de
dag van Christus onberispelĳkh
moogt zĳn en anderen niet tot
struikeleni brengt, 11 en vervuld moogt zĳn met de vrucht
der rechtvaardigheid,j die door
bemiddeling van Jezus Christus
is, tot heerlĳkheid en lof van
God.k
12 Nu wil ik dat GIJ weet, broeders, dat mĳn aangelegenheden
veeleer tot de vooruitgang van
het goede nieuws hebben bĳgedragen,l 13 zodat onder de gehele pretoriaanse lĳfwacht en
alle overigenm algemeen bekend

FILIPPENZEN 1:14–2:6
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Gevangenisboeien bevorderen prediking

is gewordena dat mĳn boeienb
in verband met Christus zĳn;
14 en de meeste broeders in [de]
Heer tonen, doordat zĳ wegens
mĳn [gevangenis]boeien vertrouwen hebben gekregen, des te meer
moed om het woord van God onbevreesd te spreken.c
15 Sommigen prediken de Christus weliswaar door afgunst en
wedĳver,d maar anderen ook door
welwillendheid.e 16 De laatsten
verkondigen de Christus uit liefde, want zĳ weten dat ik hier
ben gesteld voor de verdediging f
van het goede nieuws; 17 maar
de eersten doen het uit twistgierigheid,g niet met een zuivere
beweegreden, want zĳ menen
verdrukking h [voor mĳ] teweeg
te brengen in mĳn [gevangenis]boeien. 18 Wat dan nog?
[Niets,] behalve dat op elke wĳze,
hetzĳ in schĳni hetzĳ in waarheid, Christus wordt verkondigd,j
en hierover verheug ik mĳ. Ja,
ik zal mĳ ook blĳven verheugen,
19 want ik weet dat dit zal uitlopen op mĳn redding, door middel
van UW smeking k en een toevoer
van de geest van Jezus Christus,l
20 in overeenstemming met mĳn
vurige verwachting m en hoop n
dat ik in geen enkel opzicht beschaamdo zal worden, maar dat in
alle vrĳmoedigheid van sprekenp
Christus, zoals altĳd voordien,
ook nu door middel van mĳn lichaam grootgemaakt zal worden,q
hetzĳ door leven hetzĳ door dood.r
21 Want te leven is in mĳn geval Christus s en te stervent winst.
22 Zou het nu verder leven in het
vlees zĳn, dan is dit een vrucht
van mĳn werku — en toch maak
ik niet bekend wat ik moet kiezen. 23 Ik sta onder druk van
deze twee dingen; v wat ik echter werkelĳk verlang, is de losmaking en met Christus te zĳn,w
want dit is ongetwĳfeld veel beter.x 24 Maar ter wille van U
is het noodzakelĳker dat ik in
het vlees blĳf.y 25 Omdat ik dit
vaste vertrouwen heb, weet ik
ook dat ik zal blĳvenz en bĳ U al-
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len zal vertoeven tot UW vooruitgang a en de vreugde die tot [UW]
geloof behoort, 26 zodat wegens
mĳ, doordat ik weer bĳ U tegenwoordig ben, UW juichen overvloedig moge zĳn in Christus Jezus.
27 Alleen, gedraagt U op een
wĳze die het goede nieuws over de
Christus waardig is,b opdat ik, hetzĳ ik kom en U zie, hetzĳ ik afwezig ben, over de dingen aangaande
U mag horen dat GIJ vaststaat in
´ ´
´ ´
een geest, een van zielc zĳde aan
zĳde strĳdend voor het geloof van
het goede nieuws, 28 zonder U
in enig opzicht te laten verschrikken door UW tegenstanders.d Voor
hen is dit juist een bewĳs van vernietiging, maar voor U van redding; e en dit is [een aanwĳzing]
van Godswege, 29 want aan U
werd ten behoeve van Christus
het voorrecht gegeven niet alleen UW geloof f in hem te stellen,
maar ook ten behoeve van hem
te lĳden.g 30 Want GIJ hebt dezelfde strĳd als GIJ in mĳn geval
hebt gezienh en waarvan GIJ nu in
mĳn geval hoort.i
Indien er dan enige aanmoediging in Christus is, enige
2
vertroosting der liefde, enig delen
j

k

in geest, en er enige [gevoelens]
van tedere genegenheidl en mededogen zĳn, 2 maakt dan mĳn
vreugde volkomen doordat GIJ
gelĳkgezind zĳtm en dezelfde liefde hebt, in ziel samengevoegd,
het ene in gedachte houdend,n
3 niets doende uit twistgierigheido of uit egotisme,p maar met
ootmoedigheid des geestes de anderen superieur aan UZELF achtend,q 4 terwĳl GIJ niet alleen
uit persoonlĳke belangstelling het
oog houdt op UW eigen zaken,r
maar ook uit persoonlĳke belangstelling op die van de anderen.s
5 Bewaart die geestesgesteldheid in U welke ook in Christus
Jezus was,t 6 die, alhoewel hĳ in
Gods gedaante bestond,u geen gewelddadige inbezitneming heeft
t Mt 11:29; Jo 13:15; u Kol 1:15; Heb 1:3.
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Christus niet gelĳk aan God

overwogen, namelĳk om aan God
gelĳk te zĳn.a 7 Neen, maar hĳ
heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf aangenomenb
en is aan de mensen gelĳk geworden.c 8 Meer nog, toen hĳ zich
in de hoedanigheid van een mens
bevond,d heeft hĳ zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de
dood,e ja, de dood aan een martelpaal.f 9 Juist daarom heeft God
hem ook tot een superieure positie verhoogdg en hem goedgunstig
de naam gegeven die boven elke
[andere] naam is,h 10 zodat in de
naam van Jezus elke knie zich zou
buigen van hen die in de hemel en
die op aarde en die onder de grond
zĳn,i 11 en iedere tong openlĳk
zou erkennenj dat Jezus Christus
Heer k is tot heerlĳkheid van God,
de Vader.l
12 Mĳn geliefden, blĳft dientengevolge, gelĳk GIJ altĳd gehoorzaam zĳt geweest,m niet alleen gedurende mĳn tegenwoordigheid,
maar nu nog veel bereidwilliger
gedurende mĳn afwezigheid, met
vrees n en beven UW eigen redding bewerken, 13 want God is
het die, ter wille van [zĳn] welbehagen, in U werkt,o opdat GIJ
zowel wilt als werkt.p 14 Blĳft
alle dingen zonder gemurmureer q
en tegenspraakr doen, 15 opdat
GIJ onberispelĳks en onschuldig
moogt worden, kinderent van God
zonder smet te midden van een
krom en verdraaid geslacht,u onder wie GIJ schĳnt als lichtgevers
in de wereld,v 16 het woord des
levens w stevig vasthoudend, opdat ik op de dag van Christus x reden tot juichen kan hebben dat
ik niet tevergeefs heb gelopen
of tevergeefs hard heb gewerkt.y
17 Niettegenstaande dat, ook al
word ik als een drankoffer z uitgegoten op het slachtoffer a en
de openbare dienst waartoe geloof U heeft geleid,b dan ben ik
blĳ en verheug c mĳ met U allen.
18 Weest nu ook GIJ evenzo blĳ en
verheugt U met mĳ.d
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FILIPPENZEN 2:7-30
19 Wat mĳ betreft, in vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik bin¨
nenkort Timothe
us naar U toe te
_
zenden, opdat ik een blĳmoedige
ziel moge zĳna wanneer ik het een
en ander aangaande U verneem.
20 Want ik heb niemand anders
van gelĳke gezindheid als hĳ, die
echt zorg zal dragenb voor de dingen die U betreffen. 21 Want alle
anderen zoeken hun eigen belangen,c niet die van Christus Jezus.
22 Maar GIJ weet welk bewĳs hĳ
van zichzelf heeft geleverd, dat
hĳ, gelĳk een kindd met een vader,
met mĳ als een slaaf heeft gediend
ter bevordering van het goede
nieuws. 23 Hem hoop ik daarom te zenden, zodra ik heb gezien hoe de zaken er met betrekking tot mĳ voorstaan. 24 Ja,
ik heb het vaste vertrouwen in
[de] Heer dat ik ook zelf binnenkort zal komen.e
25 Ik acht het echter nodig
Epafrod _itus,f mĳn broeder en
medewerker g en medestrĳder,h
maar UW afgezant en persoonlĳke dienaar om in mĳn behoeften
te voorzien, naar U toe te zenden,
26 want hĳ verlangt ernaar U allen te zien en is terneergeslagen
omdat GIJ hebt gehoord dat hĳ
ziek was geworden. 27 Ja, hĳ is
inderdaad ziek geworden, zelfs op
de rand van de dood, maar God
is hem barmhartig geweest,i en
niet alleen hem, maar ook mĳ, opdat ik niet droefheid op droefheid
zou hebben. 28 Daarom zend ik
hem met des te meer spoed opdat GIJ, wanneer GIJ hem ziet, U
weer moogt verheugen en ik minder droefheid heb. 29 Ontvangt
hem daarom op de gebruikelĳke
wĳze j in [de] Heer, met alle vreugde, en blĳft dat soort van mannen
dierbaar achten,k 30 want ter
wille van het werk des Heren is hĳ
de dood zeer nabĳ geweest, doordat hĳ zĳn ziel aan gevaar heeft
blootgesteldl ten einde het volledig te vergoeden dat GIJ niet hier
waart om persoonlĳke dienst voor
mĳ te verrichten.m

FILIPPENZEN 3:1-21

Naar prĳs streven; burgerschap in hemel

Ten slotte, mĳn broeders, blĳft
U verheugen in [de] Heer.a U
dezelfde dingen te schrĳven, valt
mĳ niet zwaar, maar het dient U
tot veiligheid.
2 Past op voor de honden,b past
op voor degenen die schade berokkenen, past op voor hen die
het vlees verminken.c 3 Want
wĳ zĳn degenen met de ware besnĳdenis,d wĳ die door Gods geeste
heilige dienst verrichten en in
Christus Jezus roemenf en ons vertrouwen niet in het vlees stellen,g
4 hoewel ik, meer dan iemand anders, wel redenen heb om ook in
het vlees vertrouwen te stellen.
Als iemand anders denkt dat hĳ
redenen heeft om vertrouwen in
het vlees te stellen, ik nog meer: h
5 besneden op de achtste dag,i
uit¨ het familiegeslacht van Is_
j een
rael, uit¨ de stam Benjamin,
_
¨ k
Hebreeer [geboren] uit Hebreeen;
¨
wat de wet betreft, een Farizeeer; l
6 wat ĳver betreft, een vervolger
van de gemeente; m wat de rechtvaardigheid betreft die door middel van de wet is, iemand die
zich onberispelĳk heeft betoond.
7 Maar alles wat winst voor mĳ
was, heb ik ter wille van de Christus als verlies beschouwd.n 8 Ja,
wat dat aangaat, ik beschouw
alle dingen ook werkelĳk als verlies wegens de uitnemende waarde van de kennis van Christus Jezus, mĳn Heer.o Om zĳnentwil heb
ik het verlies van alle dingen aanvaard en ik beschouw ze als een
hoop vuil,p opdat ik Christus moge
winnen 9 en in eendracht met
hem bevonden word, niet mĳn
eigen rechtvaardigheid hebbend,
die voortvloeit uit de wet,q maar
die welke door middel van geloof r
in Christus is, de rechtvaardigheid die van God komt op basis
van geloof,s 10 ten einde hem te
kennen en de kracht van zĳn opstanding t en het deelhebben aan
zĳn lĳden,u mĳ onderwerpend aan
zĳn soort van dood,v 11 [om te
zien] of ik op de een of andere
wĳze tot de vroegere opstanding w
uit de doden mag geraken.
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12 Niet dat ik het reeds ontvangen heb of reeds tot volmaaktheid
ben gebracht,a maar ik streefb ernaar om te zien of ik datgene
waarvoor ik door Christus Jezus
gegrepen ben,c ook grĳpen mag.d
13 Broeders, ik denk niet van
mĳzelf dat ik [het] al gegrepen
´ ´
heb, maar wel staat een ding vast:
De dingen die achter mĳ liggen
vergetende en mĳ uitstrekkend
´ ´
naar de dingen die voor mĳ liggen,f 14 streef ik naar het doelg
om de prĳs h van de roeping i naar
boven, die God door bemiddeling
van Christus Jezus doet toekomen. 15 Laten wĳ dan, zovelen
als er van ons rĳp zĳn,j deze geestesgesteldheid hebben; k en indien GIJ in enig opzicht geestelĳk
anders geneigd zĳt, zal God de
bovengenoemde [geestesgesteldheid] aan U openbaren. 16 Laten wĳ in ieder geval in de mate
waarin wĳ vorderingen hebben
gemaakt, voortgaan in deze zelfde routine ordelĳk te wandelen.l
17 Wordt eendrachtig navolgers m van mĳ, broeders, en houdt
hen voor ogen die wandelen op
een wĳze welke overeenkomt met
het voorbeeld dat GIJ in ons hebt.n
18 Want er zĳn er velen, ik heb
al dikwĳls over hen gesproken,
maar nu spreek ik ook wenend
over hen, die als vĳanden van de
martelpaal van de Christus wandelen,o 19 en hun einde is vernietiging p en hun god is hun buikq
en hun heerlĳkheid bestaat in
hun schande r en hun zinnen hebben zĳ gericht op dingen op de
aarde.s 20 Wat ons betreft, ons
burgerschap t bestaat in de hemelen,u uit welke plaats wĳ ook
vurig een redder verwachten,v
de Heer Jezus Christus,w 21 die
ons vernederde lichaam zal veranderenx om het gelĳkvormig
te maken aan zĳn glorierĳke lichaam,y overeenkomstig de werking z van de kracht die hĳ bezit,
u Jo 18:36; Ef 2:6; Kol 3:1; v 1Th 1:10; Heb 9:28;
w 1Kor 1:7; Tit 2:13; x 1Kor 15:42; y Ro 8:29;
1Kor 15:49; z Ef 1:19.
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Gezond denken. God geeft kracht

ja, om alle dingen aan zich te onderwerpen.a

4

Dientengevolge, mĳn geliefde broeders, naar wie ik zo
verlang, mĳn vreugde en kroon,b
staat aldus vastc in [de] Heer, geliefden.
2 Euodia
vermaan ik en Syn_
_
tyche vermaan ik gelĳkgezindd
te zĳn in [de] Heer. 3 Ja, ook u,
echte jukgenoot,e verzoek ik: blĳf
deze [vrouwen] bĳstaan, die zĳde
aan zĳde met mĳ hebben gestredenf voor het goede nieuws, evenals Clemens
en de overigen van
_
mĳn medewerkers,g wier namenh
in het boek des levens i staan.
4 Verheugt U altĳd in [de] Heer.j
Nogmaals zal ik zeggen: Verheugt
U! k 5 Laat UW redelĳkheidl aan
alle mensen bekend worden. De
Heer is nabĳ.m 6 Weest over
niets bezorgd,n maar laat in alles door gebed en smeking o te zamen met dankzegging UW smeekbeden bĳ God bekend worden; p
7 en de vrede q van God, die alle
gedachte te boven gaat, zal UW
hartr en UW geestelĳke vermogens
behoeden door bemiddeling van
Christus Jezus.
8 Ten slotte, broeders, al wat
waar is, al wat van ernstig belang is, al wat rechtvaardig is, al
wat eerbaar s is, al wat lieflĳk is,
alles waarover gunstig wordt gesproken, welke deugd er ook is
en al wat lof verdient, blĳft deze
dingen bedenken.t 9 De dingen
die GIJ zowel geleerd als aanvaard
hebt en die GIJ in verband met mĳ
gehoord en gezien hebt, brengt
die in praktĳk,u en de God van
vrede v zal met U zĳn.
10 Ik verheug mĳ werkelĳk
zeer in [de] Heer dat GIJ nu eindelĳk UW denken ten behoeve van
mĳ hebt verlevendigd,w waarop
GIJ wel degelĳk bedacht waart,
maar het ontbrak U aan de gelegenheid. 11 Ik spreek er niet
over dat ik gebrek lĳd, want ik
heb geleerd om in welke omstandigheden ik ook verkeer, genoegen te nemen met wat ik heb.x
12 Ik weet inderdaad wat het zeg-
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FILIPPENZEN 4:1-23

gen wil weinig te hebben,a ik weet
inderdaad wat het zeggen wil overvloed te hebben. In alles en in alle
omstandigheden heb ik van beide
het geheim geleerd: verzadigd te
zĳn en honger te lĳden, overvloed
te hebben en gebrek te lĳden.b
13 Voor alle dingen bezit ik de
sterkte door hem die mĳ kracht
verleent.c
14 Niettemin hebt GIJ er goed
aan gedaan deelhebbers met mĳ
te wordend aan mĳn verdrukking.e
15 GIJ weet trouwens ook zelf
wel, Filippenzen, dat bĳ [het] begin van het bekendmaken van
het goede
nieuws, toen ik uit Ma¨
cedoni
_ e vertrok, geen enkele gemeente met mĳ deelnam aan de
aangelegenheid van het geven
en ontvangen, dan GIJ alleen; f
16 want zelfs in Thessalon _ika
hebt GIJ mĳ zowel een eerste als
een tweede maal iets voor mĳn
behoefte gezonden. 17 Niet dat
ik de gave ernstig zoek,g maar ik
zoek ernstig de vruchth die het
tegoed op UW rekening doet aangroeien. 18 Ik ben echter volledig van alles voorzien en heb
overvloed. Ik heb volop nu ik
van Epafrod _itus i de van U afkomstige dingen heb ontvangen, een
welriekende geur,j een aanvaardbaar slachtoffer,k dat God welgevallig is. 19 Mĳn Godl zal op zĳn
beurt volledig in al UW behoeften
voorzienm naar de mate van zĳn
rĳkdomn in heerlĳkheid, door bemiddeling van Christus Jezus.
20 Onze God en Vader nu zĳ de
heerlĳkheid tot in alle eeuwigheid.o Amen.
21 Brengt mĳn groetenp over
aan elke heilige in eendrachtq met
Christus Jezus. De broeders die
bĳ mĳ zĳn, zenden U hun groeten.
22 Alle heiligen, maar vooral die
van het huis van caesar, zenden U
hun groeten.r
23 De onverdiende goedheid
van de Heer Jezus Christus [zĳ]
met de geest die GIJ [aan de dag
legt].s
p Kol 4:18; q 1Th 1:1; r Fil 1:13; s Ga 6:18.

AAN DE

KOLOSSENZEN
Pa_ ulus,
door Gods wil een
_
apostel van
Christus Jezus,a
¨
en Timothe
us,b [onze] broeder,
_
2 aan de heiligen en getrouwe
broeders in eendrachtc met Christus te Kolosse:
_
Mogen onverdiende goedheid en
vrede U ten deel vallen van God,
onze Vader.d
3 Wĳ dankene God, de Vader
van onze Heer Jezus Christus, altĳd wanneer wĳ voor U bidden,f
4 aangezien wĳ hebben gehoord
van UW geloof in verband met
Christus Jezus en de liefde die GIJ
hebt voor alle heiligeng 5 wegens de hoop h die voor U in de
hemelen is weggelegd.i GIJ hebt
reeds eerder over deze [hoop] gehoord door de prediking van de
waarheid van dat goede nieuws,j
6 hetwelk tot U is doorgedrongen, zoals het in de gehele wereldk vrucht draagtl en toeneemt,m
evenals [dit] ook onder U [het geval is], vanaf de dag dat GIJ de onverdiende goedheidn van God in
waarheid hebt gehoord en nauwkeurig hebt leren kennen.o 7 GIJ
zĳt hierin onderricht door Epa_
fras,p onze geliefde medeslaaf,
die een getrouwe dienaar van de
Christus ten behoeve van ons is,
8 die ons ook UW liefde q in geestelĳk opzicht heeft onthuld.
9 Daarom ook hebben wĳ, van
de dag af dat wĳ [ervan] hoorden,
niet opgehouden voor U te biddenr en te vragen dat GIJ vervuld
moogt worden met de nauwkeurige kennis s van zĳn wil, in alle
wĳsheidt en geestelĳk inzicht,u
10 opdat GIJ moogt wandelen op
een wĳze die Jehovahv waardig
is,w ten einde [hem] volledig te
behagen, terwĳl GIJ in ieder goed
werkx vrucht blĳft dragen en
blĳft toenemen in de nauwkeurige y kennis van God 11 en sterk
gemaakt wordt met alle kracht
naar de mate van zĳn glorierĳke
macht,z opdat GIJ volkomen kunt
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volhardena en met vreugde lankmoedig kunt zĳn, 12 dankend
de Vader, die U geschikt gemaakt
heeft om te delen in de erfenis b
van de heiligenc in het licht.d
13 Hĳ heeft ons bevrĳd van de
autoriteite der duisternis en ons
overgezetf in het koninkrĳkg van
de Zoon van zĳn liefde,h 14 door
bemiddeling van wie wĳ onze
verlossing door losprĳs hebben,
de vergeving van onze zonden.i
15 Hĳ is het beeldj van de onzichtbare k God, de eerstgeborene l
van heel de schepping; 16 want
door bemiddeling van hemm werden alle [andere] dingen in de hemelen en op de aarde geschapen,
de zichtbare en de onzichtbare, of
het nu tronen of heerschappĳen
of regeringen of autoriteiten zĳn.n
Alle [andere] dingen zĳn door tussenkomst van hem en voor hem
´ ´
geschapen.o 17 Ook is hĳ voor
alle [andere] dingenp en door bemiddeling van hem zĳn alle [andere] dingen gemaakt om te bestaan,q 18 en hĳ is het hoofd
van het lichaam, de gemeente.r
Hĳ is het begin, de eerstgeborene uit de doden,s opdat hĳ in alle dingen de eerste t zou worden;
19 want het heeft [God] goedgedacht de gehele volheidu in hem te
doen wonen 20 en door tussenkomst van hem alle [andere] dingenv weer met zich te verzoenenw
door vrede x te maken door middel van het bloedy [dat hĳ] aan de
martelpaal [heeft vergoten],z ongeacht of het de dingen op de aarde zĳn of die in de hemelen.
21 Ja U, die eens vervreemda en
vĳanden waart omdat UW geest
gericht was op de werken die goddeloos waren,b 22 heeft hĳ nu
wederom verzoendc door middel
van diens vleselĳke lichaam, door
[zĳn] dood,d om U heilig en onbew 2Kor 5:19; x Ef 2:14; y Le 17:11; z Jes 53:10;
Heb 12:2; a Ef 2:12; b 2Kor 10:5; c Ro 5:10; Ef
2:16; d Heb 9:16.
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Heilige geheim. Filosofie mĳden

KOLOSSENZEN 1:23–2:13

HFDST. 1

zicht,a met het oog op een nauwkeurige kennis van het heilige
geheim van God, namelĳk Christus.b 3 Zorgvuldig verborgen in
hem zĳn alle schatten van wĳsheid en van kennis.c 4 Dit zeg ik
opdat niemand U met overredende
argumenten misleidt.d 5 Want
al ben ik dan afwezig in het vlees,
in de geest ben ik toch bĳ U,e terwĳl ik mĳ verheug en de goede orde f zie die bĳ U heerst en
de vastheid van UW geloof g jegens
Christus.
6 Gaat er daarom, aangezien GIJ
Christus Jezus, de Heer, hebt aanvaard, mee voort in eendrachth
met hem te wandelen, 7 geworteldi en opgebouwdj in hem en
standvastig gemaakt in het geloof,k zoals U werd geleerd, overvloeiend van [geloof] in dankzegging.l
8 Past op: misschien zal iemand
U als zĳn prooi wegdragenm door
middel van de filosofie n en door
ĳdel bedrog o overeenkomstig de
overlevering van mensen, overeenkomstig de elementaire p dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus; 9 want in
hem woont de gehele volheidq van
de goddelĳke r hoedanigheids lichamelĳk. 10 En derhalve bezit
GIJ een volheid door bemiddeling
van hem, die het hoofd van alle regering en autoriteit is.t 11 In gemeenschap u met hem werdt ook
GIJ besnedenv met een besnĳdenis die werd verricht zonder handen, door het afleggen van het
vleselĳk lichaam,w door de besnĳdenis die tot de Christus behoort,
12 want GIJ werdt met hem begraven in [zĳn] doop,x en in gemeenschap met hem werdt GIJ ook
mede opgewekty door middel van
[UW] geloof z in de werking a van
God, die hem uit de doden heeft
opgewekt.b
13 Bovendien heeft [God] U,
ofschoon GIJ dood waart in UW

smeta en vrĳ van enige beschuldiging b voor zĳn aangezicht te stellen, 23 mits GIJ natuurlĳk blĳft
in het geloof,c bevestigd op het
fundamentd en standvastig,e en U
niet laat afbrengen van de hoop
van dat goede nieuws, hetwelk GIJ
hebt gehoordf en dat in heel de
schepping g die onder de hemel is,
werd gepredikt.h Van dit [goede
nieuws] ben ik, Pa_ ulus,
een bedie_
naar geworden.i
24 Thans verheug ik mĳ dat
ik voor U mag lĳden,j en ik, op
mĳn beurt, vul in mĳn vlees aan
wat ontbreekt aan de verdrukkingenk van de Christus ten behoeve
van zĳn lichaam, dat de gemeente
is.l 25 Ik ben een dienaar m van
deze [gemeente] geworden overeenkomstig het beheer n dat mĳ
door God in UW belang werd toevertrouwd om het woord van God
ten volle te prediken, 26 het heilige geheim,o dat voor de voorbĳgegane samenstelsels van dingen
en voor de voorbĳgegane geslachten verborgen was.p Maar nu is het
openbaar gemaaktq aan zĳn heiligen, 27 aan wie het God heeft
behaagd bekend te maken wat de
glorierĳke rĳkdomr van dit¨ heilige geheims onder de natien is.
Het is Christus t in eendracht met
U, de hoop van [zĳn] heerlĳkheid.u
´
28 Hem verkondigen wĳ,v terwĳl
wĳ ieder mens ernstig vermanen
en ieder mens in alle wĳsheid
onderwĳzen,w om ieder mens in
eendracht met Christus in volkomenheidx te kunnen aanbieden.
29 Daartoe werk ik inderdaad
hard, mĳ inspannendy overeenkomstig zĳn werking,z die in mĳ
werkt met kracht.a
Want ik wil dat
beseft welk
een zware strĳd ik heb ten
2
behoeve van
en van hen die
GIJ
b

U

te Laodicea
_ c zĳn en van allen
die mĳn aangezicht in het vlees
niet hebben gezien, 2 opdat hun
hart vertroost moge worden,d opdat zĳ harmonisch samengevoegd
mogen zĳn in liefde e en met het
oog op alle rĳkdom van de volledige verzekerdheid van [hun] in-
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KOLOSSENZEN 2:14–3:12
overtredingen en in de onbesneden staat van UW vlees, met hem
levend gemaakt.a Hĳ heeft ons
al onze overtredingen goedgunstig vergevenb 14 en het met de
hand geschreven documentc dat
tegen ons [getuigde], hetwelk uit
verordeningen bestondd en tegen
ons was,e uitgewist; f en Hĳ heeft
het uit de weg geruimd door het
aan de martelpaalg te nagelen.h
15 De regeringen en de autoriteiteni naakt uitgekleed hebbend,
heeft hĳ ze in het openbaar tentoongesteld als overwonnenj en ze
door middel ervan in een triomftochtk meegevoerd.
16 Laat niemand U daarom oordelenl inzake eten en drinkenm
of met betrekking tot een feestdag n of een viering van de nieuwe maano of van een sabbat,p
17 want die dingen zĳn een schaduwq van de toekomende dingen,
maar de werkelĳkheidr behoort de
Christus toe.s 18 Laat U niet de
prĳs t ontrovenu door iemand die
behagen schept in [schĳn]nederigheid en een vorm van aanbidding
van de engelen, „intredend in”
de dingen die hĳ heeft gezien en
die zonder juiste reden opgeblazen is door zĳn vleselĳke gezindheid, 19 terwĳl hĳ niet vasthoudt aan het hoofd,v aan degene
uit wie het gehele lichaam, dat
door middel van zĳn gewrichten en gewrichtsbanden van het
nodige wordt voorzien en harmonisch wordt samengevoegd,w
blĳft groeien met de groei die
God geeft.x
20 Indien GIJ met Christus gestorven zĳty ten opzichte van de
elementaire z dingen van de wereld,a waarom onderwerpt GIJ U
dan nog, alsof GIJ in de wereld
leefde, aan de verordeningen: b
21 „Hanteer niet, proef niet,c raak
niet aan”d 22 ten aanzien van
dingen die alle tot de vernietiging
bestemd zĳn doordat ze worden
opgebruikt, in overeenstemming
met de geboden en leringen van
mensen? e 23 Deze dingen hebben wel een schĳn van wĳsheid

Wet afgedaan. Lichaamsleden doden
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in een zichzelf opgelegde vorm
van aanbidding en [schĳn]nederigheid, een strenge behandeling
van het lichaam,a maar ze hebben
geen waarde ter bestrĳding van
de bevrediging van het vlees.b
Indien
echter met de Christus werdt opgewekt, blĳft dan
3
de dingen zoeken die boven zĳn,
GIJ

c

d

waar de Christus gezeten is aan de
rechterhand van God.e 2 Houdt
UW geest gericht op de dingen die
boven zĳn,f niet op de dingen die
op de aarde zĳn.g 3 Want GIJ zĳt
gestorvenh en UW leveni is verborgen met de Christus in eendrachtj met God. 4 Wanneer de
Christus, ons leven,k openbaar gemaakt wordt, dan zult ook GIJ met
hem openbaar gemaakt wordenl in
heerlĳkheid.m
5 Doodtn daarom UW lichaamsledeno die op de aarde zĳn ten
aanzien van hoererĳ, onreinheid,
seksuele begeerte,p schadelĳke
verlangens en begerigheid,q welke
afgoderĳ is. 6 Wegens die dingen komt de gramschap van God.r
7 Ook GIJ hebt eens in diezelfde dingen gewandeld, toen GIJ er
nog in leefde.s 8 Maar doet ze nu
werkelĳk alle van U weg: t gramschap, toorn, slechtheid, schimpend gepraatu en ontuchtige v taal
uit UW mond. 9 Liegt niet tegen
elkaar.w Legt de oude persoonlĳkheid met haar praktĳken af x
10 en bekleedt U met de nieuwe y
[persoonlĳkheid], die door middel van nauwkeurige kennis wordt
vernieuwd naar het beeldz van
Degene die ze schiep, 11 waar
noch Griek noch jood is, besnĳdenis noch onbesnedenheid, buitenlander, Scyth, slaaf, vrĳe,a maar
Christus alles en in allen is.b
12 Bekleedt U dan als Gods uitverkorenen,c heilig en bemind,
met de tedere genegenheden
van mededogen,d goedheid, ootp 1Kor 6:18; Ef 5:3; 2Ti 2:22; q Ex 20:17; r Ro
1:18; Ef 5:6; s 1Kor 6:11; Ef 2:3; Tit 3:3; t 1Pe
2:1; u Ef 4:31; v Ef 5:4; w Ps 5:6; Ps 34:13; Ef
4:25; Opb 21:8; x Ef 4:22; y Ro 12:2; Ef 4:24; z Ge
1:27; 1Pe 1:16; a Ga 3:28; b Ef 1:23; c 1Pe 2:9;
d Fil 2:1.
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Vergeef vrĳelĳk. Houd aan in gebed

moedigheid des geestes,a zachtaardigheidb en lankmoedigheid.c
13 Blĳft elkaar verdragen en elkaar vrĳelĳk vergevend als de een
tegen de ander een reden tot klagen heeft.e Zoals Jehovah U vrĳelĳk vergeven heeft,f doet ook GIJ
evenzo. 14 [Bekleedt U] bĳ al
deze dingen echter [met] liefde,g
want ze is een volmaakte bandh
van eenheid.
15 Laat ook de vrede i van de
Christus in UW hart heersen,j want
´ ´
daartoe werdt GIJ feitelĳk in een
lichaam geroepen.k En betoont U
dankbaar. 16 Het woord van de
Christus wone rĳkelĳk in U in
alle wĳsheid.l Blĳft elkaar onderwĳzenm en ernstig vermanen met
psalmen,n lofzangen voor God,
geestelĳke liedereno met minzaamheid, in UW hart Jehovah
toezingend.p 17 En wat GIJ ook
doet in woord of in werk,q doet alles in de naam van de Heer Jezus,r
terwĳl GIJ God, de Vader, door bemiddeling van hem dankt.s
18 GIJ vrouwen, weest aan [UW]
man onderworpen,t zoals het betaamt in [de] Heer. 19 GIJ mannen, blĳft [UW] vrouw liefhebbenu
en weest niet bitter toornig op
haar.v 20 GIJ kinderen, weest
[UW] ouders gehoorzaamw in alles, want dit is [de] Heer welgevallig. 21 GIJ vaders, tergt
UW kinderen niet,x zodat zĳ niet
moedeloos worden. 22 GIJ slaven, weest in alles gehoorzaam
aan hen die [UW] meesters zĳn
in vleselĳk opzicht,y niet met daden van ogendienst, als mensenbehagers,z maar met oprechtheid
van hart, met vrees voor Jehovah.a 23 Wat GIJ ook doet, verricht UW werk met geheel [UW]
zielb als voor Jehovahc en niet
voor mensen, 24 want GIJ weet
dat GIJ van Jehovahd als rechtmatige beloning de erfenis zult ontvangen.e Dient de Meester, Christus, als slaven.f 25 Wie onrecht
doet, zal stellig terugontvangeng
wat hĳ aan onrecht deed, en er is
geen partĳdigheid.h
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KOLOSSENZEN 3:13–4:12
G meesters, blĳft wat recht4
vaardig en wat billĳk is je] slaven betrachten, wegens [
IJ

a

UW

tend dat ook GIJ een Meester hebt
in de hemel.b
2 Houdt aan in het gebed,c daarin wakker blĳvend met dankzegging,d 3 en bidt tevens ook voor
ons,e dat God ons een deur voor
het woord opent,f om over het heilige geheim omtrent de Christus
te spreken,g waarvoor ik dan ook
in [gevangenis]boeien verkeer,h
4 zodat ik het openbaar zal maken zoals ik behoor te spreken.i
5 Gaat voort in wĳsheid te wandelen ten aanzien van hen die
buiten zĳn,j de gelegenk tĳd voor
UZELF uitkopend. 6 UW spreken
zĳ altĳd minzaam,l gekruid met
zout,m opdat GIJ weet hoe GIJ een
ieder een antwoord behoort te geven.n
o [mĳn] geliefde
7 Tychikus,
_
broeder en getrouwe dienaar en
medeslaaf in [de] Heer, zal al mĳn
aangelegenheden aan U bekendmaken. 8 Juist daarom zend ik
hem naar U toe, opdat GIJ de dingen aangaande ons zoudt weten
en hĳ UW hart moge vertroosq
ten,p 9 samen met Onesimus,
_
mĳn getrouwe en geliefde broeder, die uit UW midden is. Zĳ zullen U alle dingen van hier bekendmaken.
r
mĳn medege10 Aristarchus,
_
vangene, zendt U zĳn groeten, en
s
ook Markus,
de neef van Barna_
_
bas (aangaande wie GIJ opdracht
hebt gekregen om hem vriendelĳk te ontvangent als hĳ bĳ U
mocht komen), 11 en Jezus, die
Justus
wordt genoemd; dezen zĳn
_
uit de besnedenen. Alleen dezen
zĳn mĳn medewerkers voor het
koninkrĳk Gods en juist zĳ zĳn
voor mĳ een versterkende hulp
u
geworden. 12 U groet Epafras,
_
die uit UW midden is, een slaaf van
Christus Jezus, die zich altĳd ten
j Mt 10:16; 1Th 4:12; Jak
3:16; m Mt 5:13; Mr 9:50;
p Ef 6:22; q Flm 10; r Han
27:2; Flm 24; s Han 12:12;
u Kol 1:7.

3:13; k Ef
n 1Pe 3:15;
19:29; Han
Han 15:37;

5:16;
o Ef
20:4;
t Ro

l Kol
6:21;
Han
15:7;

KOLOSSENZEN 4:13—1 THESSALONICENZEN 2:3
behoeve van U inspant in [zĳn] gebeden, opdat GIJ ten slotte in volkomenheid en met een vaste overtuiging moogt staana in de gehele
wil van God. 13 Ik leg werkelĳk
getuigenis over hem af dat hĳ zich
veel moeite geeft voor U en voor
hen die in
_ b en voor hen
¨ Laodicea
die in Hierapolis
zĳn.
_
c de geliefde genees14 Lukas,
_
heer, zendt U zĳn groeten, en ook
d
Demas.
15 Brengt mĳn groeten
_
over aan de broeders te Laodicea
en aan de ge_ en aan Nymfa
_
meente [die] in haar huis [samen-
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komt].a 16 En wanneer deze
brief bĳ U is voorgelezen, zorgt
er dan voor dat hĳ ook in de gemeente van de Laodicenzen wordt
voorgelezenb en dat GIJ ook die
uit Laodicea
_ leest. 17 En zegt
aan Arch _ippus: c „Blĳf erop toezien dat gĳ de bediening die gĳ in
[de] Heer hebt aanvaard, ook vervult.”
18 [Dit is] mĳn groet, die van
P a_ ulus,
in mĳn eigen hand_
schrift.d Blĳft aan mĳn [gevangenis]boeiene denken. De onverdiende goedheid zĳ met U.

dccc

ccc

DE EERSTE BRIEF AAN DE

THESSALONICENZEN
a

Pa_ ulus
en Ti_
_
¨ en Silvanus
mothe
us aan de gemeente
1
_
van de Thessalonicenzen in eenb

drachtc met God, de Vader, en
[de] Heer Jezus Christus:
Mogen onverdiende goedheid en
vrede U ten deel vallen.d
2 Wĳ danken God altĳd wanneer wĳ U allen in onze gebeden
gedenken,e 3 want wĳ denken
onophoudelĳk aan UW getrouwe
werkf en [UW] liefderĳke arbeid
en [UW] volharding ten gevolge
van [UW] hoop g op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht
van onze God en Vader. 4 Wĳ
weten namelĳk, broeders, bemind
door God, dat hĳ U heeft uitverkoren,h 5 want het goede nieuws
dat wĳ prediken, is niet alleen
met woorden tot U gekomen, maar
ook met krachti en met heilige
geest en sterke overtuiging,j gelĳk GIJ weet wat voor mensen wĳ
om UWENTWIL voor U zĳn geworden; k 6 en GIJ zĳt navolgers l van
ons en van de Heer m geworden,
aangezien GIJ het woord onder
veel verdrukking n met vreugde
van heilige geesto hebt aanvaard,
7 zodat GIJ een voorbeeld zĳt geworden¨ voor alle gelovigen in Macedoni
_ e en in Achaje.
_

HFDST. 1
a Han 15:27
2Th 1:1
1Pe 5:12
b Han 16:1
c Jo 17:21
d 1Ti 1:2
e Ef 1:16
2Th 1:11
f Heb 6:10
g 1Pe 1:3
h Kol 3:12
2Th 2:13
i 1Kor 2:4
j Kol 4:12
k 1Kor 9:19
l 1Kor 11:1
Fil 3:17
2Th 3:9
m 1Pe 2:21
n 1Th 2:14
o Han 13:52

8 Ja, van U uit heeft het woord
a
niet alleen in Mavan Jehovah
¨
cedoni
weerklonken,
_ e en Achaje
_
maar in elke plaats heeft UW geb
loof jegens God zich verbreid,c
zodat wĳ niets behoeven te zeggen. 9 Want zĳ blĳven zelf berichten op welke wĳze wĳ eerst
bĳ U ingang vonden en hoe GIJ U
van [UW] afgoden tot God hebt gekeerdd om een levende e en ware f
God als slaven te dienen 10 en
uit de hemeleng zĳn Zoon te verwachten,h die hĳ uit de doden
heeft opgewekt,i namelĳk Jezus,
die ons van de komende gramschap j bevrĳdt.
G weet immers zelf, broeders, hoe ons bezoek aan
2
niet zonder resultaten is geweest,
IJ
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k

U

l

2 maar hoe wĳ, na eerst (zoals GIJ
weet) in Fil _ippim geleden te hebbenn en onbeschaamd behandeld
te zĳn,o door bemiddeling van
onze God vrĳmoedigheid hebben
verzameld om onder veel strĳd
het goede nieuws van God tot U te
spreken.p 3 Want de vermaning
die wĳ geven, spruit niet voort
uit dwaling of uit onreinheidq en
HFDST. 2 k Han 17:1; 2Th 3:8; l Han 17:4;
m Han 16:12; n Han 16:22; o Han 16:37; p Han
17:2; q 1Th 4:7.
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Als een zogende moeder

[gaat niet gepaard] met bedrog,
4 maar zoals God ons geschikt
bevonden heeft om ons het goede nieuws toe te vertrouwen,a zo
spreken wĳ, niet om mensen te
behagen,b maar God, die ons hart
beproeft.c
5 Ja, nooit zĳn wĳ met vleiende woordend gekomen (zoals GIJ
weet), noch met een vals voorkomene waarachter zich hebzuchtf
verschool, God is getuige! 6 Ook
hebben wĳ geen heerlĳkheid van
mensen gezocht,g noch van U noch
van anderen, ofschoon wĳ als
apostelen van Christus een dure
last konden zĳn.h 7 Integendeel,
wĳ zĳn in UW midden vriendelĳk geworden, zoals wanneer een
zogende moeder haar eigen kinderen koestert.i 8 Daar wĳ dus
tedere genegenheid voor U hadden,j hebben wĳ U gaarne niet alleen het goede nieuws van God
meegedeeld, maar ook onze eigen
ziel,k want GIJ zĳt ons lief geworden.l
9 Stellig herinnert GIJ U, broeders, onze arbeid en ons zwoegen. Door nacht en dag te werken,m ten einde niemand van U
een dure last op te leggen,n hebben wĳ het goede nieuws van
God tot U gepredikt. 10 GIJ zĳt
getuigen, en God eveneens, hoe
loyaal en rechtvaardig en onberispelĳko wĳ ons jegens U, gelovigen, hebben betoond. 11 In
overeenstemming daarmee weet
GIJ zeer goed hoe wĳ, zoals een
vader p zĳn kinderen, een ieder
van U bleven vermanenq en bemoedigen en getuigenis tot U bleven afleggen, 12 opdat GIJ zoudt
voortgaan te wandelenr op een
wĳze welke God, die U roepts tot
zĳn koninkrĳkt en heerlĳkheid,
waardig is.
13 Ja, daarom danken wĳ God
ook zonder ophouden,u want toen
GIJ Gods woord hebt ontvangen,v
hetwelk GIJ van ons hebt gehoord,
hebt GIJ het niet als het woord
van mensenw aangenomen, maar,
wat het ook inderdaad is, als het
woord van God, dat ook in U, ge-
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lovigen, werkzaam is.a 14 Want
GIJ zĳt navolgers geworden, broeders, van de gemeenten van God
in eendracht met Christus Jezus
die in Judea
_ zĳn, want ook GIJ
hebt van de zĳde van UW eigen
landgenoten hetzelfde lĳden te
verduren gekregenb als ook zĳ
van de zĳde der joden, 15 die
zelfs de Heer Jezus c en de profeten hebben gedoodd en ons hebben vervolgd.e Bovendien behagen zĳ God niet, maar zĳn tegen
[de belangen van] alle mensen,
16 daar zĳ ons trachten te verhin¨
derenf tot mensen uit de natien te
spreken opdat dezen gered zouden
worden,g met het gevolg dat zĳ altĳd de maat van hun zonden vol
maken.h Maar zĳn gramschap is
ten slotte over hen gekomen.i
17 Wat onszelf betreft, broeders, toen wĳ slechts een korte
tĳd naar de persoon, niet naar
het hart, van U beroofd waren,
hebben wĳ met groot verlangen
buitengewone moeite gedaan om
UW aangezicht te zien.j
18 Om
die reden wilden wĳ naar U toe
komen, ja ik, Pa_ ulus,
zowel een
_
eerste als een tweede maal, maar
Satan
heeft ons de pas afgesne_
den. 19 Want wat is onze hoop
of vreugde of kroonk van gejuich
— ja, zĳt GIJ het niet in werkelĳkheid? — voor het aangezicht van
onze Heer Jezus bĳ zĳn tegenwoordigheid? l 20 GIJ zĳt stellig
onze heerlĳkheid en vreugde.
Toen wĳ het daarom niet langer konden uithouden, heeft
3
het ons goedgedacht in Athene
_
m

alleen achtergelaten te ¨worden,
2 en wĳ hebben Timothe
us,n onze
_
broeder en Gods dienaar met betrekking tot het goede nieuws o
over de Christus, gezonden om U
standvastig te maken en U in het
belang van UW geloof te troosten,
3 opdat niemand door deze verdrukkingen aan het wankelen gebracht zou worden.p Want GIJ weet
zelf dat wĳ juist daartoe bestemd
zĳn.q 4 Ja, ook toen wĳ bĳ U waren, zeiden wĳ U reeds van tevorenr dat ons verdrukking te

1 THESSALONICENZEN 3:5–4:14
wachten stond,a zoals ook gebeurd
is en zoals GIJ weet.b 5 Daarom
heb ik dan ook, toen ik het niet
langer kon uithouden, [hem] gezonden om mĳ te vergewissen van
UW getrouwheid,c of de Verzoeker d
U misschien op de een of andere
wĳze had verzocht en onze moeizame arbeid tevergeefs was gebleken.e
¨
6 Maar Timothe
us is zojuist van
_
U bĳ ons gekomenf en heeft ons
het goede nieuws over UW getrouwheid en liefde g gebracht en
[verteld] dat GIJ nog altĳd een goede herinnering aan ons blĳft houden en even verlangend zĳt ons
te zien als ook wĳ U.h 7 Daarom, broeders, zĳn wĳ wegens U
in al onze nood en verdrukking
getroost,i door middel van de getrouwheid die GIJ toont,j 8 want
nu leven wĳ, indien GIJ vaststaat
in [de] Heer.k 9 Want welke
dank kunnen wĳ God betreffende U brengen als vergelding voor
alle vreugde waarmee wĳ ons wegens U voor het aangezicht van
onze God verheugen,l 10 terwĳl wĳ nacht en dag op meer
dan buitengewone wĳze smekenm
UW aangezicht te mogen zien en
dat wat aan UW geloof n ontbreekt,
aan te vullen?
11 Mogen nu onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus o onze weg succesvol naar U leiden.
12 Moge de Heer U bovendien
doen toenemen,p ja, U overvloedig doen zĳn in liefde q jegens elkaar en jegens allen, zoals ook wĳ
U [liefhebben];
13 om UW hart
standvastig te maken, onberisper
lĳk in heiligheid voor het aangezicht van onze God en Vader bĳ de
tegenwoordigheids van onze Heer
Jezus met al zĳn heiligen.t
Ten slotte, broeders, verzoeken en vermanen wĳ bĳ de
4
Heer Jezus dat, gelĳk
van ons
U

GIJ

[het onderricht] hebt ontvangen
omtrent de wĳze waarop GIJ behoort te wandelenu en God moet
behagen — zoals GIJ in feite reeds
wandelt — GIJ het in vollediger
mate blĳft doen.v 2 Want GIJ
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kent de voorschriftena die wĳ U
gegeven hebben door de Heer Jezus.
3 Want dit wil God: UW heiliging,b dat GIJ U onthoudt van
hoererĳ; c 4 dat een ieder van U
weet hoe in heiliging d en eer in
het bezit te komen van zĳn eigen
vat,e 5 niet in hebzuchtige seksuele begeerte,f zoals dit ook het
¨
geval is bĳ de natieng die God
niet kennen; h 6 dat niemand zo
ver gaat dat hĳ zĳn broeder schade berokkent en inbreuk maakt
op diens rechten in deze aangelegenheid,i want Jehovah is iemand
die voor al deze dingen straf eist,j
zoals wĳ U tevoren hebben gezegd en waarvan wĳ U ook grondig getuigenis hebben gegeven.k
7 Want God heeft ons niet geroepen met verlof tot onreinheid,
maar in verband met heiliging.l
8 Wie daarom blĳk geeft van minachting,m minacht niet een mens,
maar God,n die zĳn heilige geesto
in U legt.
9 Met betrekking tot de broederlĳke liefdep behoeven wĳ U
echter niet te schrĳven, want GIJ
zĳt zelf door God onderwezenq elkaar lief te hebben,r 10 en GIJ
doet dat ook jegens alle broeders
¨
in heel Macedoni
_ e. Maar wĳ vermanen U, broeders, het in vollediger mate te blĳven doen 11 en
het U ten doel te stellen rustig te
levens en U met UW eigen zaken
te bemoeient en met UW handen
te werken,u zoals wĳ U bevolen
hebben, 12 zodat GIJ betamelĳk
moogt wandelenv ten aanzien van
de mensen die buiten zĳnw en
niets nodig hebt.x
13 Bovendien, broeders, willen
wĳ niet dat GIJ onwetend zĳt betreffende hen die [in de dood] slapen,y opdat GIJ niet bedroefd zĳt
gelĳk de overigen, die geen hoop
hebben.z 14 Want indien wĳ geloven dat Jezus gestorven en wet Ro 12:11; 1Pe 4:15; u 1Kor 4:12; Ef 4:28; 2Th
3:10; 1Ti 5:8; v Ro 13:13; w Ro 12:17; 2Kor 8:21;
x Jak 1:4; y Jo 11:11; Han 7:60; 1Kor 15:6; z 1Kor
15:32; Ef 2:12.
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1 THESSALONICENZEN 4:15–5:23

Gods dag. Troost schenken

derom opgestaan is,a zo zal God
ook de ontslapenen door Jezus
met hem brengen. b 15 Want
dit zeggen wĳ U door Jehovah’s
woord,c dat wĳ, de levenden, die
in leven blĳven tot de tegenwoordigheid van de Heer,d de ontsla´ ´
penen in geen geval zullen voorgaan; 16 want de Heer zelf zal
uit de hemel neerdalene met een
bevelende roep, met de stem van
een aartsengelf en met Gods trompet,g en zĳ die dood zĳn in eendracht met Christus zullen eerst
opstaan.h 17 Daarna zullen wĳ,
de levenden, die overblĳven, te zamen met heni in wolkenj worden
weggerukt,k de Heer tegemoetl in
de lucht; en aldus zullen wĳ altĳd
met [de] Heer zĳn.m 18 Blĳft elkaar derhalve met deze woorden
vertroosten.
Wat nu de tĳden en de tĳdperken betreft, broeders, daar5
over behoeft niets geschreven
n

U

te worden. 2 Want GIJ weet zelf
heel goed dat Jehovah’s dag o
precies zo komt als een dief in
de nacht.p 3 Wanneer zĳq zeggen: „Vrede r en zekerheid!”, dan
zal een plotselinge vernietiging s
ogenblikkelĳk over hen komen
zoals het [barens]wee over een
zwangere vrouw,t en zĳ zullen
geenszins ontkomen.u 4 Maar
GIJ, broeders, GIJ zĳt niet in duisternis,v zodat die dag U zo zou
overvallen gelĳk hĳ dieven zou
[overvallen],w 5 want GIJ zĳt allen zonen van het lichtx en zonen
van de dag.y Wĳ behoren noch
tot de nacht noch tot de duisternis.z
6 Laten wĳ dan ook niet doorslapena zoals de overigen,b maar
laten wĳ wakker blĳvenc en onze zinnen bĳ elkaar houden.d
7 Want zĳ die slapen,e zĳn gewend ’s nachts te slapen,f en zĳ
die dronken worden, zĳn gewoonlĳk ’s nachts dronken. 8 Maar
wat ons aangaat die tot de dag behoren, laten wĳ onze zinnen bĳ
elkaar houden en het borstharnas g van geloofh en liefde aan heb-
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ben en als helma de hoop der redding; b 9 want God heeft ons niet
bestemd tot gramschap,c maar tot
het verwerven van redding d door
bemiddeling van onze Heer Jezus
Christus.e 10 Hĳ is voor ons gestorven,f opdat wĳ, hetzĳ wĳ wakker blĳven, hetzĳ wĳ slapen, te
zamen met hem zouden leven.g
11 Blĳft elkaar daarom vertroosten en elkaar opbouwen,h zoals
GIJ trouwens reeds doet.i
12 Nu verzoeken wĳ U, broeders, respect te hebben voor hen
die onder U hard werken en de leiding over U hebbenj in [de] Heer
en U ernstig vermanen, 13 en
hun om hun werk meer dan buitengewone achting in liefde te
betonen.k Weest vredelievend jegens elkaar.l 14 Daarentegen
vermanen wĳ U, broeders: wĳst de
wanordelĳken terecht,m spreekt
bemoedigend tot de terneergeslagen zielen,n ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig o jegens
allen. 15 Ziet toe dat niemand
tegenover iemand anders kwaad
met kwaad vergeldt,p maar streeft
altĳd na wat goed is, jegens elkaar
en jegens alle anderen.q
16 Verheugt U altĳd.r 17 Bidt
zonder ophouden.s 18 Brengt in
verband met alles dank.t Want dit
is ten opzichte van U de wil van
God in eendracht met Christus
Jezus. 19 Dooft het vuur van
de geest niet uit.u 20 Behandelt
profetische uitspraken niet met
verachting.v 21 Vergewist U van
alles,w houdt vast aan dat wat
voortreffelĳk is.x 22 Onthoudt
U van elke vorm van goddeloosheid.y
23 Moge de God van vrede z zelf
U volledig heiligen.a En mogen de
geest en de ziel en het lichaam
k Jes 32:2; Fil 2:29; 1Ti 5:17; Heb 13:7; l Mr 9:50;
2Kor 13:11; Heb 12:14; 1Pe 3:11; m Le 19:17; 2Ti
4:2; n Jes 61:2; Heb 12:12; o 1Kor 13:4; Ga 5:22;
Ef 4:2; Kol 3:13; p Sp 20:22; Mt 5:39; Ro 12:19;
q Ro 12:17; r 2Kor 6:10; Fil 4:4; s Lu 18:1; Ro
12:12; t Ef 5:20; Kol 3:17; u Ef 4:30; v 1Kor 14:1;
w 1Jo 4:1; x Heb 10:23; y Job 2:3; z Ro 15:33; a Heb
2:11; 1Pe 1:2.

1 THESSALONICENZEN 5:24—2 THESSALONICENZEN 2:2
van U, [broeders,] ongeschonden
in elk opzicht, op onberispelĳke
wĳze bewaard worden bĳ de tegenwoordigheid van onze Heer
Jezus Christus.a 24 Hĳ die U
roept, is getrouw, en hĳ zal het
ook doen.
25 Broeders, blĳft voor ons bidden.b
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26 Groet alle broeders met een
heilige kus.a
27 Ik leg U bĳ de Heer de plechtige verplichting op dat deze brief
aan alle broeders wordt voorgelezen.b
28 De onverdiende goedheidc
van onze Heer Jezus Christus zĳ
met U.

dccc

ccc

DE TWEEDE BRIEF AAN DE

THESSALONICENZEN
Pa_ ulus
en Silvanus
en Timo_¨
_
_
theus a aan de gemeente van
de Thessalonicenzen in eendracht
met God, onze Vader, en [de] Heer
Jezus Christus:
2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van God,
de Vader, en [de] Heer Jezus Christus.b
3 Wĳ zĳn verplicht God altĳd
voor U te danken,c broeders, zoals
gepast is, omdat UW geloof op buitengewone wĳze groeitd en de liefde jegens elkaar van een ieder van
U zonder uitzondering, toeneemt.e
4 Vandaar dat wĳzelf trots op U
zĳnf onder de gemeenten van God
wegens UW volharding en geloof in
al UW vervolgingen en de verdrukkingen die GIJ verdraagt.g 5 Dit
is een bewĳs van het rechtvaardige oordeel van God,h hetgeen ertoe leidt dat U het koninkrĳk Gods
waardig wordt geacht,i waarvoor
GIJ ook lĳdt.j
6 Hierbĳ wordt in aanmerking
genomen dat het van Gods zĳde
rechtvaardig is verdrukking te
vergelden aan hen die voor U verdrukking veroorzaken,k 7 maar
aan U die verdrukking lĳdt, verlichting te zamen met ons bĳ de
openbaring l van de Heer Jezus
vanuit de hemel met zĳn krachtige engelen,m 8 in een vlammend
vuur, wanneer hĳ wraak oefentn
over hen die God niet kenneno en
over hen die het goede nieuws

1
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omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen.a 9 Dezen zullen de
gerechtelĳke straf b van eeuwige
vernietiging c ondergaan, ver van
het aangezicht van de Heer en van
de heerlĳkheid van zĳn sterkte,d
10 wanneer hĳ komt om verheerlĳkt te worden in verband met zĳn
heiligene en om op die dag met verbazing beschouwd te worden in
verband met allen die geloof hebben geoefend, omdat het getuigenis dat wĳ hebben gegeven, bĳ U
geloof heeft gevonden.
11 Ja, juist met dat doel bidden
wĳ altĳd voor U, dat onze God U
[zĳn] roeping f waardig moge achten en al het goede dat hem behaagt en het werk des geloofs met
kracht volledig moge volbrengen,
12 opdat de naam van onze Heer
Jezus in U verheerlĳkt moge wordeng en GIJ in eendrachth met hem,
overeenkomstig de onverdiende
goedheidi van onze God en van de
Heer Jezus Christus.
Broeders, met betrekking tot
de tegenwoordigheid van on2
ze Heer Jezus Christus en ons verj

gaderd worden tot hem,k verzoeken wĳ U echter 2 UW denken
niet vlug in de war te laten brengen, noch opgewonden te raken,
¨
hetzĳ door middel van een geınspireerde uiting l of door middel
van een mondelinge boodschap m
of door middel van een briefn die
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Mens der wetteloosheid

van ons afkomstig zou zĳn, hierop
neerkomend, dat de dag a van Jehovah reeds is aangebroken.
3 Laat niemand U op enigerlei wĳze misleiden, want [die dag]
komt niet tenzĳ eerst de afvalb
komt en de mens der wetteloosheidc wordt geopenbaard,d de zoon
der vernietiging.e 4 Hĳ verzet
zichf en verheft zich boven een
ieder die „god” of een voorwerp
van verering wordt genoemd,
zodat hĳ in de tempel van De
God gaat zitten en zich in het
openbaar vertoont als een god.g
5 Herinnert GIJ U niet dat ik, toen
ik nog bĳ U was, U deze dingen
meermalen heb gezegd? h
6 En zo weet GIJ nu wati als
een belemmering werkt,j met het
oog op het geopenbaard worden
van hem op zĳn eigen bestemde
tĳd.k 7 Het mysterie van deze
wetteloosheid is weliswaar reeds
aan het werk,l maar alleen totdat
hĳ die op het ogenblik als een belemmering werkt, niet meer in de
weg staat.m 8 Want dan zal de
wetteloze geopenbaard worden,
die door de Heer Jezus weggedaan
zal worden door de geest van zĳn
mondn en tenietgedaan zal worden
door de manifestatie o van zĳn tegenwoordigheid.p 9 Maar de tegenwoordigheid van de wetteloze is overeenkomstig de werking q
van Satan
met elk krachtig werk
_
en leugenachtige tekenen en wonderenr 10 en met elk onrechtvaardig bedrog s voor degenen die
vergaan,t als een vergelding omdat zĳ de liefde voor de waarheid
niet hebben aanvaard,u opdat zĳ
gered zouden worden.v 11 Daarom laat God dus een werking van
dwaling tot hen gaan, zodat zĳ geloof gaan hechten aan de leugen,w
12 opdat zĳ allen geoordeeld worden omdat zĳ de waarheid niet
hebben geloofdx maar behagen
hebben geschept in onrechtvaardigheid.y
13 Wĳ zĳn echter verplicht God
altĳd te danken voor U, broeders,
bemind door Jehovah, omdat God
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vanaf [het] begin heeft uitgekozena voor redding door U met
geestb te heiligenc en door UW geloof in de waarheid.d 14 Juist
daartoe heeft hĳ U geroepen door
middel van het goede nieuws dat
wĳ bekendmaken,e opdat GIJ de
heerlĳkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.f
15 Daarom dan, broeders, staat
vastg en houdt U aan de overleveringenh die U, hetzĳ door middel van een mondelinge boodschap hetzĳ door middel van een
brief van ons, werden geleerd.
16 Mogen bovendien onze Heer
Jezus Christus zelf en God, onze
Vader, die ons heeft liefgehadi
en door middel van onverdiende
goedheid eeuwige troost en goede hoop heeft gegeven,j 17 UW
hart vertroosten en U standvastig maken in elke goede daad en
elk goed woord.k
U

Ten slotte, broeders, houdt
aan in het gebed voor ons, op3
dat het woord van Jehovah snel
l

m

voortgang mag blĳven hebbenn en
verheerlĳkt wordt, zoals ook bĳ U,
2 en dat wĳ bevrĳd mogen worden van schadelĳke en goddeloze mensen,o want niet alle mensen bezitten geloof.p 3 Maar de
Heer is getrouw, en hĳ zal U standvastig maken en U behoeden voor
de goddeloze.q 4 Bovendien hebben wĳ vertrouwenr in [de] Heer
met betrekking tot U, dat GIJ doet
en zult blĳven doen wat wĳ bevelen.s 5 Moge de Heer voortgaan
UW hart succesvol te leiden tot de
liefde t Gods en tot de volharding u
voor de Christus.
6 Nu bevelenv wĳ U, broeders,
in de naam van de Heer Jezus
Christus, U terug te trekkenw van
iedere broeder die wanordelĳkx en
niet overeenkomstig de overlevering die GIJ van ons hebt ontvangen,y wandelt. 7 Want GIJ weet
m Jes 38:4; Han 8:25; Han 15:35; 1Th 1:8; 1Pe 1:25;
n Han 19:20; o Jes 25:4, LXX; 2Kor 1:8; Opb 2:10;
p Han 28:24; Ro 10:16; q Jo 17:15; 1Kor 10:13;
2Pe 2:9; r Ga 5:10; s 1Th 4:11; t 1Jo 5:3; u Lu
21:19; Ro 5:3; v 1Th 4:2; 1Ti 6:17; Tit 1:5; w Mt
18:17; 1Kor 5:11; 2Th 3:14; Tit 3:10; x Sp 24:30;
1Th 5:14; y Ro 16:17; 1Kor 11:2; 2Th 2:15.

¨
2 THESSALONICENZEN 3:8—1 TIMOTHEUS 1:9
zelf hoe GIJ ons behoort na te volgen,a want wĳ hebben ons niet
wanordelĳk onder U gedragen,b
8 noch hebben wĳ iemands brood
om niet gegeten.c Integendeel,
door arbeid en zwoegend hebben
wĳ nacht en dag gewerkt ten einde niemand van U een dure last
op te leggen.e 9 Niet dat wĳ er
geen recht toe hebben,f maar om
onszelf U ten voorbeeld te stellen, opdat GIJ ons zoudt navolgen.g
10 Ja, ook toen wĳ bĳ U waren,
gaven wĳ U meermalen dit bevel: h
„Als iemand niet wil werken, laat
hĳ dan ook niet eten.”i 11 Want
wĳ horen dat zekeren onder U
wanordelĳkj wandelen, doordat zĳ
in het geheel niet werken, maar
zich inlaten met wat hun niet aangaat.k 12 Zulke personen bevelen en vermanen wĳ in [de] Heer
Jezus Christus, dat zĳ door rustig te werken voedsel moeten eten
dat zĳ zelf verdienen.l
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13 Wat U aangaat, broeders,
geeft het niet op te doen wat juist
is.a 14 Maar is iemand niet gehoorzaam aan ons woordb door
middel van deze brief, houdt hem
getekend,c gaat niet meer met
hem om,d opdat hĳ beschaamd
moge worden.e 15 Beschouwt
hem evenwel niet als een vĳand,
maar blĳft hem ernstig vermanenf
als een broeder.
16 Moge nu de Heer van vrede
zelf U voortdurend in elk opzicht
vrede geven.g De Heer zĳ met U
allen.
17 [Dit is] mĳn groet, die van
Pa_ ulus,
in mĳn eigen handschrift,h
_
hetgeen een teken is in elke brief;
dit is de wĳze waarop ik schrĳf.
18 De onverdiende goedheidi
van onze Heer Jezus Christus zĳ
met U allen.
f 1Th 5:14; Tit 3:10; g Jo 14:27; h 1Kor 16:21; Kol
4:18; i Jo 1:16.
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¨
TIMOTHEUS
DE EERSTE BRIEF AAN

a

Pa_ ulus,
een apostel van Chris_
tus Jezus naar het bevel van
1
God onze Redder en van Chrisb

c

tus Jezus, onze hoop,d 2 aan Ti¨
mothe
us,e een echt kindf in het
_
geloof:
Moge er onverdiende goedheid,
barmhartigheid, vrede van God,
[de] Vader, en Christus Jezus,
onze Heer, zĳn.g
3 Evenals ik u toen ik op het
¨
punt stond naar Macedoni
_ e te
gaan,h heb aangemoedigd in Efe_
ze te blĳven, doe ik het ook nu,
opdat gĳ zekere personen moogt
gebiedeni geen andere leer te brengen,j 4 noch aandacht te schenken aan onware verhalenk en aan
geslachtsregisters, die ten slotte nergens op uitlopen,l maar die
eerder vragen ter navorsing verschaffen dan dat er iets door God
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wordt uitgedeeld in verband met
geloof. 5 In werkelĳkheid is het
doel van deze opdracht liefde a uit
een rein hartb en uit een goed
gewetenc en uit geloof zonder
huichelarĳ.d 6 Door van deze
dingen af te wĳken, hebben zekere personen zich tot zinloos
gepraate gekeerd; f 7 zĳ willen
lerareng van de weth zĳn, maar
begrĳpen niet eens de dingen die
zĳ zeggen noch de dingen waaromtrent zĳ sterke beweringen
doen.
8 Nu weten wĳ dat de Wet voortreffelĳk is,i mits men haar op
wettige wĳze hanteert,j 9 in de
wetenschap van het feit dat de
wet niet voor een rechtvaardig
d Ro 12:9; 2Kor 6:6; Jak 3:17; e 1Ti 6:20; f 2Ti
2:18; g Jak 3:1; h Ro 3:19; i Ro 7:12; j Ro 7:14;
Heb 10:1.
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¨
1 TIMOTHEUS 1:10–2:8

´
Een Middelaar

mens wordt afgekondigd, maar
voor wettelozena en weerspannigen,b goddelozen en zondaars,
voor hen die liefderĳke goedheid
missenc en voor bespotters van
al wat heilig is, voor vadermoordenaars en moedermoordenaars,
doodslagers, 10 hoereerders,d
mannen die bĳ personen van het
mannelĳk geslacht liggen, ontvoerders van mensen, leugenaars,
voor hen die vals zwerene en al
wat verder in strĳd is f met de gezonde leer g 11 overeenkomstig
het glorierĳke goede nieuws van
de gelukkige h God, dat mĳ werd
toevertrouwd.i
12 Ik ben Christus Jezus, onze
Heer, die mĳ kracht heeft verleend, dankbaar, omdat hĳ mĳ
getrouwj heeft geacht door mĳ
aan een bediening toe te wĳzen,k
13 ofschoon ik vroeger een lasteraar en een vervolger l en een
onbeschaamdm mens was. Niettemin werd mĳ barmhartigheid betoondn omdat ik onwetendo was en
in ongeloof handelde. 14 Maar
de onverdiende goedheid van onze Heer is buitengewoon overvloedig p geweest, gepaard aan
geloof en liefde die in verband
met Christus Jezus is.q 15 Betrouwbaar is het woord en alle
aanneming waard,r dat Christus
Jezus in de wereld is gekomen om
zondaars te redden.s Van hen ben
ik de voornaamste.t 16 Niettemin was de reden waarom mĳ
barmhartigheid werd betoond,u
dat Christus Jezus door bemiddeling van mĳ, als het voornaamste geval, al zĳn lankmoedigheid zou kunnen bewĳzen tot
een voorbeeld voor hen die hun
geloof op hem zullen gronden,v
waardoor zĳ eeuwig leven verkrĳgen.w
17 Aan de Koning der eeuwigheidx nu, onvergankelĳk,y onzichtbaar,z [de] enige God,a zĳ eer en
heerlĳkheid tot in alle eeuwigheid.b Amen.
18 Deze opdrachtc vertrouw ik
¨
u toe, kind, Timothe
us, overeen_
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komstig de voorzeggingena die
rechtstreeks tot u hebben geleid, opdat gĳ op grond daarvan
moogt voortgaan de voortreffelĳke oorlog te voeren,b 19 terwĳl
gĳ het geloof en een goed geweten
behoudt,c dat sommigen van zich
hebben afgestoten,d en zĳ hebben schipbreuk geleden betreffende [hun] geloof.e 20 Tot hen be¨
g
horen Hymene_ us f en Alexander,
_
en ik heb hen aan Satan
overge_
geven,h opdat hun door streng
onderricht geleerd moge worden
niet te lasteren.i
Allereerst vermaan ik daar2
om dat er smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen
j

worden gedaan betreffende alle
soorten van mensen,k 2 betreffende koningenl en allen die een
hoge positie bekleden,m opdat wĳ
een kalm en rustig leven mogen
blĳven leiden met volledige godvruchtige toewĳding en ernst.n
3 Dit is voortreffelĳk en aangenaamo in de ogen van onze Redder, God,p 4 wiens wil het is dat
alle soorten van mensenq worden
geredr en tot een nauwkeurige
kennis s van de waarheid komen.t
´ ´
´ ´
5 Want er is een Godu en een
middelaar v tussen Godw en mensen,x een mens, Christus Jezus,y
6 die zichzelf gegeven heeft als
een overeenkomstige losprĳs voor
allenz — [hiervan] dient op de
speciaal daarvoor bestemde tĳden
getuigenis te worden afgelegd.
7 Met het oog op dit getuigenis a
werd ik aangesteld als een prediker en een apostelb — ik zeg de
waarheid,c ik lieg niet — als een
¨
leraar van natiend inzake geloofe
en waarheid.
8 Daarom wens ik dat in elke
plaats de mannen zich aan gebed
wĳden, waarbĳ zĳ loyale handen
r Jes 45:22; Han 17:30; 1Kor 12:13; s Ef 1:17; Fil
1:9; t 2Ti 2:25; u De 6:4; Ro 3:30; 1Kor 8:4; v Heb
8:6; Heb 9:15; Heb 12:24; w Ga 3:20; x 1Kor 11:25;
Ga 3:29; Ef 5:27; Heb 2:16; y Han 4:12; Ro 5:15;
Kol 2:13; 2Ti 1:10; z Mt 20:28; Mr 10:45; Kol
1:14; a Han 9:15; b Ro 1:5; Ga 2:8; c Ro 9:1; d Ga
1:16; e Ro 3:22; Ga 5:6.

¨
1 TIMOTHEUS 2:9–3:16

Vereisten voor dienaren

opheffen,a zonder gramschap b en
woordenstrĳd.c 9 Evenzo wens
ik dat de vrouwen zich in welverzorgde kleding sieren, met
bescheidenheidd en gezond verstand, niet met [bĳzondere] haarvlechtingen en goud of parels of
zeer kostbare kleding,e 10 maar
zoals het vrouwen die belĳden
God te vereren, past,f namelĳk
door middel van goede werken.g
11 Een vrouw lere in stilheid,
met volledige onderdanigheid.h
12 Ik sta een vrouw niet toe te
onderwĳzeni of autoriteit over een
man te oefenen,j maar zĳ moet
in stilheid zĳn. 13 Want Adam
_
werd het eerst gevormd, daarna
k
Eva.
14 Ook werd Adam
niet
_
_
bedrogen,l maar de vrouw werd
grondig bedrogenm en geraakte
in overtreding.n 15 Zĳ zal echter door middel van het baren van
kindereno veilig behouden blĳven,
mits zĳ volharden in geloof en liefde en heiliging, gepaard aan gezond verstand.p
q

Die verklaring is betrouwbaar.
Indien iemand een opzieners3
ambt tracht te verkrĳgen, ber

geert hĳ een voortreffelĳk werk.
2 De opziener moet daarom on´ ´
berispelĳks zĳn, de man van een
vrouw, matig t in gewoonten, gezond van verstand,u ordelĳk,v
gastvrĳ,w bekwaam om te onderwĳzen,x 3 geen dronken ruziemaker,y niet iemand die slaat,z
maar redelĳk,a niet strĳdlustig,b
niet iemand die geld liefheeft,c
4 iemand die op een voortreffelĳke wĳze de leiding over zĳn eigen
huisgezin heeft,d die kinderen met
alle ernst in onderworpenheid
heefte 5 (immers, indien iemand
zĳn eigen huisgezin niet weet te
leiden, hoe zal hĳ dan voor Gods
gemeente zorg kunnen dragen?);
6 geen pasbekeerde,f opdat hĳ
niet opgeblazen wordt [van trots] g
en in het oordeel valt dat over
de Duivel werd geveld.h 7 Verder moet hĳ ook een voortreffelĳk
getuigenis hebben van de mensen
buiten,i opdat hĳ niet tot smaad
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wordt en in een strika van de Duivel valt.
8 Dienaren in de bediening b
moeten insgelĳks ernstig zĳn,
niet dubbeltongig, zich niet overgevend aan veel wĳn, niet belust
op oneerlĳke winst,c 9 het heilige geheimd van het geloof behoudend met een rein geweten.e
10 Laten dezen ook eerst op
[hun] geschiktheid worden beproefdf [en] daarna, wanneer zĳ
vrĳ van beschuldiging zĳn,g als
dienaren werkzaam zĳn.
11 Vrouwen moeten insgelĳks
ernstig zĳn, geen lasteraarsters,h
matig i in gewoonten, getrouw in
alle dingen.j
12 Dienaren in de bediening
´ ´
moeten mannen van een vrouw
zĳnk en op een voortreffelĳke
wĳze de leiding over kinderen
en hun eigen huisgezin hebben.l
13 Want zĳ die op een voortreffelĳke wĳze dienen, verwerven
zich een voortreffelĳke reputatie m
en grote vrĳmoedigheid van sprekenn in het geloof in verband met
Christus Jezus.
14 Ik schrĳf u deze dingen, ofschoon ik hoop binnenkort naar
u toe te komen,o 15 maar voor
het geval ik word opgehouden,
opdat gĳ weet hoe gĳ u behoort
te gedragen in Gods huisgezin,p
dat de gemeente van [de] levende
God is, een pilaar en ondersteuning q van de waarheid. 16 Ja,
het heilige geheimr van deze godvruchtige toewĳding is, zoals algemeen wordt erkend, groot: ’Hĳ
werd openbaar gemaakt in het
vlees,s werd rechtvaardig verklaard in geest,t is verschenen
aan engelen,u werd gepredikt on¨
der natien,v werd geloofd in [de]
wereld,w werd opgenomen in heerlĳkheid.’x
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Lichamelĳke oefening

¨
De geınspireerde uitspraak
zegt echter uitdrukkelĳk dat
in latere tĳdsperiodes a sommigen zullen afvallenb van het geloof, omdat zĳ aandacht schenken
¨
aan misleidende geınspireerde uitsprakenc en leringen van demonen,d 2 door de huichelarĳ van
mensen die leugens spreken,e die
in hun gewetenf gebrandmerkt
zĳn, 3 die verbieden te trouweng en gebieden zich te onthouden van spĳzenh die God heeft
geschapeni om met dankzegging
te worden gebruikt door hen die
geloof hebbenj en de waarheid
nauwkeurig kennen. 4 De reden
hiervoor is dat elke schepping van
God voortreffelĳk is,k en niets
is verwerpelĳkl indien het met
dankzegging wordt aanvaard,m
5 want het wordt geheiligd door
middel van Gods woord en gebed
erover.
6 Door de broeders deze raadgevingen te verstrekken, zult gĳ een
voortreffelĳk dienaar van Christus Jezus zĳn, gevoed met de
woorden van het geloof en van de
voortreffelĳke leer,n die gĳ nauwgezet hebt gevolgd.o 7 Maar wĳs
de onware verhalen waardoor
wat heilig is geweld wordt aangedaan en die oudevrouwenpraat
zĳn af.p Oefen u daarentegen met
godvruchtige toewĳding als uw
doel.q 8 Want lichamelĳke oefening is nuttig voor weinig, maar
godvruchtige toewĳding r is nuttig voor alle dingen,s daar ze
een belofte inhoudt voor het tegenwoordige en het toekomende leven.t 9 Die verklaring is
betrouwbaar en alle aanneming
waard.u 10 Want hiertoe werken wĳ hard en spannen wĳ ons
in,v omdat wĳ onze hoop w hebben
gevestigd op een levende God, die
een Redder x is van alle soorten
van mensen,y in het bĳzonder van
getrouwen.z
11 Blĳf deze gebodena geven
en ze onderwĳzen.b 12 Laat niemand ooit neerzien op uw jeugd.c
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¨
1 TIMOTHEUS 4:1–5:8
Integendeel, word een voorbeelda
voor de getrouwenb in spreken,
in gedrag, in liefde, in geloof, in
eerbaarheid.c 13 Ga er, totdat
ik kom, mee voort u toe te leggen op het voorlezen,d het vermanen, het onderwĳzen. 14 Veronachtzaam de gave e in u niet, die u
werd gegeven door middel van een
voorzegging f en toen het lichaam
van oudere mannen u de handen oplegde.g 15 Denk diep over
deze dingen na,h ga er geheel in op,
opdat uw vooruitgang i aan allen
openbaar moge zĳn. 16 Schenk
voortdurend aandacht aan uzelfj
en aan uw onderwĳs.k Blĳf bĳ deze
dingen, want door dit te doen, zult
gĳ zowel uzelf redden als hen die
naar u luisteren.l
Kritiseer een oudere man niet
streng. Integendeel, spreek
5
hem met aandrang toe als een vam

der, jongere mannen als broeders,
2 oudere vrouwenn als moeders,
jongere vrouwen als zusters o met
alle eerbaarheid.
3 Eer weduwen die werkelĳk
weduwen zĳn.p 4 Maar indien
een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten die dan eerst
leren in hun eigen huisgezin godvruchtige toewĳding te beoefenenq en een passende vergoeding
aan hun ouders en grootouders
te blĳven betalen,r want dit is
aangenaam in Gods ogen.s 5 De
vrouw nu die werkelĳk weduwe
is en behoeftig is achtergelaten,t
heeft haar hoop op God gesteldu
en houdt aan in smekingen en
gebeden, nacht en dag.v 6 Maar
zĳ die genot vindt in bevrediging
der zinnen,w is doodx hoewel zĳ
leeft. 7 Blĳf daarom deze geboden geven,y opdat zĳ onberispelĳk
mogen zĳn.z 8 Ja, indien iemand
niet voor de zĳnen zorgt,a en in
het bĳzonder voor hen die leden
van zĳn huisgezin zĳn,b dan heeft
r Mt 15:4; Ef 6:2; s Sp 23:22; t Jak 1:27; u Jer
49:11; 1Kor 7:34; v Lu 2:37; Lu 18:1; w Kol 3:5;
x Ef 2:1; Kol 2:13; y 1Ti 4:11; z 1Ti 6:14; a Mt
15:5; b Jes 58:7.

¨
1 TIMOTHEUS 5:9–6:3

Weduwen. Zondaars terechtwĳzen. Wĳn

hĳ het geloof a verloochendb en is
erger dan een ongelovige.
9 Een weduwe worde op de lĳst
geplaatst wanneer zĳ niet minder
dan zestig jaar oud is, de vrouw
´ ´
van een man,c 10 van wie getuigenis wordt afgelegd omtrent
voortreffelĳke werken,d of zĳ kinderen heeft grootgebracht,e of zĳ
vreemden gastvrĳ heeft ontvangen,f of zĳ de voeten van heiligen heeft gewassen,g of zĳ verdrukten heeft bĳgestaan,h of zĳ
ĳverig is geweest in ieder goed
werk.i
11 Wĳs daarentegen jongere
weduwen af, want wanneer hun
seksuele driften tussen hen en
de Christus zĳn gekomen,j willen zĳ trouwen 12 en halen een
oordeel over zich omdat zĳ hun
eerste [uiting van] geloof hebben
geminacht.k 13 Terzelfder tĳd
leren zĳ ook zonder bezigheid te
zĳn, door doelloos bĳ de huizen
rond te lopen; ja, niet alleen zonder bezigheid, maar ook praatzuchtig en zich inlatend met andermans zakenl en sprekend over
dingen waarover zĳ niet behoren [te spreken]. 14 Daarom
wens ik dat de jongere weduwen
trouwen,m kinderen baren,n een
huishouding besturen en de tegenstander geen aanleiding tot
schimpen geven.o 15 Sommigen
hebben zich in feite reeds afgekeerd om Satan
te volgen. 16 In_
dien een gelovige vrouw weduwen
heeft, laat zĳ hen dan bĳstaan,p
zodat de gemeente er niet mee belast wordt. Deze kan dan degenen bĳstaan die werkelĳk weduwen zĳn.q
17 De oudere mannen die op
een voortreffelĳke wĳze de leiding hebben,r moet dubbele eer
waardig worden geacht,s vooral degenen die hard werken wat
spreken en onderwĳzen betreft.t
18 Want de schriftplaats luidt:
„Gĳ moogt een stier niet muilbanden wanneer hĳ het graan uitdorst”,u en: „De werkman is zĳn
loon waard.”v 19 Aanvaard geen
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beschuldiging tegen een oudere man dan alleen op grond van
de verklaring van twee of drie
getuigen.a 20 Wĳs personen die
zonde beoefenen,b voor alle aanwezigen terecht,c opdat ook de
overigen vrees mogen hebben.d
21 Ik gelast u plechtig voor het
aangezicht van God en Christus
Jezus e en de uitverkoren engelen, deze dingen zonder vooroordeel in acht te nemen en niets
te doen overeenkomstig een neiging tot vooringenomenheid.f
22 Leg nooit iemand haastig de
handeng op; h heb ook geen deel
aan de zonden van anderen; i bewaar uw eerbaarheid.j
23 Drink niet langer water,
maar gebruik wat wĳnk ter wille
van uw maag en uw veelvuldige
ziektegevallen.
24 De zonden van sommige
mensen zĳn duidelĳk openbaar l
en leiden direct tot een oordeel,
doch wat andere mensen betreft,
[hun zonden] worden ook openbaar, [maar] later.m 25 Evenzo
zĳn ook de voortreffelĳke werken duidelĳk openbaar,n en die
waarmee het anders gesteld is,
kunnen niet verborgen blĳven.o
Laten allen die als slaven onder een juk zĳn, hun eigenaars
6
alle eer waardig blĳven achten,

p

opdat er nimmer ten nadele van
de naam van God en de leer gesproken wordt.q 2 Laten bovendien zĳ die gelovige eigenaars r
hebben, niet op hen neerziens omdat zĳ broeders zĳn.t Integendeel,
laten zĳ des te bereidwilliger slaven zĳn, omdat zĳ die de voordelen van hun goede dienst ontvangen, gelovigen en geliefden
zĳn.
Blĳf deze dingen onderwĳzenu
en deze vermaningen geven.
3 Indien iemand een andere leer
brengtv en niet instemt met geo Mt
13:7;
r Ef
11:9;

10:26; Lu 12:2; 1Kor 4:5; HFDST. 6 p Ro
Ef 6:5; Kol 3:22; q Ro 2:24; Tit 2:5; 1Pe 2:13;
6:9; s Kol 4:1; t Flm 16; u 1Ti 4:11; v Sp
Jer 17:13; Ga 1:7.
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Liefde voor geld. Het toevertrouwde

zondea woorden, die van onze
Heer Jezus Christus, noch met
de leer die in overeenstemming
is met godvruchtige toewĳding,b
4 dan is hĳ opgeblazen [van
trots] c en begrĳpt niets,d maar is
geestelĳke ziek in verband met
twistvragen en debatten over
woorden.f Uit die dingen komen
voort: afgunst, g twist, schimpendh gepraat, boze vermoedens,
5 heftige twistgesprekken over
kleinigheden van de zĳde van
mensen die verdorven van geest
zĳni en beroofd van de waarheidj
en denken dat godvruchtige toewĳding een middel tot gewin is.k
6 Ze is ongetwĳfeld een middel tot groot gewin,l [deze] godvruchtige toewĳding m gepaard
aan het genoegen nemen met wat
men heeft.n 7 Want wĳ hebben
niets in de wereld meegebracht
en kunnen er ook niets uit meenemen.o 8 Wanneer wĳ daarom voedsel, kleding en onderdak
hebben, zullen wĳ daarmee tevreden zĳn.p
9 Zĳ echter die besloten zĳn
rĳk te worden, vallen in verzoeking q en een strik en vele zinneloze en schadelĳke begeerten,r
die de mensen in vernietiging
en verderf storten.s 10 Want de
liefde t voor geld is een wortelu
van allerlei schadelĳke dingen,v
en door hun streven op die liefde te richten, zĳn sommigen van
het geloof afgedwaald en hebben
zich overal met vele pĳnen doorboord.w
11 Gĳ echter, o mens van God,
ontvlied deze dingen.x Streef daarentegen naar rechtvaardigheid,
godvruchtige toewĳding, geloof,
liefde, volharding, zachtaardigheid.y 12 Strĳd de voortreffelĳke strĳd van het geloof,z grĳp
het eeuwige leven stevig vast,
waartoe gĳ werdt geroepen en
waarvan gĳ ten overstaan van
vele getuigen de voortreffelĳke
openbare bekendmaking a hebt afgelegd.
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¨
1 TIMOTHEUS 6:4-21

13 Voor het aangezicht van
God, die alles in het leven houdt,
en van Christus Jezus, die als
Pilaeen getuige a voor Pontius
_
_
tus b de voortreffelĳke openbare
c
bekendmaking heeft afgelegd, beveel ik ud 14 dat gĳ het gebod op
een onbevlekte en onberispelĳke
wĳze onderhoudt tot de manifestatie e van onze Heer Jezus Christus. 15 Deze [manifestatie] zal
de gelukkige en enige Machthebber f op de daarvoor bestemde tĳdeng tonen, [hĳ,] de Koning h van
hen die als koningen regeren en
Heer i van hen die als heren regeren, 16 die alleen onsterfelĳkheid heeft,j die in een ontoegankelĳk licht woont,k die geen der
mensen gezien heeft of zien kan.l
Hem zĳ eer m en eeuwige macht.
Amen.
17 Beveel hun die rĳk zĳnn in
het tegenwoordige samenstel van
dingen, niet hooghartig te zĳno en
hun hoop niet op onzekere rĳkdom te vestigen,p maar op God,
die ons alle dingen rĳkelĳk verschaft om ervan te genieten; q
18 goed te doen,r rĳk te zĳn in
voortreffelĳke werken,s vrĳgevig
te zĳn, mededeelzaam,t 19 voor
zichzelf een voortreffelĳk fundamentu voor de toekomst veilig als
een schat wegleggend,v opdat zĳ
het werkelĳke leven stevig mogen
vastgrĳpen.w
¨
20 O Timothe
us, behoed wat
_
u is toevertrouwdx en keer u af
van de holle klanken waardoor
wat heilig is geweld wordt aangedaan, en van de tegenstrĳdigheden der valselĳk zo genoemde „kennis”.y 21 Door met zulk
een [kennis] te geuren, zĳn sommigen van het geloof afgeweken.z
Moge de onverdiende goedheid
met ulieden zĳn.
n Mr 10:23; o Sp 28:11; p Mt 13:22; q Pr 5:19;
Mt 6:33; Jak 1:17; r Ef 4:28; Jak 1:27; s Mt 28:19;
Tit 3:8; t Ro 12:13; 2Kor 8:14; u Lu 6:48; 2Ti
2:19; v Mt 6:20; w Lu 16:9; x 2Ti 3:14; 2Ti 4:5;
Tit 1:9; y 1Kor 2:13; 1Kor 3:19; Kol 2:8; z 1Ti
1:19.

¨
TIMOTHEUS
DE TWEEDE BRIEF AAN

Pa_ ulus,
een apostel van Chris_
tus Jezus door de wil van God,
1
overeenkomstig de belofte van het

a

levenb dat in eendracht met Chris¨
tus Jezus is,c 2 aan Timothe
us,
_
een geliefd kind: d
Moge er onverdiende goedheid,
barmhartigheid, vrede van God,
[de] Vader, en Christus Jezus,
onze Heer, zĳn.e
3 Ik ben God dankbaar, voor
wie ik evenals mĳn voorvaders f
en met een rein geweteng heilige
dienst verricht,h dat ik nooit nalaat u in mĳn smekingen te gedenken,i terwĳl ik nacht en dag
4 ernaar verlang u te zienj wanneer ik denk aan uw tranen, opdat ik met vreugde vervuld mag
worden. 5 Want mĳ komt voor
de geest het geloof k dat in u is,
zonder enige huichelarĳ,l en dat
¨
eerst in uw grootmoeder L o_ ıs
en uw moeder Eun _ice heeft gewoond, maar waarvan ik overtuigd ben dat het ook in u is.
6 Juist om die reden herinner
ik u eraan de gave m van God die
in u is door de oplegging van mĳn
handen,n als een vuur o aan te wakkeren. 7 Want God heeft ons
niet een geest van lafhartigheid
gegeven,p maar van krachtq en
van liefde en van gezond verstand.r 8 Schaam u daarom niet
voor het getuigenis over onze
Heer,s noch voor mĳ, een gevangene om zĳnentwil,t maar draag uw
deel in het lĳdenu van kwaad voor
het goede nieuws overeenkomstig
de kracht van God.v 9 Hĳ heeft
ons geredw en ons geroepen met
een heilige roeping,x niet op grond
van onze werken,y maar op grond
van zĳn eigen voornemen en onverdiende goedheid. Deze werd
ons in´ ´ verband met Christus Jezus voor ver in het verleden liggende tĳden verleend,z 10 maar
nu is ze duidelĳk zichtbaar gemaakt door de manifestatie a van
onze Redder, Christus Jezus, die
de dood heeft tenietgedaan,b maar
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1484

lichta heeft geworpen op levenb en
onverderfelĳkheid,c door middel
van het goede nieuws,d 11 waarvoor ik als prediker en apostel en
leraar werd aangesteld.e
12 Juist om die reden lĳdf ik
ook deze dingen, maar ik schaam
mĳ er niet voor.g Want ik ken degene in wie ik geloof heb gesteld,
en ik heb het vaste vertrouwen
dat hĳ datgene wat ik hem heb
toevertrouwd, kan behoedenh tot
die dag.i 13 Blĳf vasthouden aan
het patroon van gezonde j woorden die gĳ van mĳ hebt gehoord,
met het geloof en de liefde die in
verband met Christus Jezus zĳn.k
14 Behoed dit voortreffelĳke, u
toevertrouwde pandl door middel
van de heilige geest, die in ons
woont.m
15 Dit weet gĳ, dat allen in
n zich van mĳ
het [district] Asia
_
hebben afgekeerd.o Tot hen behoren Fygelus
en Hermogenes.
_
_
16 Moge de Heer het huisgezin
van Ones _iforus p barmhartigheid
schenken, want hĳ heeft mĳ dikwĳls verkwikking verschaft,q en
hĳ heeft zich niet geschaamd voor
mĳn ketenen.r 17 Integendeel,
toen hĳ zich in Rome
bevond,
_
heeft hĳ naarstig naar mĳ ges
zocht en mĳ gevonden. 18 De
Heer geve hem dat hĳ barmhartigheid bĳ Jehovah vindtt op die
dag.u En gĳ weet heel goed welke diensten hĳ allemaal in Efeze
_
heeft bewezen.
v

Gĳ daarom, mĳn kind, blĳf
kracht verwerven in de on2
verdiende goedheid die in verw

x

band met Christus Jezus is, 2 en
de dingen die gĳ van mĳ gehoord
hebt met de ondersteuning van
vele getuigen,y vertrouw die toe
aan getrouwe mensen, die op hun
beurt voldoende bekwaam zullen
o 2Ti 4:10; p 2Ti 4:19; q Flm 7; r Han 28:20; Ef
6:20; s Han 28:30; t Ex 34:6; Ro 9:15; Ef 2:4; u Ze
2:3; HFDST. 2 v 1Ti 1:2; w Ef 6:10; x Jo 1:17;
y 2Ti 1:13; 2Ti 3:14.

1485

Woord juist hanteren. Jeugdbegeerten

zĳn om anderen te onderwĳzen.a
3 Draag als een voortreffelĳk soldaatb van Christus Jezus uw deel
in het lĳden van kwaad.c 4 Niemand die als soldaat dient,d verwikkelt zich in de zakelĳke bezigheden van het leven,e opdat hĳ
de goedkeuring moge verwerven
van degene die hem als soldaat
in dienst heeft genomen. 5 Bovendien wordt iemand, ook als hĳ
kampt in de spelen,f niet gekroond
indien hĳ niet volgens de regels
heeft gekampt. 6 De hardwerkende boer moet de eerste zĳn
die van de vruchten gebruikt.g
7 Denk voortdurend aan wat ik
zeg; de Heer zal u werkelĳk onderscheidingsvermogen in alle
dingen geven.h
8 Houd in gedachte dat Jezus
Christus uit de doden werd opgewekti en uit het zaad van Da_
vid was,j overeenkomstig het goek
de nieuws dat ik predik,
9 in
verband waarmee ik zelfs tot [gevangenis]boeien toe als een boosdoener kwaad te lĳden heb.l Niettemin is het woord van God niet
gebonden.m 10 Daarom ga ik
voort alle dingen te verduren ter
wille van de uitverkorenen,n opdat
ook zĳ de redding mogen verkrĳgen die in eendracht met Christus
Jezus is, te zamen met eeuwige
heerlĳkheid.o 11 Betrouwbaar
is het woord: p Stellig, indien wĳ
te zamen zĳn gestorven, zullen wĳ
ook te zamen leven; q 12 indien
wĳ blĳven verduren, zullen wĳ
ook te zamen als koningen regeren; r indien wĳ verloochenen,s zal
ook hĳ ons verloochenen; 13 indien wĳ ontrouw zĳn, hĳ blĳft getrouw,t want hĳ kan zichzelf niet
verloochenen.
14 Blĳf hen aan deze dingen
herinnerenu en gelastv hun voor
het aangezicht van God als getuige,w niet te strĳden over woorden,x iets wat in het geheel geen
nut heeft, omdat zĳ die luisteren erdoor te gronde worden gericht. 15 Doe uw uiterste best
om u goedgekeurdy aan God aan
te bieden, als een werkmanz die
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¨
2 TIMOTHEUS 2:3-25

zich nergens over behoeft te schamen,a die het woord der waarheid
juist hanteert.b 16 Maar mĳd de
holle klanken waardoor wat heilig is geweld wordt aangedaan; c
want zĳ zullen tot steeds meer
goddeloosheid voortgaand 17 en
hun woord zal zich verbreiden
als gangreen.e Tot hen behoren
¨
f
Hymene_ us en Filetus.
18 De_
zen zĳn van de waarheid afgeweg
ken door te zeggen dat de opstanding reeds is geschied; h en zĳ
ondermĳnen het geloof van sommigen.i 19 Toch blĳft het vaste
fundament van God staan,j en het
heeft dit zegel: „Jehovah kent degenen die hem toebehoren”,k en:
„Een ieder die de naam van Jehovah noemt,l breke met onrechtvaardigheid.”m
20 In een groot huis nu zĳn
niet alleen vaten van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk, en sommige voor een eervol doel, maar andere voor een
doel waaraan geen eer verbonden is.n 21 Indien iemand de
laatste daarom uit de weg blĳft,
zal hĳ een vat zĳn voor een eervol doel, geheiligd, bruikbaar voor
zĳn eigenaar, toebereid voor ieder
goed werk.o 22 Ontvlied dus de
begeerten die aan de jeugd eigen
zĳn,p maar streef naar rechtvaardigheid,q geloof, liefde, vrede,r samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart.s
23 Wĳs verder dwaze en domme twistvragen af,t daar gĳ weet
dat ze strĳd teweegbrengen. u
24 Een slaaf van de Heer behoeft
echter niet te strĳden,v maar moet
vriendelĳk zĳn jegens allen,w
bekwaam om te onderwĳzen,x
iemand die zich onder het kwade
in bedwang houdty 25 en met
zachtaardigheid degenen onderricht die niet gunstig gezind zĳn,z
daar God hun misschien berouw
geeft,a hetwelk tot een nauwkeurige kennis van de waarheid
w 1Th 2:7; x 1Ti 3:2; y Mt 5:39; z Sp 15:1; Lu 17:3;
Ga 6:1; Tit 3:2; 1Pe 3:15; a Han 11:18.

¨
2 TIMOTHEUS 2:26–4:5

¨
Kritieke tĳden. Schrift geınspireerd

leidt,a 26 en zĳ weer tot bezinning komen uit de strikb van de
Duivel, aangezien zĳ door hem levend gevangen zĳnc om diens wil
te doen.
Maar weet dit, dat er in de
laatste dagen kritieke tĳden
3
zullen aanbreken, die moeilĳk zĳn
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d

door te komen.e 2 Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het
geld liefhebben, [zullen] aanmatigend [zĳn], hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders,f
ondankbaar, deloyaal,g 3 zonder natuurlĳke genegenheid,h niet
ontvankelĳk voor enige overeenkomst,i kwaadsprekers,j zonder
zelfbeheersing, heftig,k zonder
liefde voor het goede,l 4 verraders,m onbezonnen, opgeblazen
[van trots],n met meer liefde voor
genoegens dan liefde voor God,o
5 die een vorm van godvruchtige toewĳding hebben,p maar de
kracht ervan niet blĳken te bezitten; q en keer u af van dezen.r
6 Want uit hun midden staan
de mannen op die zich op sluwe
wĳze in huisgezinnen indringens
en zwakke vrouwen als hun gevangenen wegvoeren die beladen
zĳn met zonden en door velerlei begeerten gedreven worden,t
7 die altĳd leren en toch nooit
tot een nauwkeurige kennis van
de waarheidu kunnen komen.
v
8 Zoals nu Jannes
en Jambres
_
_
Mozes
weerstonden, zo blĳven
_
ook zĳ de waarheid weerstaan,w
mensen die volkomen verdorven
van geest zĳn,x afgekeurd wat het
geloof betreft.y 9 Niettemin zullen zĳ geen verdere vorderingen
maken, want hun uitzinnigheid
zal allen zeer duidelĳk zĳn, zoals ook de [uitzinnigheid] van die
[twee mannen duidelĳk] is geworden.z 10 Maar gĳ hebt mĳ nauwgezet gevolgd in mĳn leer, mĳn
levenswandel,a mĳn voornemen,
mĳn geloof, mĳn lankmoedigheid, mĳn liefde, mĳn volharding,
11 mĳn vervolgingen, mĳn lĳden,
de soort
mĳ in An¨ van dingen die
c
d
tioch _ie,b in Ikonium,
in Lystra
_
_
zĳn overkomen, de soort van vervolgingen die ik heb doorstaan;
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en toch heeft de Heer mĳ uit
alle bevrĳd.a 12 Trouwens, allen
die met godvruchtige toewĳding
in vereniging met Christus Jezus
wensen te leven, zullen ook vervolgd worden.b 13 Maar goddeloze mensen en bedriegers zullen
van kwaad tot erger voortgaan,
terwĳl zĳ misleiden en worden
misleid.c
14 Blĳft gĳ echter in de dingen die gĳ hebt geleerd en waarin gĳ door overtuiging zĳt gaan
geloven,d daar gĳ weet van welke personen gĳ ze hebt geleerde
15 en dat gĳ van kindsbeen aff de
heilige geschriften hebt gekend,
die u wĳs kunnen maken tot redding g door middel van het geloof
in verband met Christus Jezus.h
16 ¨ De gehele Schrift is door God
geınspireerdi en nuttig om te onderwĳzen,j terecht te wĳzen,k dingen recht te zetten,l streng te onderrichtenm in rechtvaardigheid,
17 opdat de mens Gods volkomen
bekwaam zĳ,n volledig toegerust
voor ieder goed werk.o
Ik gelast u plechtig voor het
aangezicht van God en Chris4
tus Jezus, die de levenden en de
dodenp zal oordelen,q en krachtens zĳn manifestatie r en zĳn koninkrĳk: s 2 predik het woord,t
houd u er als met een dringende
zaak mee bezig, in gunstige tĳd,u
in moeilĳke tĳd,v wĳs terecht,w
berisp, vermaan, met alle lankmoedigheidx en [kunst van] onderwĳzen. 3 Want er zal een
tĳdsperiode komen dat zĳ de gezonde leer niet zullen verdragen,y maar zich overeenkomstig
hun eigen begeerten tal van leraren zullen bĳeenbrengen om hun
oren te laten kittelen; z 4 en zĳ
zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich daarentegen tot onware verhalena keren.
5 Houdt gĳ echter in alle dingen
uw zinnen bĳ elkaar,b lĳd kwaad,c
HFDST. 4 p Jo 5:28; Han 10:42; q Jo 5:22; Han
17:31; 2Kor 5:10; r 1Ti 6:15; 1Pe 5:4; s Opb 11:15;
Opb 12:10; t Mt 28:20; Lu 9:2; Han 20:20; u Han
9:31; Han 28:31; v Han 8:4; w 1Ti 5:20; Tit 1:9;
Tit 1:13; Tit 2:15; x 2Ti 2:25; y 1Ti 1:3; 1Ti 1:10;
1Ti 4:1; z Han 17:21; a Tit 1:14; 2Pe 1:16; b 1Th
5:6; c 2Ti 1:8; 2Ti 2:3.
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¨
2 TIMOTHEUS 4:6—TITUS 1:4

Volbreng uw bediening

doe [het] werk van een evangelieprediker,a volbreng uw bediening
ten volle.b
6 Want ik word reeds als een
drankoffer c uitgegoten en de bestemde tĳd voor mĳn losmaking d
is aanstaande. 7 Ik heb de voortreffelĳke strĳd gestreden,e ik heb
de loopbaan tot het einde gelopen,f ik heb het geloof bewaard.g
8 Van nu af is voor mĳ weggelegd de kroon der rechtvaardigheid,h die de Heer, de rechtvaardige rechter,i mĳ op die dag j als
beloning zal geven,k doch niet alleen aan mĳ, maar ook aan allen
die zĳn manifestatie hebben liefgehad.
9 Doe uw uiterste best om binnenkort naar mĳ toe te komen.l
m
10 Want Demas
heeft mĳ verla_
ten omdat hĳ het tegenwoordige
samensteln van dingen liefhad, en
hĳ is naar Thessalon¨ _ika gegaan,
Crescens
_
_ e,o T _itus naar
¨ naar Galati
Dalmati
is bĳ
_ e. 11 Alleen Lukas
_
mĳ. Neem Markus
en breng hem
_
met u mee, want ik kan hem goed
gebruikenp om dienst te verrichq heb ik echter
ten. 12 Tychikus
_
naar Efeze
gezonden. 13 Als gĳ
_
komt, breng dan de mantel mee
die ik in Troas
heb la_ r bĳ Karpus
_
ten liggen, en de boekrollen, vooral de perkamenten.
s
14 Alexander,
de koperslager,
_
heeft mĳ veel kwaad berokkend
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— Jehovah zal hem vergelden
naar zĳn dadena — 15 en weest
ook gĳ voor hem op uw hoede,
want hĳ heeft onze woorden bovenmatig weerstaan.
16 Bĳ mĳn eerste verdediging
is niemand aan mĳn zĳde komen
staan, maar zĳ gingen er allen toe
over mĳ te verlatenb — moge het
hun niet aangerekend wordenc —
17 maar de Heer stond bĳ mĳd en
gaf mĳ kracht,e opdat door bemiddeling van mĳ de prediking ten
volle volbracht zou worden en alle
¨
natien haar zouden horen; f en ik
werd uit de muil van de leeuw bevrĳd.g 18 De Heer zal mĳ bevrĳden van elk goddeloos werkh en
[mĳ] redden voor zĳn hemelse koninkrĳk.i Hem zĳ de heerlĳkheid
in alle eeuwigheid. Amen.
19 Breng mĳn groeten over aan
Pr _iskaj en Aqu_ _ila en het huisgezin
van Ones _iforus.k
l is in Kor
20 Erastus
_
_inthe m gen heb ik
bleven, maar Trofimus
_
ziek in Milete
_ o achtergelaten.
´ ´
21 Doe uw uiterste best om voor
de winter aan te komen.
Eubulus
zendt u zĳn groeten,
_
en [ook] Pudens
en L _inus en Cla_ u_
_
dia en alle broeders.
22 De Heer [zĳ] met de geest
die gĳ [aan de dag legt].p Zĳn onverdiende goedheid [zĳ] met ulieden.
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AAN

TITUS
Pa_ ulus,
een slaaf a van God en
_
een apostelb van Jezus Christus overeenkomstig het geloof
van Gods uitverkorenenc en de
nauwkeurige kennis d van de waarheid,e die in overeenstemming
is met godvruchtige toewĳding,f
2 op basis van hoop op het eeuwige leven,g dat God, die niet
´ ´
liegen kan,h voor ver in het verleden liggende tĳden heeft be-

1
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loofd,a 3 terwĳl hĳ op zĳn eigen
bestemde tĳden zĳn woord openbaar gemaakt heeft in de prediking, die mĳ werd toevertrouwd,b
naar het bevel van onze Redder,c God; 4 aan T _itus, een echt
kindd overeenkomstig een geloof
waarin wĳ gemeenschappelĳk
delen:
2e kolom a Jes 53:11; Ro 16:25; 2Ti 1:9; b 1Th
2:4; c Han 9:15; d 1Ti 1:2.

TITUS 1:5–2:10

IJver voor voortreffelĳke werken

Moge er onverdiende goedheid
en vrede zĳn van God, [de] Vader,a
en Christus Jezus, onze Redder.b
5 Om deze reden heb ik u op
Kreta
_ c achtergelaten, opdat gĳ
de dingen waaraan wat ontbrak,
in orde zoudt brengen en in stad
na stad oudere mannen zoudt
aanstellen,d zoals ik u opgedragen heb; e 6 indien iemand vrĳ
f
van
´ ´ beschuldiging is, de man van
een vrouwg, [en] gelovige kinderen heeft, die niet van losbandigheid te beschuldigen waren noch
weerspannig waren.h 7 Want
een opziener moet als Gods beheerder i vrĳ van beschuldiging
zĳn,j niet eigenzinnig,k niet tot
gramschap geneigd,l geen dronken ruziemaker,m niet iemand
die slaat,n niet belust op oneerlĳke winst,o 8 maar gastvrĳ,p
iemand die het goede liefheeft,
gezond van verstand,q rechtvaardig, loyaal,r zelfbeheersing oefenend,s 9 stevig vasthoudend aan
het getrouwe woord met betrekking tot zĳn [kunst van] onderwĳzen,t opdat hĳ in staat is zowel
door de gezonde u leer te vermanen als de tegensprekers terecht
te wĳzen.v
10 Want er zĳn vele weerspannigen, zinloze praters w en bedriegers van de geest, vooral zĳ die
aan de besnĳdenis vasthouden.x
11 Het is noodzakelĳk hun de
mond te snoeren, daar juist deze
personen voortdurend hele huisgezinnen ondersteboven kereny
door ter wille van oneerlĳke
winst dingen te onderwĳzen die
zĳ niet behoren [te onderwĳzen].z
12 Iemand van hen, hun eigen
profeet, heeft gezegd: „Kretenzers zĳn altĳd leugenaars, schadelĳke a wilde beesten, werkeloze
veelvraten.”
13 Dit getuigenis is waar. Blĳf
hen juist om die reden streng terechtwĳzen,b opdat zĳ gezondc
mogen zĳn in het geloof 14 en
geen aandacht schenken aan joodse fabels d en geboden van mensene
die zich van de waarheid afwenden.f 15 Alle dingen zĳn rein

HFDST. 1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

r
s

t

u
v

w
x
y
z
a
b

c
d

e
f

Ro 1:7
2Pe 1:11
Han 27:7
Han 14:23
1Ti 6:13
1Kor 1:8
1Ti 3:2
1Ti 3:4
1Kor 4:2
1Kor 9:17
1Ti 3:10
2Pe 2:10
Ro 12:19
Jak 1:19
1Ti 3:3
Sp 23:35
1Ti 3:8
1Pe 4:9
Ro 12:3
1Ti 3:2
Tit 2:2
Ef 4:24
1Ti 2:8
Ps 119:101
2Ti 2:24
Jak 3:13
1Ti 4:16
1Ti 6:3
Jak 3:1
1Ti 1:10
2Ti 1:13
Sp 6:23
Ef 5:11
1Ti 5:20
2Ti 4:2
Tit 1:13
Opb 3:19
Ro 16:18
1Ti 1:6
Han 15:1
2Ti 3:6
1Ti 6:5
1Pe 5:2
Tit 3:2
2Kor 13:10
Ef 5:11
Tit 1:9
Tit 2:2
1Ti 4:7
2Ti 4:4
2Pe 1:16
Mt 15:9
Ga 4:9
2Pe 2:22

2e kolom
a Ro 14:14
b Mt 15:11
Lu 11:39
c 2Th 3:2
d 1Kor 8:7
1Ti 1:5
e Fil 1:17
2Ti 3:5
f Mt 7:16
2Ti 3:2
g 2Ti 3:8

HFDST. 2
h 1Ti 4:16
2Ti 1:13
i 1Ti 5:1
j 1Ti 3:8
k Tit 1:13
l Mt 24:13
m 1Ti 5:2
n 1Ti 3:11
o 1Pe 3:1
p Ef 6:4

1488

voor de reinen.a Doch voor hen die
verontreinigdb en ongelovig c zĳn,
is niets rein, maar zowel hun geest
als hun gewetend is verontreinigd.
16 Zĳ maken in het openbaar bekend dat zĳ God kennen,e maar
zĳ verloochenen hem door hun
werken,f omdat zĳ verfoeilĳk zĳn
en ongehoorzaam en ongeschiktg
voor enig goed werk.
Blĳft gĳ echter spreken wat
passend is voor de gezon2
de leer. 2 De bejaarde manh

neni moeten matig in gewoonten
zĳn, ernstig,j gezond van verstand, gezond in geloof,k in liefde,
in volharding.l 3 Evenzo moeten de bejaarde vrouwenm eerbiedig in [hun] gedrag zĳn, geen lasteraarsters,n noch verslaafd aan
veel wĳn, het goede onderwĳzend, 4 opdat zĳ de jonge vrouwen tot bezinning mogen brengen hun man lief te hebben,o hun
kinderen lief te hebben,p 5 gezond van verstand te zĳn, eerbaar,q thuis te werken, goed te
zĳn, zich aan hun eigen man te onderwerpen,r zodat er niet schimpend over het woord van God
wordt gesproken.s
6 Blĳf evenzo de jongere mannen vermanen gezond van verstand te zĳn,t 7 waarbĳ gĳ uzelf
in alle dingen een voorbeeld van
voortreffelĳke werken betoont,u
terwĳl gĳ blĳk geeft van onbedorvenheidv in uw onderwĳs,w ernst,
8 gezonde spraak, die niet veroordeeld kan worden,x zodat de man
aan de zĳde van de tegenstanders
beschaamd moge worden, daar hĳ
niets verachtelĳks over ons te zeggen heeft.y 9 Slavenz moeten in
alles aan hun eigenaars onderworpen zĳna en hun welgevallig zĳn,
doordat zĳ niet tegenspreken,b
10 geen diefstal plegen,c maar ten
volle goede trouw tonen,d zodat zĳ
de leer van onze Redder,e God, in
alle dingen mogen sieren.
q Jak 3:17; 1Pe 3:2; r Ge 3:16; 1Kor 14:34;
6:1; 2Ti 2:15; t Ro 12:3; 1Pe 5:5; u 1Ti 6:18;
6:24; w 2Ti 2:15; x Kol 3:8; 1Ti 6:3; y 1Pe
z Ef 6:5; a 1Pe 2:18; b 1Ti 6:1; c Ef 4:28;
5:16; Heb 13:18; e 1Ti 2:3.
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2:15;
d Mt
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Juiste onderworpenheid. Sekten

11 Want de onverdiende goedheida van God, die redding brengtb
aan alle soorten van mensen,c is
openbaar gemaaktd 12 en onderricht ons dat wĳ goddeloosheide
en wereldse begeertenf moeten
afwĳzen en met gezond verstand
en rechtvaardigheid en godvruchtige toewĳding g te midden van
dit tegenwoordige samenstel van
dingenh moeten leven, 13 in afwachting van de gelukkige hoop i
en glorierĳke j manifestatie van
de grote God en van [de] Redder
van ons, Christus Jezus, 14 die
zich voor ons heeft gegevenk om
ons van elke soort van wetteloosheid te bevrĳdenl en zich een volk
te reinigenm dat uitsluitend zĳn
eigendom zou zĳn,n ĳverig voor
voortreffelĳke werken.o
15 Blĳf deze dingen spreken en
vermanen en terechtwĳzen met
volledige autoriteit om te gebieden.p Laat niemand u ooit verachten.q
Blĳf hen eraan herinneren onderworpen en gehoorzaam te
3
zĳn aan regeringen en autoriteir

ten als regeerders,s bereid te zĳn
tot ieder goed werk,t 2 over niemand nadelig te spreken, niet
strĳdlustig te zĳn,u redelĳk te
zĳnv en alle zachtaardigheid jegens alle mensen aan de dag te
leggen.w 3 Want ook wĳ waren eens onverstandig, ongehoorzaam, misleid, slaven van velerlei
begeerten en genoegens, voortlevend in slechtheid en afgunst, verfoeilĳk, elkaar hatend.x
4 Toen echter de goedheidy en
de liefde jegens de mens van de
zĳde van onze Redder,z God, openbaar werd gemaakt,a 5 heeft hĳ
ons gered, niet ten gevolge van
werkenb die wĳ in rechtvaardigheid hadden verricht,c maar overeenkomstig zĳn barmhartigheidd
door middel van het bade dat ons
tot leven brachtf en doordat wĳ
nieuw werden gemaakt door heilige geest.g 6 Deze [geest] heeft
hĳ door bemiddeling van Jezus
Christus, onze Redder, rĳkelĳk
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TITUS 2:11–3:15

op ons uitgestort,a 7 opdat wĳ,
na krachtens diens onverdiende goedheidb rechtvaardig verklaardc te zĳn, erfgenamend zouden worden overeenkomstig een
hoop op eeuwig leven.e
8 Betrouwbaar is het woord,f
en betreffende deze dingen wens
ik dat gĳ voortdurend krachtige beweringen doet, opdat zĳ die
gelovigen in God zĳn geworden,
hun geest gericht mogen houden
op het blĳven doen van voortreffelĳke werken.g Deze dingen zĳn
voortreffelĳk en nuttig voor de
mensen.
9 Maar mĳd dwaze twistvragenh en geslachtsregisters i en
twistj en strĳd over de Wet,k want
ze zĳn zonder nut en waardeloos.
10 Wat een mens betreft die een
sekte l bevordert, verwerp m hem
na een eerste en een tweede ernstige vermaning,n 11 daar gĳ
weet dat zo iemand van de weg is
afgeweken en zondigt, terwĳl hĳ
zichzelf veroordeelt.o
12 Wanneer ik Artemas
of Ty_
_
chikus p tot u zend, doe dan uw
uiterste best in Nikopolis
naar
_
mĳ toe te komen, want ik heb
besloten daar de winter door te
brengen.q 13 Voorzie Zenas,
die
_
goed onderlegd is in de Wet, en
Apollos
zorgvuldig van het nodi_
ge voor hun reis, opdat het hun
aan niets ontbreekt.r 14 Maar
laten ook de onzen leren voortreffelĳke werken te blĳven doen ten
einde in hun dringende behoeften te voorzien,s opdat zĳ niet onvruchtbaar zĳn.t
15 Allen die bĳ mĳ zĳn, zenden u hun groeten.u Breng mĳn
groeten over aan hen die genegenheid voor ons hebben in het
geloof.
Moge de onverdiende goedheid
met U allen zĳn.v
h 1Ti 6:4; 1Ti 6:20; 2Ti 2:23; i 1Ti 1:4; j Ro 13:13;
Fil 2:3; k 1Ti 1:7; l 1Kor 11:19; Opb 2:6; m Ro
16:17; 2Th 3:6; 2Th 3:14; 2Jo 10; n 2Kor 13:2; 2Ti
4:2; o Heb 6:6; p Han 20:4; Ef 6:21; 2Ti 4:12;
q 1Kor 16:6; r 1Kor 9:14; Ga 6:6; Heb 13:16; s Ro
15:27; 1Kor 9:11; t Kol 1:10; 2Pe 1:8; u Fil 4:21;
v 1Th 5:28.

AAN

FILEMON
1 Pa_ ulus,
een gevangene a ter
_
wille van Christus Jezus, en Ti¨
mothe
us,b [onze] broeder, aan
_
Filemon,
onze geliefde en mede_
onze
werker,c 2 en aan Apfia,
_
zuster, en aan Arch _ippus,d onze medestrĳder,e en aan de gemeente die in uw huis is: f
3 Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
God, onze Vader, en [de] Heer Jezus Christus.g
4 Ik dank mĳn God altĳd wanneer ik u in mĳn gebeden gedenk,h 5 daar ik blĳf horen van
uw liefde en geloof, hetwelk gĳ
hebt jegens de Heer Jezus en jegens alle heiligen,i 6 opdat het
geloof j waaraan gĳ deel hebt, actief moge worden doordat gĳ al
het goede onder ons in verband
met Christus erkent. 7 Want
uw liefde heeft mĳ veel vreugde en troost verschaft,k daar de
tedere genegenheden van de heiligen door bemiddeling van u,
broeder, zĳn verkwikt.l
8 Om die reden ook, ofschoon
ik grote vrĳmoedigheid van spreken heb in verband met Christus om u te bevelenm te doen wat
juist is, 9 vermaan ik u veeleer op basis van liefde,n aangezien ik ben zoals ik ben, Pa_ ulus,
_
een bejaard man, ja, nu ook een
o ter wille van Chrisgevangene
tus Jezus; 10 ik vermaan u betreffende mĳn kind,p van wie ik
in mĳn [gevangenis]boeien var
der ben geworden,q Onesimus,
_
11 die vroeger onbruikbaar voor
u was, maar nu voor u en voor mĳ
bruikbaar is.s 12 Deze nu zend
ik naar u terug, ja, hem, dat wil
zeggen mĳn eigen tedere genegenheden.t
13 Ik zou hem graag hier bĳ
mĳ houden, opdat hĳ in plaats
van uu mĳ zou blĳven dienen in
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de [gevangenis]boeiena die ik ter
wille van het goede nieuws draag.
14 Maar zonder uw toestemming
wil ik niets doen, zodat uw goede daad niet onder dwang, maar
uit uw eigen vrĳe wil moge geschieden.b 15 Misschien is hĳ in
werkelĳkheid wel om deze reden
voor een uur weg geweest, opdat
gĳ hem voor eeuwig terug moogt
hebben, 16 niet meer als slaaf,c
maar als meer dan een slaaf,d als
een geliefde broeder,e vooral voor
mĳ, maar hoeveel te meer nog
voor u, zowel in vleselĳke betrekkingen als in [de] Heer. 17 Indien gĳ mĳ daarom als een deelhebber f beschouwt, ontvang g hem
dan vriendelĳk zoals gĳ mĳ zoudt
[ontvangen]. 18 En mocht hĳ u
enig onrecht hebben aangedaan
of u iets schuldig zĳn, zet het dan
op mĳn rekening. 19 Ik, Pa_ ulus,
_
schrĳf met mĳn eigen hand: h Ik
zal het terugbetalen — om u niet
te zeggen dat gĳ bovendien zelfs
uzelf aan mĳ schuldig zĳt. 20 Ja,
broeder, moge ik voordeel van
u trekken in verband met [de]
Heer: verkwik mĳn tedere genegenhedeni in verband met Christus.
21 Vertrouwend op uw meegaandheid schrĳf ik u, daar ik
weet dat gĳ zelfs meer zult doen
dan wat ik zeg.j 22 Maak tevens
echter ook logies k voor mĳ gereed, want ik hoop dat ik door
middel van UW gebedenl voor U in
vrĳheid gesteld zal worden.m
n mĳn medegevan23 Epafras,
_
gene in eendracht met Christus,
zendt u zĳn groeten, 24 [ook]
o
p
Demas,
Markus,
Aristarchus,
_
_
_
Lukas,
mĳn medewerkers.
_
25 De onverdiende goedheid
van de Heer Jezus Christus [zĳ]
met de geest die gĳlieden [aan de
dag legt].q

¨
HEBREEEN
AAN DE

God, die lang geleden bĳ vele
gelegenheden en op vele wĳ1
zen tot onze voorvaders heeft gesprokena door bemiddeling van
de profeten,b 2 heeft op het einde van deze dagenc tot ons gesproken door bemiddeling van een
Zoon,d die hĳ tot erfgenaam van
alle dingen heeft aangestelde en
door bemiddeling van wie hĳ de
samenstelsels van dingen heeft
gemaakt.f 3 Hĳ is de weerspiegeling van [zĳn] heerlĳkheidg en
de nauwkeurige afdruk van zĳn
wezen,h en hĳ houdt alle dingen in stand door het woord van
zĳn kracht; i en nadat hĳ een reiniging voor onze zonden had teweeggebracht,j heeft hĳ plaats genomen aan de rechterhandk van
de Majesteit in verheven plaatsen.l
4 Daarom is hĳ beter geworden
dan de engelenm in die
mate dat hĳ
¨
een naam heeft geerfdn welke uitnemender is dan de hunne.
5 Tot wie van de engelen heeft
hĳ bĳvoorbeeld ooit gezegd:
´ „Gĳ
zĳt mĳn zoon; heden ben ık uw
o En wederom:
vader
geworden”?
´
´´
„Ik zal zĳn vader worden, en hıj
zal mĳn zoon worden”? p 6 Doch
wanneer hĳ wederom zĳn Eerstgeborene q de bewoonde aarde binnenleidt, zegt hĳ: „En al Gods
engelenr moeten hem hulde brengen.”s
7 Ook zegt hĳ met betrekking
tot de engelen: „En hĳ maakt
zĳn engelen geesten en zĳn openbare dienaren een vuurvlam.”t
8 Maar met betrekking tot de
Zoon: „God is uw troon in alle
eeuwigheid,u en [de] scepter van
uw koninkrĳkv is de scepter van
recht.w 9 Gĳ hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid
gehaat. Daarom heeft God, uw
God, u gezalfdx met [de] olie van
uitbundige vreugde, meer dan
uw deelgenoten.”y 10 En: „Gĳ,
o Heer, hebt in [het] begin de
grondvesten gelegd van de aarde,
en de hemelen zĳn [de] werken
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´ ´
van uw handen.a ´ ´ 11 Dıe zullen
vergaan, maar gıj zult voortdurend blĳven; en net als een bovenkleedb zullen ze alle verouderen,
12 en gĳ zult ze samenrollen net
als een mantel,c als een bovenkleed; en ze zullen veranderd worden, maar gĳ zĳt dezelfde, en uw
jaren zullen nimmer een einde
nemen.”d
13 Maar met betrekking tot wie
van de engelen heeft hĳ ooit gezegd: „Zit aan mĳn rechterhand,
totdat ik uw vĳanden tot een
voetbank voor uw voeten stel”? e
14 Zĳn zĳ niet allen geestenf voor
openbare dienst,g uitgezonden om
te dienen ten behoeve
van hen die
¨
redding zullen beerven? h
Daarom is het noodzakelĳk
dat wĳ meer dan gewone aan2
dacht schenken aan de dingen
die wĳ gehoordi hebben, opdat wĳ
nooit afdrĳven.j 2 Want indien
het woord dat door bemiddeling
van engelenk werd gesproken vast
bleek te zĳn, en elke overtreding
en ongehoorzame daad een vergelding ontving in overeenstemming
met gerechtigheid,l 3 hoe zullen wĳ dan ontkomenm indien wĳ
een zo grote redding n hebben veronachtzaamd,o die immers aanvankelĳk werd verkondigd door
bemiddeling van [onze] Heer p en
voor ons werd bevestigdq door hen
die hem gehoord hebben, 4 terwĳl ook God getuigenis aflegde
met zowel tekenen als wonderen
en velerlei krachtige werkenr en
met uitdelingens van heilige geest
overeenkomstig zĳn wil? t
5 Want niet aan engelen heeft
hĳ de toekomende bewoonde
e Ps 110:1; Mt 22:44; Mr 12:36; Lu 20:42; f Ps
104:4; Han 23:8; g Ps 34:7; Ps 91:11; Mt 18:10; Lu
2:9; Lu 2:13; Han 5:19; Han 12:7; h Mt 19:29;
Mt 25:34; Jak 2:5; HFDST. 2 i Lu 8:15; 2Ti 2:2;
j Ps 73:2; Heb 3:12; 2Pe 3:17; Opb 2:4; k Han
7:53; Ga 3:19; l De 4:3; 1Kor 10:11; Ju 5; m Heb
10:29; n Lu 1:69; o Mt 11:23; Mt 22:5; p Mr 1:14;
Jo 18:20; q Lu 1:2; r Han 2:22; 1Kor 2:4; s 1Kor
12:4; t 1Kor 12:11; Ef 1:9; Opb 4:11.

¨
HEBREEEN 2:6–3:8

Einde Duivel. Christus heeft medegevoel

aarde,a waarover wĳ spreken, onderworpen. 6 Maar een zekere
getuige heeft ergens betuigd en
gezegd: „Wat is de mens dat gĳ
aan hem denkt,b of [de] zoon des
mensen dat gĳ voor hem zorgt? c
7 Gĳ hebt hem een weinig lager
dan engelen gemaakt; met heerlĳkheid en eer d hebt gĳ hem gekroond en hem gesteld over het
werk van uw handen.e 8 Alle
dingen hebt gĳ onder zĳn voeten onderworpen.”f Want door alle
dingen aan hem te onderwerpen,g
heeft [God] niets overgelaten wat
niet aan hem onderworpen is.h
Thans zien wĳ echter nog niet
dat alle dingen aan hem onderworpen zĳn; i 9 maar wĳ zien
Jezus, die een weinig lager dan
engelen gemaakt was,j met heerlĳkheid en eer gekroondk omdat
hĳ de dood heeft ondergaan,l opdat hĳ door Gods onverdiende
goedheid voor iedereen de dood
zou smaken.m
10 Want het was passend dat
degene ter wille van wie alle dingen zĳnn en door wie alle dingen zĳn, bĳ het tot heerlĳkheid brengen van vele zoneno de
Voornaamste Bewerker p van hun
redding door middel van lĳden
tot volmaaktheid zou brengen.q
11 Want zowel hĳ die heiligt als
zĳ die geheiligd worden,r [stam´ ´
men] allen uit een,s en om die
reden schaamt hĳ zich dan ook
niet hen „broeders” te noemen,t
12 wanneer hĳ zegt: „Ik wil uw
naam aan mĳn broeders bekendmaken; in het midden van [de] gemeente wil ik u loven met een
lied.”u 13 En wederom: „Ik wil
mĳn vertrouwen op hem stellen.”v
En wederom: „Zie! Ik en de jonge
kinderen die Jehovah mĳ gegeven
heeft.”w
14 Omdat nu de „jonge kinderen” deel hebben aan bloed en
vlees, heeft ook hĳ op soortgelĳke wĳze daaraan deel gekregen,x
om door zĳn doody degene teniet te doenz die het middel bezit de dood te veroorzaken,a namelĳk de Duivel,b 15 en [om]
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allen die uit vrees voor de dooda
hun leven lang aan slavernĳ onderworpen waren,b te bevrĳden.c
16 Want hĳ staat in werkelĳkheid engelen in het geheel niet
bĳ, maar hĳ staat Abrahams
zaad
_
bĳ.d 17 Vandaar dat hĳ in alle
opzichten aan zĳn „broeders” gelĳk moest worden,e opdat hĳ een
barmhartig en getrouw hogepriester zou worden in de dingen die
God betreffen,f om een zoenoffer g
te brengen voor de zonden van het
volk.h 18 Want doordat hĳ zelf
heeft geleden toen hĳ op de proef
werd gesteld,i kan hĳ degenen die
op de proef worden gesteld, te
hulp komen.j
Dientengevolge, heilige broeders, deelgenoten van de he3
melse roeping, beschouwt de
k

apostell en hogepriester die wĳ
belĳdenm — Jezus. 2 Hĳ was getrouwn aan Degene die hem daartoe aangesteld heeft, zoals ook
o
Mozes
het was in Diens gehele
_
huis.p 3 Want deze is meer heerlĳkheidq waardig geacht dan Mo_
zes, aangezien hĳr die het [huis]
bouwt, meer eer heeft dan het
huis.s 4 Natuurlĳk wordt elk
huis door iemand gebouwd, maar
hĳ die alle dingen heeft gebouwd,
is God.t 5 En Mozes
was als die_
naar u getrouw in Diens gehele
huis, tot een getuigenis van de
dingen die later gesproken zouden
worden,v 6 maar Christus [was
getrouw] als Zoonw over Diens
huis. Diens huis zĳn wĳ,x indien
wĳ onze vrĳmoedigheid van spreken en ons roemen over de hoop
tot het einde toe stevig vasthouden.y
7 Daarom, zoals de heilige
geestz ´ zegt:
„Heden, indien GIJ
´
naar zıjn stem luistert,a 8 verhardt UW hart niet zoals toen er
g Ro 3:25; 1Jo 2:2; 1Jo 4:10; h Ro 5:10; 2Kor 5:18;
i Mt 26:28; Heb 4:15; j Heb 7:25; Opb 2:10; Opb
3:10; HFDST. 3 k Ro 8:30; 1Kor 1:9; Fil 3:14;
1Th 2:12; 2Ti 1:9; 2Pe 1:10; l Jo 3:17; Jo 7:29;
m Heb 8:1; Heb 9:15; n Jo 8:29; Opb 3:14; o De
34:10; p Nu 12:7; q Mt 17:2; 2Kor 3:9; r Za 6:12;
Mt 16:18; s 1Kor 3:9; 1Pe 2:5; t Ge 2:3; Ef 3:9;
u De 3:24; v De 18:18; w Mt 17:5; x 2Kor 6:16; Ef
2:19; y Ro 5:2; 1Ti 3:13; Heb 6:11; z 2Sa 23:2; Han
1:16; a Ps 95:7.
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Zich niet terugtrekken. Gods rustdag

aanleiding tot verbittering werd
gegeven,a zoals op de dag waarop
de beproeving b werd geschapen in
de wildernis,c 9 waar UW voorvaders mĳ met een beproeving op
de proef stelden, en toch hadden
zĳ veertig jaar lang mĳn werkend
gezien.e 10 Daarom kreeg ik een
afkeer van dit geslacht, en ik zei:
’Zĳ dwalen altĳd af in hun hart,f
en zĳzelf hebben mĳn wegen niet
leren kennen.’g 11 Daarom heb
ik in mĳn toorn gezworen: ’Zĳ zullen mĳn rust niet ingaan.’ ”h
12 Past op, broeders, dat er zich
in niemand van U ooit een goddeloos, ongelovig hart ontwikkelt,
doordat hĳ zich terugtrekt van de
levende God,i 13 maar blĳft elkaar elke dag, zolang het „Heden”j
genoemd kan worden, vermanen,k
opdat niemand van U wordt verhard door de bedrieglĳke l kracht
der zonde. 14 Want in werkelĳkheid worden wĳ alleen deelgenoten van de Christus m indien wĳ
het vertrouwen dat wĳ in het begin hadden, tot het einde toe stevig vasthouden,n 15 terwĳl er
gezegd´ ´ wordt: „Heden, indien GIJ
naar zıjn stem luistert,o verhardt
UW hart niet zoals toen er aanleiding tot verbittering werd gegeven.”p
16 Want wie waren het die
hoorden en toch verbittering veroorzaakten? q Waren het in feite niet al degenen die onder Mo_
zes uit Egypte
waren getrokken? r
_
17 En van wie kreeg [God] veertig jaar lang een afkeer? s Was
het niet van hen die zondigden,
wier lĳken vielen in de wildernis? t
18 Maar aan wie anders zwoer u
hĳ dat zĳ zĳn rust niet zouden ingaan, dan aan hen die ongehoorzaam handelden? v 19 Zo zien
wĳ dat zĳ niet konden ingaan wegens ongeloof.w
Laten wĳ derhalve, aange4
zien er een belofte blĳft [gelden] om zĳn rust in te gaan,
x

ervoor vrezen dat te eniger tĳd
iemand van U zou blĳken achtergebleven te zĳn.y 2 Want ook
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¨
HEBREEEN 3:9–4:12

aan ons is het goede nieuws bekendgemaakt,a evenals aan hen; b
maar het woord dat werd gehoord,
baatte hun niet,c omdat zĳ niet
door geloof´ verenigd warend met
hen die wel hoorden.e 3 Want
wĳ die geloof ´hebben geoefend,
gaan de rust wel binnen, zoals hĳ
heeft gezegd: „Daarom heb ik in
mĳn toorn gezworen: f ’Zĳ zullen
mĳn rust niet ingaan’ ”,g hoewel
zĳn werken sedert de grondlegwaging der wereldh ´ voleindigd
´
ren.i 4 Want op een plaats heeft
hĳ over de zevende dag het volgende gezegd: „En God rustte op de
zevende dag van al zĳn werken”,j
5 en wederom op deze plaats: „Zĳ
zullen mĳn rust niet ingaan.”k
6 Aangezien daarom sommigen
er nog zullen binnengaan en degenen aan wie het goede nieuws l
het eerst werd bekendgemaakt,
niet zĳn binnengegaan wegens ongehoorzaamheid,m 7 bepaalt hĳ
wederom een zekere dag door na
zo lange tĳd in Davids
[psalm] te
_
zeggen „Heden”, zoals in het bovenstaande is gezegd:
„Heden, in´´
dien GIJ naar zıjn stem luistert,n
verhardt UW hart niet.”o 8 Want
p hen in een plaats
indien Jozua
_
van rust had geleid,q zou [God] later niet over een andere dag hebben gesproken.r 9 Er blĳft dus
een sabbatsrust over voor het volk
van God.s 10 Want wie [Gods]
rustt is ingegaan, heeft ook zelf
gerust van zĳn eigen werken,u
zoals God van de zĳne.
11 Laten wĳ daarom ons uiterste best doen die rust in te gaan,
opdat niemand in hetzelfde patroon van ongehoorzaamheid vervalt.v 12 Want het woordw van
God is levendx en oefent kracht
uity en is scherper dan enig tweesnĳdend zwaard,z en het dringt
zelfs zover door dat het ziela en
geest,b en gewrichten en [hun]
p Ex 24:13; De 1:38; De 31:7; q Joz 22:4; r Jer 6:16;
s Jes 66:23; Za 14:16; Mr 2:28; t Ge 2:2; u Opb
14:13; v Ps 95:11; Ro 11:30; Heb 3:17; w Mt 15:6;
Han 11:1; 1Th 2:13; 1Th 4:15; x Jer 23:29; Za 4:6;
Jo 2:17; 1Pe 1:23; y 2Kor 10:4; z Jes 49:2; Ef 6:17;
a Mt 16:26; b Han 17:16; Ro 1:9; Kol 2:5.

¨
HEBREEEN 4:13–6:3

Christus zonder zonde; gelĳk Melchizedek

merg scheidt, en het kan gedachten en bedoelingen van [het] hart
onderscheiden.a 13 En geen
schepping is voor zĳn ogen niet
openbaar,b maar alle dingen liggen naakt en openlĳk tentoongesteld voor de ogen van hem aan
wie wĳ rekenschap hebben af te
leggen.c
14 Aangezien wĳ derhalve een
grote hogepriester hebben die de
hemelen is doorgegaan,d Jezus,
de Zoon van God,e moeten wĳ
aan [onze] belĳdenis van [hem]
vasthouden.f 15 Want wĳ hebben als hogepriester niet iemand
die geen medegevoel kan hebbeng met onze zwakheden, maar
iemand die evenals wĳ in alle opzichten op de proef is gesteld,
maar zonder zonde.h 16 Laten
wĳ daarom met vrĳmoedigheid
van sprekeni de troon van onverdiende goedheid naderen,j opdat
wĳ barmhartigheid mogen verkrĳgen en onverdiende goedheid
mogen vinden tot hulp op de juiste tĳd.k
Want iedere hogepriester die
uit het midden der mensen
5
wordt genomen, wordt ten behoeve van mensen aangesteld over de
dingen die God betreffen,l om gaven en slachtoffers voor zonden te
brengen.m 2 Hĳ is in staat op gematigde wĳze met de onwetenden
en dwalenden te handelen, daar
ook hĳ met zĳn eigen zwakheid
omringd is,n 3 en op grond daarvan is hĳ verplicht evenzeer voor
zichzelf als voor het volk offergaven voor zonden op te dragen.o
4 Ook neemt niemand deze eer
uit zichzelf,p doch slechts wanneer hĳ door God wordt
geroe¨
r
5 Zo
pen,q zoals ook Aaron.
_
heeft ook de Christus zichzelf
s
niet verheerlĳkt door hogepriester te worden,t maar [hĳ werd
verheerlĳktu door hem] die met
betrekking tot hem sprak:´ „Gĳ
zĳt mĳn zoon; heden ben ık uw
vader geworden.”v 6 Zoals hĳ
ook op een andere plaats zegt:
„Gĳ zĳt priester in eeuwigheid
w
naar de wĳze van Melchizedek.”
_
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7 In de dagen van zĳn vlees
heeft [Christus], met sterka geroep en tranen, smekingen en
ook smeekbeden opgedragen b
aan Degene die hem uit de dood
kon redden, en hĳ werd wegens
zĳn godvruchtige vrees c verhoord. 8 Hoewel hĳ een Zoon
was, heeft hĳ gehoorzaamheid
geleerd uit de dingen die hĳ heeft
geleden; d 9 en nadat hĳ tot volmaaktheid was gebracht,e is hĳ
voor allen die hem gehoorzamen,f
oorzaak van eeuwige redding geworden,g 10 omdat hĳ door God
uitdrukkelĳk een hogepriester
naar de wĳze van Melchizedek
_
is genoemd.h
11 Over hem hebben wĳ veel
te zeggen, en het is moeilĳk te
verklaren, aangezien GIJ afgestompt van gehoor zĳt geworden.i
12 Ja, want ofschoon GIJ eigenlĳk
lerarenj moest zĳn met het oog op
de tĳd, hebt GIJ wederom iemand
nodig die U van het begin af de
elementaire dingenk van de heilige uitspraken Gods l leert; en GIJ
zĳt geworden als zĳ die melk,
geen vast voedsel, nodig hebben.m
13 Want een ieder die melk gebruikt, is onbekend met het woord
der rechtvaardigheid, want hĳ is
een klein kind.n 14 Vast voedsel behoort echter bĳ rĳpe mensen, bĳ hen die door gebruik hun
waarnemingsvermogeno hebben
geoefend om zowel goed als kwaad
te onderscheiden.p
Laten wĳ daarom, nu wĳ
de grondleer over de Chris6
tus achter ons hebben gelaten,
q

r

tot rĳpheid voortgaan,s zonder
opnieuw een fundament te leggen,t namelĳk berouw over dode
werken,u en geloof jegens God,v
2 de leer over dopenw en de oplegging der handen,x de opstanding
der dodeny en het eeuwige oordeel.z 3 En dit zullen wĳ doen,
indien God het ook vergunt.a
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Afval. God kan niet liegen. Melchizedek

4 Want het is onmogelĳk om
hen die eens voor al verlicht
zĳn geweesta en die de hemelse vrĳe gave b hebben gesmaakt
en die deelgenoten zĳn geworden
van heilige geestc 5 en die het
voortreffelĳke woord van God en
krachten van het komende samenstel van dingend hebben gesmaakt,e 6 maar die zĳn afgevallen,f wederom tot berouw te
brengen,g omdat zĳ voor zichzelf de Zoon van God opnieuw
aan een paal hangen en hem
aan openbare schande blootstellen.h 7 De grond bĳvoorbeeld,
die de dikwĳls daarop vallende regen indrinkt en dan plantengroei voortbrengt, bruikbaar
voor hen ten behoeve van wie hĳ
ook bebouwd wordt,i ontvangt in
ruil daarvoor een zegen van God.
8 Wanneer hĳ echter doorns en
distels voortbrengt, wordt hĳ verworpen en is hĳ de vervloeking
nabĳ; j en het einde ervan is verbranding.k
9 Al spreken wĳ ook zo, geliefden, toch zĳn wĳ in UW geval
overtuigd van betere dingen en
dingen die gepaard gaan met redding. 10 Want God is niet onrechtvaardig, zodat hĳ UW werk
en de liefde die GIJ voor zĳn naam
hebt getoond doordat GIJ de heiligen hebt gediendl en blĳft dienen,
zou vergeten.m 11 Maar wĳ begeren dat een ieder van U dezelfde
naarstigheid aan de dag legt om
tot het einde toe de volle verzekerdheidn van de hoop o te hebben,p
12 opdat GIJ niet traag wordt,q
maar navolgers r zĳt van hen die
door geloof en geduld de beloften
¨
beerven.s
13 Want toen God zĳn belofte
aan Abraham
deed,t zwoer u hĳ,
_
daar hĳ bĳ niemand groter kon
zweren, bĳ zichzelf 14 en zei:
„Voorzeker, zegenend wil ik u zegenen en vermenigvuldigend wil
ik u vermenigvuldigen.”v 15 En
zo verkreeg [Abraham],
nadat hĳ
_
geduld had getoond, [deze] belofw
te.
16 Want mensen zweren bĳ
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wie groter is,a en hun eed is het
einde van elke redetwist, daar
die een wettelĳke waarborg voor
hen is.b 17 Op deze manier is
God, toen hĳ zich voornam om
aan de erfgenamenc van de belofte nog overvloediger de onveranderlĳkheidd van zĳn raad te
bewĳzen, tussenbeide gekomen
met een eed, 18 opdat wĳ, die
naar de veilige plaats zĳn gevlucht, door middel van twee onveranderlĳke dingen, waarin God
onmogelĳk kan liegen,e een krachtige aanmoediging mogen hebben om de hoop f te grĳpen die
ons in het vooruitzicht is gesteld.
19 Deze [hoop] g hebben wĳ als
een anker voor de ziel, zowel zeker als vast, en ze gaat in tot binnen het gordĳn,h 20 waar ten
behoeve van ons een voorloper
is binnengegaan,i Jezus, die voor
eeuwig een hogepriester naar de
wĳze van Melchizedek
is gewor_
den.j
Want deze Melchizedek,
ko_
ning van Salem,
priester van
7
_
de Allerhoogste God, die Abra_
k
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ham bĳ zĳn terugkeer van de
slachting der koningen tegemoet
kwam en hem zegende l 2 en
aan wie Abraham
een tiende van
_
alle dingen toebedeelde,m is in de
eerste plaats, zoals de vertaling
luidt, „Koning van Rechtvaardigheid”, en vervolgens ook kon
dat wil zeggen
ning van Salem,
_
„Koning van Vrede”. 3 Daar hĳ
zonder vader, zonder moeder,
zonder geslachtsregister is, en
noch een begin van dageno noch
een einde des levens heeft, maar
de Zoon van Godp gelĳk is gemaakt, blĳft hĳ priester voor altĳd.q
4 Aanschouwt dan hoe groot
deze man was, aan wie Abraham,
_
het familiehoofd, een tiende van
de voornaamste buit gaf.r 5 Zeker, de mannen uit de zonen van
Levi
_ s die het priesterambt ontvangen, hebben volgens de Wet
een gebod om tiendent van het
volku te heffen, dat wil zeggen
van hun broeders, ook al zĳn

¨
HEBREEEN 7:6-28

Abraham gaf tienden. Christus’ priesterschap

dezen uit de lendenen van Abra_
ham voortgekomen; a 6 maar hĳ
wiens geslacht niet van hen wordt
afgeleid,b nam van Abraham
tien_
denc en zegende hem die de beloften had.d 7 Nu wordt ontegenzeglĳk het mindere gezegend
door het meerdere.e 8 En in het
ene geval zĳn het mensen die
sterven, die tienden ontvangen,f
maar in het andere geval is het
iemand van wie wordt getuigd dat
hĳ leeft.g 9 En wanneer ik de
uitdrukking mag gebruiken, door
bemiddeling van Abraham
heeft
_
zelfs Levi,
die tienden ontvangt,
_
tienden betaald, 10 want hĳ bevond zich nog in de lendenenh van
zĳn voorvader toen Melchizedek
_
hem tegemoet kwam.i
j
11 Indien volmaaktheid dan
werkelĳk door middel van het
levitische priesterschap kwamk
(want met dit als kenmerk werd
het volk de Wet gegeven),l waarom zou het dan nog nodig zĳnm
dat er een andere priester opstaat naar de wĳze van Melchin en van wie niet wordt gezedek
_
zegd
dat hĳ naar de wĳze van
¨
Aaron
is? 12 Want aangezien
_
het priesterschap wordt veranderd,o vindt er noodzakelĳkerwĳs
ook een verandering van de wet
plaats.p 13 Want hĳ ten aanzien
van wie deze dingen worden gezegd, is een lid van een andere stam geweest,q waarvan niemand dienst bĳ het altaar heeft
gedaan.r 14 Want het is overduidelĳk dat onze Heer uit Juda
is
_
gesproten,s een stam ten aanzien
waarvan Mozes
niets met betrek_
king tot priesters heeft gezegd.
15 En het is in nog overvloediger mate duidelĳk dat er een
andere priester opstaatt die overeenkomst met Melchizedek
ver_
toont,u 16 die het niet is geworden volgens de wet van een gebod
dat van het vlees afhangt,v maar
volgens de kracht van een onvernietigbaar leven,w 17 want het
getuigenis luidt: „Gĳ zĳt priester
in eeuwigheid naar de wĳze van
x
Melchizedek.”
_
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18 Stellig wordt derhalve het
voorgaande gebod wegens de
zwakheida en ondoeltreffendheid
ervan afgeschaft.b 19 Want de
Wet heeft niets tot volmaaktheid
gebracht,c maar het bovendien
invoeren van een betere hoop d
wel, waardoor wĳ tot God naderen.e 20 Ook voor zover het
niet zonder een gezworen eed is
geschied 21 (want er zĳn er inderdaad die zonder een gezworen eed priester
zĳn geworden,
´ ´
maar er is er een met een eed, gezworen door Degene die met betrekking tot hem zei: „Jehovah
heeft gezworenf (en hĳ zal geen
spĳt gevoelen): ’Gĳ zĳt priester in
eeuwigheid’ ”),g 22 in zoverre is
Jezus ook degene geworden die als
borg van een beter verbond is gegeven.h 23 Bovendien moesten
velen [achtereenvolgens] priester
wordeni omdat zĳ door de dood
verhinderd werdenj het te blĳven,
24 maar hĳ, omdat hĳ tot in eeuwigheid blĳft leven,k bezit zĳn
priesterschap zonder enige opvolgers. 25 Dientengevolge is hĳ
ook in staat om degenen die door
bemiddeling van hem tot God naderen, volledig te redden, daar hĳ
altĳd leeft om voor hen te pleiten.l
26 Want zo’n hogepriester als
deze was precies geschikt voor
ons: m loyaal,n schuldeloos,o onbesmet,p afgescheiden van de zondaars q en hoger geworden dan de
hemelen.r 27 Hĳ behoeft niet dagelĳks,s zoals die hogepriesters,
slachtoffers te brengen, eerst voor
zĳn eigen zondent en daarna voor
die van het volku (want dit heeft
hĳ eens v voor altĳd gedaan toen
hĳ zichzelf ten offer brachtw);
28 want de Wet stelt mensen die
met zwakheid behept zĳnx tot hogepriester aan,y maar het woord
van de gezworen eed,z die na de
Wet kwam, [stelt] een Zoon [aan],
die voor eeuwig tot volmaaktheid
is gebracht.a
p Jes 53:9; 1Pe 2:22; q Jo 8:46; r Ef 1:20; Heb
4:14; 1Pe 3:22; s Nu 28:3; t Le 9:8; u Le 9:15; v Ro
6:10; w Heb 9:28; Heb 10:14; x Le 16:11; y Ex
29:9, LXX; z Ps 2:7; Ps 110:4; a Heb 2:10; Heb
5:9.
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Tent voorafbeelding. Oud en nieuw verbond

Van de besproken dingen nu
is dit de hoofdzaak: Wĳ heb8
ben zo’n hogepriester, en hĳ heeft
a

plaats genomen aan de rechterhand van de troon der Majesteit
in de hemelen,b 2 een openbare dienaar van de heilige plaats c
en van de ware tent, die door Jehovahd en niet door een mens is
opgericht.e 3 Want iedere hogepriester wordt aangesteld om
zowel gaven als slachtoffers te
brengen,f waarom het noodzakelĳk was dat ook deze iets had om
te offeren.g 4 Indien hĳ nu op
aarde was, zou hĳ geen priester
zĳn,h daar er [mannen] zĳn die
volgens de Wet de gaven offeren,
5 maar dezen verrichten heilige dienst in een voorafbeelding i
en een schaduwj van de hemelse
dingen; evenals Mozes,
toen hĳ
_
op het punt stond de tentk in zĳn
geheel te maken, het goddelĳke
bevel kreeg: l Want, zo zegt hĳ:
„Zie toe dat gĳ alle dingen maakt
naar [hun] model, dat u op de
berg werd getoond.”m 6 Maar
nu heeft [Jezus] een uitnemender
openbare dienst verkregen, zodat hĳ ook de middelaar n van een
dienovereenkomstig beter verbond is,o dat wettelĳk bevestigd
is op betere beloften.p
7 Want indien op dat eerste verbond niets aan te merken was geweest, zou er geen plaats zĳn gezocht voor een tweede; q 8 want
hĳ heeft iets aan te merken op het
volk wanneer hĳ zegt: „’Zie! Er komen dagen’, zegt Jehovah, ’en ik
zal stellig met het huis van Is_
¨
rael en met het huis van Juda
een
_
nieuw verbond sluiten; r 9 niet
overeenkomstig het verbonds dat
ik met hun voorvaders sloot op
[de] dag dat ik hen bĳ de hand
vatte om hen uit het land Egyp_
te te leiden,t want zĳ zĳn niet in
u
mĳn verbond gebleven, zodat ik
mĳ niet meer om hen heb bekommerd’, zegt Jehovah.v
10 ’Want dit is het verbond dat
ik na die dagen met het huis van
¨
Isra
el zal aangaan’, zegt Jehovah.
_
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’Ik wil mĳn wetten in hun verstand leggen, en in hun harta zal
ik ze schrĳven. En
´ ´ ik wil hun
God worden,b en zıj zullen mĳn
c
volk worden.
11 En zĳ zullen geenszins een
ieder zĳn medeburger en een ieder
zĳn broeder leren, door te zeggen: „Ken Jehovah!”d Want zĳ allen zullen mĳ kennen,e van [de]
geringste tot [de] grootste onder
hen. 12 Want ik zal barmhartig
zĳn ten aanzien van hun onrechtvaardige daden, en ik zal hun zondenf geenszins meer gedenken.’ ”g
13 Wanneer hĳ zegt „een nieuw
[verbond]”, heeft hĳ het vroegere verouderd gemaakt.h Welnu,
wat verouderd is gemaakt en oud
wordt, staat op het punt te verdwĳnen.i
Wat het vroegere [verbond]
dan aangaat, het had voor9
schriften voor heilige dienst en
j

[zĳn] aardse heilige plaats.k
2 Want er werd een eerste tent[afdeling] gemaakt,l waarin zich
de lampenstandaardm bevond en
ook de tafeln en de uitstalling van
de broden; o en die wordt „het Heilige”p genoemd. 3 Maar achter
het tweede gordĳnq bevond zich
de tent[afdeling] die „het Allerheiligste”r werd genoemd. 4 Deze
had een gouden reukvats en de
rondom met goud overtrokkent
ark des verbonds,u waarin zich
de gouden kruik met het man¨
na bevondv en de staf van Aaron
_
die uitgebot was,w en de tafex
len van het verbond; 5 daarboven waren echter de glorierĳke
cherubs,y die het verzoen[deksel]
overschaduwden.z Maar het is nu
niet de tĳd om in bĳzonderheden
over deze dingen te spreken.
6 Nadat deze dingen aldus waren gemaakt, gaan de priesters
te allen tĳde de eerste tent[afdeling] binnena om de heilige diensten te verrichten; b 7 maar in
de tweede [afdeling] gaat alleen
w Nu 17:10; x Ex 32:15; 2Kr 5:10; y Ex 25:22;
Nu 7:89; z Ex 25:18; 1Kr 28:11; a Le 24:3; b Le
24:4.
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Tent. Middelaar van nieuwe verbond

de hogepriester eenmaal per jaar
binnen,a niet zonder bloed,b dat
hĳ offert voor zichzelfc en voor de
in onwetendheid begane zonden
van het volk.d 8 Aldus maakt de
heilige geest duidelĳk dat de weg e
tot in de heilige plaats nog niet
openbaar gemaakt was zolang de
eerste tent stond.f 9 Deze [tent]
nu is een illustratie g voor de bestemde tĳd die er thans is,h en in
overeenstemming daarmee worden er zowel gaven als slachtoffers gebracht.i Deze kunnen
echter hem die heilige dienst verricht, niet tot volmaaktheid brengenj wat zĳn gewetenk betreft,
10 maar hebben slechts te maken
met spĳzenl en drankenm en verscheidene dopen.n Het waren wettelĳke vereisten die betrekking
hadden op het vlees o en opgelegd
waren tot aan de bestemde tĳd om
dingen recht te zetten.p
11 Toen Christus echter kwam
als hogepriester q van de goede
dingen die geschied zĳn, en wel
door de grotere en volmaaktere
tent, die niet met handen is gemaakt, dat wil zeggen niet van
deze schepping,r 12 is hĳ, neen,
niet met het bloeds van bokken
en van jonge stieren, maar met
zĳn eigen bloed,t eens voor altĳd de heilige plaats binnengegaan en heeft een eeuwige bevrĳding [voor ons] verworven.u
13 Want indien het bloed van bokkenv en van stierenw en de as x van
een vaars, waarmee de verontreinigden besprenkeld worden,y zodanig heiligt dat het vlees rein
wordt,z 14 hoeveel te meer zal
dan het bloeda van de Christus,
die door een eeuwige geest zichzelf zonder smet aan God heeft
geofferd,b ons geweten reinigenc
van dode werken,d opdat wĳ heilige dienst voor [de] levende God
kunnen verrichten? e
15 Daarom is hĳ dus middelaar f
van een nieuw verbond, opdat zĳ
die geroepen zĳn, de belofte van
de eeuwige erfenis zouden ont-
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vangen,a aangezien er een sterven
heeft plaatsgevonden om [hen]
door losprĳs te verlossenb van de
overtredingen onder het vroegere verbond.c 16 Want waar een
verbondd is, moet de dood van
de [menselĳke] verbondssluiter
worden aangetoond. 17 Want
een verbond is geldig over dode
[slachtoffers], daar het nooit van
kracht is zolang de [menselĳke] verbondssluiter nog leeft.
18 Dientengevolge werd ook het
vroegere [verbond] e niet ingewĳd
zonder bloed.f 19 Want toen Mo_
zes elk gebod volgens de Wet tot
g
heel het volk had gesproken, nam
hĳ het bloed van de jonge stieren en van de bokken met water en scharlaken wol en hysop h
en besprenkelde het boek zelf en
heel het volk, 20 en zei: „Dit is
het bloed van het verbond dat God
U als een gebod heeft opgelegd.”i
21 En de tentj en alle vaten van
de openbare dienst besprenkelde
hĳ evenzo met het bloed.k 22 Ja,
bĳna alle dingen worden volgens
de Wet met bloed gereinigd,l en
indien er geen bloed wordt vergoten,m geschiedt er geen vergeving.n
23 Daarom was het noodzakelĳk dat de voorafbeeldingeno van
de dingen in de hemelen door
deze middelen gereinigd werden,p
maar de hemelse dingen zelf met
slachtoffers die beter zĳn dan zulke slachtoffers. 24 Want Christus is niet binnengegaan in een
met handen gemaakte heilige
plaats,q een kopie van de werkelĳkheid,r maar in de hemel zelf,s
om nu ten behoeve van ons voor
de persoon van God te verschĳnen.t 25 Noch om zichzelf dikwĳls te offeren, zoals de hogepriester inderdaad van jaar tot
jaar u de heilige plaats binnengaatv
met bloed dat niet het zĳne is.
26 Anders zou hĳ dikwĳls moeten
lĳden sinds de grondlegging w der
r Kol 2:17; s Heb 6:20; Heb 9:12; Heb 10:19; t Le
16:15; Jo 16:28; Ro 8:34; u Le 16:34; v Le 16:2;
w Ef 1:4.

1499

Wet een schaduw. Losprĳs voorzegd

wereld. Maar nu heeft hĳ zich in
het besluit van de samenstelsels
van dingena eens b voor altĳd gemanifesteerdc om zonde weg te
doen door middel van het slachtoffer van zichzelf.d 27 En zoals
het voor de mensene weggelegd is
eens voor altĳd te sterven, maar
daarna een oordeel,f 28 zo werd
ook de Christus eens g voor altĳd
geofferd om de zonden van velen
te dragen,h en de tweede maali dat
hĳ verschĳnt,j zal het los van de
zonde zĳnk en aan hen die vurig
naar hem uitzien voor [hun] redding.l
Want aangezien de Wet een
schaduw heeft van de toe10
komstige goede dingen, maar niet
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m

het wezen van de dingen zelf,
kunnen [mensen] nimmer met
dezelfde slachtoffers die zĳ voortdurend van jaar tot jaar brengen,
degenen die toetreden, tot volmaaktheid brengen.n 2 Zou anders het brengen van de [slachtoffers] niet zĳn opgehouden, omdat
zĳ die heilige dienst verrichtten
en eens voor altĳd waren gereinigd, geen bewustzĳn van zonden meer zouden hebben? o 3 Integendeel, door deze slachtoffers
is er van jaar tot jaar een herinnering aan zonden,p 4 want het
is niet mogelĳk dat het bloed van
stieren en van bokken zonden
wegneemt.q
5 Daarom zegt hĳ bĳ zĳn komst
in de wereld: „’Slachtoffer en offergave hebt gĳ niet gewild,r maar
gĳ hebt mĳ een lichaam bereid.s
6 Volledige brandoffers en zonde[offer] hebt gĳ niet goedgekeurd.’t 7 Toen zei ik: ’Zie! Ik
ben gekomen (in de boekrol staat
over mĳ geschreven)u om uw wil
te doen, o God.’ ”v 8 Na eerst
te zeggen: „Slachtoffers en offergaven en volledige brandoffers en
zonde[offer] hebt gĳ niet gewild
noch goedgekeurd”w — [slachtoffers] die volgens de Wet worden
gebrachtx — 9 zegt hĳ vervolgens werkelĳk: „Zie! Ik ben gekomen om uw wil te doen.”y Hĳ
doet het eerste weg om het twee-
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¨
HEBREEEN 9:27–10:23

de in te stellen.a 10 Krachtens
de genoemde „wil”b zĳn wĳ geheiligdc door middel van de offergave d van het lichaam van Jezus
Christus, eens e voor altĳd.
11 Ook neemt iedere priester
van dag tot dag f zĳn plaats ing
om openbare dienst te verrichten
en dikwĳls dezelfde slachtoffers
te brengen, daar deze nooit volh
ledig zonden kunnen wegnemen.
´ ´
12 Maar deze heeft voor altĳd een
slachtoffer voor zonden gebrachti
en is aan de rechterhand van God
gaan zitten,j 13 van die tĳd af
wachtend totdat zĳn vĳanden tot
een voetbank voor zĳn voeten gesteld zouden
worden.k 14 Want
´ ´
door een [slacht]offer l heeft hĳ
hen die geheiligd worden, voor altĳd tot volmaaktheidm gebracht.
15 Bovendien legt ook de heilige
geestn getuigenis aan ons af, want
na te hebben gezegd: 16 „’Dit is
het verbond dat ik na die dagen
ten aanzien van hen zal aangaan’,
zegt Jehovah. ’Ik wil mĳn wetten in hun hart leggen, en in hun
verstand zal ik ze schrĳven’ ”,o
17 [zegt de geest vervolgens:] „En
ik zal hun zonden en hun wetteloze daden geenszins meer gedenken.”p 18 Welnu, waar deze vergeven zĳn,q daar is geen offergave
voor zonde meer.r
19 Daarom, broeders, aangezien wĳ door het bloed van Jezus
vrĳmoedigheid hebben betreffende de weg die toegang verleents
tot de heilige plaats,t 20 die hĳ
voor ons heeft ingewĳd als een
nieuwe en levende weg door het
gordĳn,u dat is zĳn vlees, heen,v
21 en aangezien wĳ een grote
priester over het huis van God
hebben,w 22 zo laten wĳ met een
waarachtig hart naderen, in de
volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart door besprenkeling gezuiverd is van een boos
gewetenx en ons lichaam gebaad
is met rein water.y 23 Laten wĳ
p Jer 31:34; Heb 8:12; q Jo 8:36; r Jo 20:23; s Jo
14:6; Ro 5:2; t Heb 9:8; Heb 9:24; u Mt 27:51; v Jo
6:51; Heb 6:20; w Za 6:13; Heb 3:6; x Heb 13:18;
1Jo 1:7; y Ez 36:25; Ef 5:26.

¨
HEBREEEN 10:24–11:5

Niet terugdeinzen. Definitie van geloof

zonder wankelen vasthoudena aan
de openbare bekendmaking van
onze hoop,b want hĳ die beloofd
heeft, is getrouw.c 24 En laten
wĳ op elkaar letten ten einde tot
liefde en voortreffelĳke werkend
aan te sporen,e 25 het onderling vergaderenf niet nalatend,
zoals voor sommigen gebruikelĳk is, maar laten wĳ elkaar aanmoedigen,g en dat te meer naarmate GIJ de dag ziet naderen.h
26 Want indien wĳ moedwillig zonde beoefeneni na de nauwkeurige kennis van de waarheid
te hebben ontvangen,j blĳft er
geen slachtoffer voor zonden meer
over,k 27 maar [is er] een stellige vreselĳke verwachting van oordeell en een vurige jaloezie die
de tegenstanders zal verteren.m
28 Een ieder die de wet van Mo_
zes heeft geminacht, sterft zonder mededogen op het getuigenis van twee of drie [personen].n
29 Hoeveel zwaarder straf,o dunkt
U, zal dan niet hĳ waardig gerekend worden die de Zoon van God
met voeten heeft getredenp en
die het bloedq van het verbond,
waardoor hĳ geheiligd werd, als
van gewone waarde heeft geacht
en die de geest der onverdiende goedheid met verachting heeft
gekrenkt? r 30 Want wĳ kennen
hem die gezegd heeft: „Aan mĳ is
de wraak; ik wil vergelden”; s en
wederom: „Jehovah zal zĳn volk
oordelen.”t 31 Het is iets vreselĳks in de handen van [de] levende
God te vallen.u
32 Blĳft echter aan de vroegere dagen denken, waarin GIJ, na
verlicht te zĳn,v onder veel lĳden
een zware strĳd hebt verduurd,w
33 soms terwĳl GIJ zoals in een
theater x zowel aan smaadheden
als verdrukkingen werdt blootgesteld, en soms terwĳl GIJ deelhebbers werdt met hen die dit ondervonden.y 34 Want GIJ hebt
zowel medegevoel kenbaar gemaakt ten aanzien van degenen
die in de gevangenis waren, als
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de roof van UW bezittingen met
vreugde aanvaard,a daar GIJ wist
dat GIJ zelf een beter en een blĳvend bezit hebt.b
35 Werpt daarom UW vrĳmoedigheid van spreken niet weg,c
welke een grote beloning d met
zich brengt. 36 Want GIJ hebt
volharding nodig,e om, na de wil
van God gedaan te hebben,f de
[vervulling van de] belofte te ontvangen.g 37 Want nog „een zeer
korte tĳd”h en „hĳ die komt, zal
komen en zal niet uitblĳven”.i
38 „Maar mĳn rechtvaardige zal
wegens geloof leven”j en „indien
hĳ terugdeinst, heeft mĳn ziel
geen behagen in hem”.k 39 Welnu, wĳ behoren niet tot het soort
dat terugdeinst, wat tot vernietiging leidt,l maar tot het soort
dat geloof heeft, wat tot het in
het leven behouden van de ziel
leidt.m
n

Geloof is de verzekerde
verwachting van dingen
11
waarop wordt gehoopt, de duideo

lĳke demonstratie van werkelĳkheden die echter niet worden gezien.p 2 Want hierdoor werd er
ten aanzien van de mannen uit de
oudheid getuigenis afgelegd.q
3 Door geloof bemerken wĳ dat
de samenstelsels van dingenr door
Gods woord geordend werden,s zodat hetgeen gezien wordt, ontstaan is uit dingen die niet zichtbaar zĳn.t
4 Door geloof heeft Abel
een
_
slachtoffer van grotere ¨ waarde
u
aan God gebracht dan Ka_ ın, door
welk [geloof] er getuigenis omtrent hem werd afgelegd dat hĳ
rechtvaardig was, daar God getuigenis aflegde v betreffende zĳn
gaven; en hierdoor spreekt hĳ
nog, alhoewel hĳ gestorven is.w
x
5 Door geloof werd Henoch
_
overgebracht, opdat hĳ de dood
niet zou zien, en hĳ was nergens
te vinden, omdat God hem
´ ´ had
overgebracht; y want voor zĳn
s Ps 33:6; 2Pe 3:5; t Ro 1:20; u Ge 4:5; v Ge 4:4;
w Ge 4:10; Mt 23:35; x Ge 5:22; Ju 14; y Ge
5:24, LXX.
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Sara, Abraham, Mozes. Geloofsdaden

overbrenging had hĳ het getuigenis dat hĳ God welgevallig was
geweest.a 6 Bovendien is het
zonder geloof b onmogelĳk [hem]
welgevallig te zĳn,c want wie tot
God nadert, moet geloven dat hĳ
bestaatd en dat hĳ de beloner e
wordt van wie hem ernstig zoeken.f
g
7 Door geloof heeft Noach,
na_
dat hem een goddelĳke waarschuwing was gegeven aangaande dingen die nog niet werden gezien,h
godvruchtige vrees aan de dag gelegd en een ark gebouwdi tot redding van zĳn huisgezin; en door
dit [geloof] heeft hĳ de wereld
veroordeeld,j en hĳ is een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheidk die overeenkomstig
geloof is.
l
8 Door geloof heeft Abraham,
_
toen hĳ geroepen werd, gehoorzaamd door weg te trekken naar
een plaats die hĳ als erfenis zou
ontvangen; en hĳ vertrok zonder
te weten waar hĳ naar toe ging.m
9 Door geloof vertoefde hĳ als
vreemdeling in het land der ben en
lofte als in een vreemd land
¨
woonde in tenteno met Isa
_ akp en
q die met hem erfgenamen
Jakob,
_
waren van precies dezelfde ber
lofte. 10 Want hĳ verwachtte
de stads die werkelĳke fundamenten heeft, van welke [stad] God de
bouwer en maker is.t
11 Door geloof kreeg ook Sara
_ u
zelf kracht om zwanger te worden, zelfs toen zĳ de leeftĳdsgrens was gepasseerd,v daar zĳ
hem getrouw achtte die de bew
lofte gegeven had.
12 Daarom
´ ´
zĳn er ook uit een [man],x die nog
wel zo goed als dood was,y [kinderen] geboren als de sterren aan
de hemel in menigte en als de
zandkorrels aan de zeeoever, zo
ontelbaar.z
13 In geloof zĳn al dezen gestorven,a ofschoon zĳ de [vervulling van de] beloften niet verkregen hebben,b maar zĳ hebben ze
van verre gezienc en begroet en
hebben in het openbaar bekendgemaakt dat zĳ vreemden en tĳ-
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¨
HEBREEEN 11:6-24

delĳke inwoners in het land waren.a 14 Want wie zulke dingen
zeggen, geven duidelĳk te kennen dat zĳ ernstig een eigen plaats
zoeken.b 15 En toch zouden zĳ,
indien zĳ werkelĳk waren blĳven denken aan die [plaats] waar
zĳ vandaan waren gekomen,c gelegenheid hebben gehad om terug te
keren.d 16 Maar nu trachten zĳ
een betere [plaats] te verkrĳgen,
namelĳk een die tot de hemel behoort.e Daarom schaamt God zich
niet over hen, om als hun God
te worden aangeroepen,f want hĳ
heeft een stadg voor hen gereedgemaakt.
17 Door geloof heeft Abraham,
_
¨
toen hĳ beproefd werd,h Isa
_ ak zo
goed als geofferd, en hĳ die met
blĳdschap de beloften had ontvangen, poogde [zĳn] eniggeboren [zoon] te offeren,i 18 alhoewel er tot hem was gezegd: „Wat
’uw zaad’ genoemd zal worden,
¨
zal door bemiddeling van Isa
_ ak
zĳn.”j 19 Maar hĳ was van oordeel dat God hem zelfs uit de doden kon opwekken,k en daaruit
heeft hĳ hem ook bĳ wĳze van illustratie ontvangen.l
¨
20 Door geloof heeft ook Isa
_ ak
m en Esaun gezegend met
Jakob
_
_
betrekking tot toekomstige dingen.
21 Door geloof heeft Jakob,
_
toen hĳ op sterven lag,o elk van
de zonen van Jozef
gezegendp en
_
heeft hĳ aanbeden, leunend op
het uiteinde van zĳn staf.q
22 Door geloof heeft Jozef,
toen
_
zĳn einde naderde, melding ger van de
maakt van de ¨ uittocht
zonen van Isra
el; en hĳ heeft be_
vel gegeven betreffende zĳn ges
beente.
23 Door geloof werd Mozes
na
_
zĳn geboorte drie maanden lang
t omdoor zĳn ouders verborgen,
dat zĳ zagen dat het jonge kind
mooi was,u en zĳ vreesden het bevelv van de koning niet. 24 Door
geloof heeft Mozes,
toen hĳ op_
gegroeid was,w geweigerd de zoon
u Han 7:20; v Ex 1:16; Ex 1:22; w Ex 2:11.

¨
HEBREEEN 11:25–12:5
van de dochter van Farao a genoemd te worden 25 en verkoos
hĳ veel liever met het volk van
God slecht behandeld te worden
dan de tĳdelĳke genieting der zonde te hebben, 26 omdat hĳ de
smaadb van de Christus een grotere rĳkdom achtte dan de schatten
van Egypte,
want hĳ hield het oog
_
oplettend gericht op de beloning.c
27 Door geloof verliet hĳ Egyp_
te,d doch zonder de toorn van de
koning te vrezen,e want hĳ bleef
standvastig als zag hĳ de Onzichtbare.f 28 Door geloof had hĳ het
Pascha gevierdg en het bespatten
met het bloed,h opdat de verdelger
hun eerstgeborenen niet zou aanraken.i
29 Door geloof trokken zĳ door
de Rode Zee als over droog land,j
maar toen de Egyptenaren het
ook probeerden, werden zĳ verzwolgen.k
30 Door geloof stortten de muren van Jericho
in nadat men er
_
zeven dagen lang omheen getrokken was.l 31 Door geloof is Ra_
chab,m de hoer, niet omgekomen
met hen die ongehoorzaam handelden, omdat zĳ de verspieders in
vrede had ontvangen.n
32 En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tĳd zal mĳ ontbreken indien ik verder vertel over
p S
q Jefta,r
G _ideon,o Barak,
_
_imson,
_
¨
s alsook Samuelt en de [anDavid
_
_
u
33 die door gedere] profeten,
loof koninkrĳken een nederlaag
toebrachten in de strĳd,v rechtvaardigheid bewerkten,w beloften
verkregen,x de muilen van leeuwen toestopten,y 34 de kracht
van het vuur stuitten,z aan de
scherpte van het zwaard ontkwamen,a van een zwakke toestand
krachtig werden gemaakt,b dapper werden in de oorlog,c de legers
van vreemdelingen op de vlucht
dreven.d 35 Vrouwen ontvingen
hun doden door opstanding; e maar
andere [mannen] werden gemarteld omdat zĳ geen verlossing
door een of andere losprĳs wilden aanvaarden, opdat zĳ tot
een betere opstanding mochten

Grote wolk van getuigen
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geraken. 36 Ja, anderen kregen hun beproeving door bespottingen en geselingen, zelfs meer
dan dat, door boeiena en gevangenissen.b 37 Zĳ werden gestenigd,c zĳ werden beproefd,d zĳ
werden in stukken gezaagd, zĳ
stiervene door afslachting met
het zwaard, zĳ zwierven rond in
schapenvachten,f in geitenvellen,
terwĳl zĳ gebrek ledeng en verdrukth en slecht behandeld werden; i 38 en de wereld was hun
niet waardig. Zĳ doolden rond in
woestĳnen en op bergen en in
grottenj en holen der aarde.
39 En toch hebben al dezen, ofschoon er door hun geloof getuigenis ten aanzien van hen werd
afgelegd, de [vervulling van de]
belofte niet verkregen,k 40 daar
God iets beters l voor ons m voorzag, opdat zĳn zonder ons o niet
tot volmaaktheid gebracht zouden worden.p
Daarom dan, omdat wĳ
zo’n grote wolk van getui12
gen rondom ons hebben, laten
q

ook wĳ elk gewicht en de zonde
die ons gemakkelĳk verstrikt,r
afleggens en met volharding t de
wedloop u lopen die voor ons ligt,v
2 terwĳl wĳ oplettend het oog
gericht houden op de Voornaamste Bewerker w en Volmaker van
ons geloof,x Jezus. Wegens de
hem in het vooruitzicht gestelde vreugde heeft hĳ een martelpaal verduurd,y schande verachtend, en is hĳ aan de rechterhand
van de troon van God gaan zitten.z 3 Ja, let nauwkeurig op degene die van zondaars zo’n tegenspraaka tegen hun eigen belangen
in heeft verduurd, opdat GIJ niet
moe wordt en bezwĳkt in UW ziel.b
4 In UW strĳd tegen die zonde
hebt GIJ nog nooit tot bloedens
toe weerstand geboden,c 5 maar
GIJ hebt de vermaning die tot U
als zonend wordt gericht, helemaal vergeten: „Mĳn zoon, acht
t 1Ti 6:12; u 1Kor 9:24; v Fil 3:14; w Jo 14:6; Han
5:31; Heb 2:10; x 1Kor 1:8; Fil 1:6; y Fil 2:8; z Ps
110:1; Heb 10:12; a Mt 27:39; b Ga 6:9; 2Th 3:13;
c Han 12:2; Heb 10:32; d Mt 5:45.
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Streng onderricht. Hemelse Jeruzalem

[het] strenge onderricht dat van
Jehovah komt, niet gering en bezwĳk niet wanneer gĳ door hem
wordt gecorrigeerd,a 6 want die
Jehovah liefheeft, wordt door hem
streng onderricht, ja, hĳ geselt
een ieder die hĳ als zoon aanneemt.”b
7 Wat GIJ verduurt, dient tot
streng onderricht.c God behandelt U als zonen.d Want wat voor
een zoon is hĳ die niet door een
vader streng wordt onderricht? e
8 Indien GIJ echter zonder het
strenge onderricht zĳt waarvan
allen deelgenoten zĳn geworden,
zĳt GIJ in werkelĳkheid onwettige
kinderenf en geen zonen. 9 Bovendien hadden wĳ vroeger vaders die van ons vlees waren om
ons streng te onderrichten,g en
wĳ betoonden hun steeds achting. Zullen wĳ ons dan niet veel
meer aan de Vader van ons geestelĳke leven onderwerpen en leven? h 10 Want zĳ dienden ons
gewoonlĳk gedurende enkele dagen naar hun eigen goeddunken
streng onderricht toe,i maar hĳ
doet het tot ons nut, opdat wĳ deel
zouden krĳgen aan zĳn heiligheid.j 11 Nu schĳnt elk streng
onderricht weliswaar op het ogenblik zelf niet vreugdevol te zĳn,
maar bedroevend; k toch werpt het
later voor hen die erdoor geoefend
zĳn, een vreedzame vrucht af,l namelĳk rechtvaardigheid.m
12 Daarom, richt de neerhangende handenn en de verslapte
¨
knieen op,o 13 en blĳft rechte
paden voor UW voeten maken,p opdat wat kreupel is niet ontwricht
raakt, maar veeleer gezond gemaakt wordt.q 14 Streeft naar
vrede met alle mensenr en naar de
heiliging,s zonder welke niemand
de Heer zal zien,t 15 terwĳl GIJ
er zorgvuldig op toeziet dat niemand van de onverdiende goedheid van God beroofd wordt; u dat
er geen giftige wortelv opschiet
en onrust veroorzaakt en velen
daardoor verontreinigd worden; w
16 dat er geen hoereerder is noch
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¨
HEBREEEN 12:6-26

iemand die geen waardering heeft
a
voor heilige dingen,
zoals Esau,
_
´ ´
die in ruil voor een maaltĳd zĳn
rechten als eerstgeborene weggaf.b 17 Want GIJ weet dat hĳ
ook daarna, toen hĳ de zegen wilde erven,c werd verworpen,d want
hĳ vond geen plaats voor een verandering van geest,e hoewel hĳ er
met tranen ernstig naar zocht.f
18 Want GIJ zĳt niet genaderd
tot dat wat betast kan wordeng
en wat met vuur in vlam is gezet,h en een donkere wolk en dikke
duisternis en een stormi 19 en
het geschal van een trompetj en
de stem van woorden; k op het horen van welke [stem] het volk
smeekte dat er geen woord verder meer tot hen gesproken zou
worden.l 20 Want het bevel was
ondraaglĳk voor hen: „En indien
een dier de berg aanraakt, moet
het gestenigd worden.”m 21 Ook
was de tentoonspreiding zo vreeswekkend, dat Mozes
zei: „Ik ben
_
bevreesd en beef.”n 22 Maar GIJ
zĳt genaderd tot een berg S _iono
en een stadp van [de] levende God,
q en my[het] hemelse Jeruzalem,
_
riaden engelen,r 23 in algemene vergadering,s en de gemeente
van de eerstgeborenen,t die ingeschrevenu zĳn in de hemelen, en
God, de Rechter van allen,v en de
geestelĳke levens w van rechtvaardigen die tot volmaaktheid zĳn
gebracht,x 24 en Jezus, de middelaar y van een nieuw verbond,z
en het bloed der besprenkeling,a
dat op een betere wĳze spreekt
dan Abels
[bloed].b
_
25 Ziet toe dat GIJ hem die
spreekt, niet vraagt U te willen
verontschuldigen.c Want indien
zĳ niet zĳn ontkomen die verontschuldigd vroegen te worden bĳ
hem die een goddelĳke waarschuwing op aarde gaf,d dan nog veel
minder wĳ, als wĳ ons afkeren van
hem die uit de hemelen spreekt.e
26 Zĳn stem deed toen de aarde
schokken,f maar nu heeft hĳ de
y 1Ti 2:5; Heb 9:15; z Mt 26:28; Lu 22:29; a 1Pe
1:2; b Mt 23:35; c Heb 2:3; d Ex 20:19; e Heb 1:2;
f Ex 19:18.

¨
HEBREEEN 12:27–13:20
belofte gedaan en gezegd: „Nog
eenmaal wil ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel in beroering brengen.”a 27 Welnu, de
uitdrukking „Nog eenmaal” duidt
op de verwĳdering van de dingen die worden geschokt als dingen die gemaakt zĳn,b opdat de
dingen die niet worden geschokt,
blĳven.c 28 Laten wĳ daarom,
aangezien wĳ een koninkrĳk zullen ontvangen dat niet geschokt
kan worden,d onverdiende goedheid blĳven hebben, waardoor wĳ
heilige dienst voor God kunnen
verrichten op een hem welgevallige wĳze, met godvruchtige vrees
en ontzag.e 29 Want onze God
is ook een verterend vuur.f
Laat
broederlĳke liefde blĳven.
2 Vergeet de
13
gastvrĳheid niet, want daardoor
UW

g

h

hebben sommigen, zonder het zelf
te weten, engelen gastvrĳ onthaald.i 3 Denkt aan hen die in
[gevangenis]boeien zĳn,j als waart
GIJ met hen geboeid,k en aan hen
die slecht behandeld worden,l daar
GIJ ook zelf nog in een lichaam zĳt.
4 Het huwelĳk zĳ eerbaar onder
allen en het huwelĳksbed zonder
verontreiniging,m want God zal
hoereerders en overspelers oordelen.n 5 Laat [UW] levenswĳze
vrĳ zĳn van de liefde voor geld,o
en weest tevredenp met de tegenwoordige dingen.q Want hĳ heeft
gezegd: „Ik wil u geenszins in
de steek laten noch u ooit verlaten.”r 6 Dus kunnen wĳ goede moed hebbens en zeggen: „Jehovah is mĳn helper; ik wil niet
bevreesd zĳn. Wat kan een mens
mĳ doen?”t
7 Houdt hen in gedachtenis die
onder U de leiding nemen,u die
het woord van God tot U hebben gesproken, en volgt [hun] geloof v na,w lettend op het einde
van [hun] wandel.
8 Jezus Christus is gisteren en
heden en in eeuwigheid dezelfde.x
9 Laat U niet meeslepen door
velerlei en vreemde leringen; y
want het is voortreffelĳk dat het
hart vastheid krĳgt door onver-
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HFDST. 12
a Hag 2:6
b 2Pe 3:10
c Ps 37:11
2Pe 3:13
Opb 21:10
d Mt 16:18
e Fil 2:12
1Ti 2:2
f De 4:24
Jes 33:14

HFDST. 13
g 1Th 4:9
1Pe 1:22
h Ro 12:13
1Ti 3:2
i Ge 18:3
Ge 19:1
Mt 25:35
j Mt 25:36
Kol 4:18
k Ro 12:15
1Pe 3:8
l 1Kor 12:26
m Ge 49:4
Sp 5:16
Sp 5:20
Mt 5:28
n Sp 6:32
1Kor 5:9
1Kor 6:9
1Kor 6:18
Ga 5:21
o 1Ti 6:10
p Sp 30:8
1Ti 6:8
q Fil 4:11
r De 31:6
De 31:8
s Heb 10:39
Jak 1:6
t Ps 56:11
Ps 118:6
Da 3:17
Lu 12:4
u 1Ti 5:17
Heb 13:17
v Heb 12:3
w 1Kor 11:1
2Th 3:7
x Opb 1:17
y Ef 4:14
Kol 2:8
2Th 2:2

2e kolom
a Jo 1:17
b Ro 14:17
1Kor 8:8
Kol 2:16
c 1Kor 9:13
1Kor 10:18
d Ex 29:14
Le 16:27
e Heb 9:14
Heb 9:22
f Jo 17:19
Heb 10:29
g Mt 21:39
Jo 19:17
h Han 7:58
Ro 15:3
2Kor 12:10
1Pe 4:14
i Le 23:42
1Pe 2:11
j Lu 16:9
Heb 11:10
Heb 12:22
Opb 3:12
Opb 21:2

1504

diende goedheid,a niet door spĳzen,b waarbĳ zĳ die zich daardoor
in beslag laten nemen, geen baat
hebben gevonden.
10 Wĳ hebben een altaar waarvan zĳ die in de tent heilige dienst
verrichten, geen recht hebben te
eten.c 11 Want de lichamen van
die dieren waarvan het bloed ten
behoeve van zonde door de hogepriester in de heilige plaats wordt
gebracht, worden buiten de legerplaats verbrand.d 12 Daarom heeft ook Jezus, om het volk
met zĳn eigen bloede te kunnen
heiligen,f buiten de poort geleden.g 13 Laten wĳ dan tot hem
gaan buiten de legerplaats en de
smaad dragen die hĳ heeft gedragen,h 14 want wĳ hebben hier
geen blĳvende stad,i maar wĳ
zoeken ernstig de toekomstige.j
15 Laten wĳ door bemiddeling
van hem God altĳd een slachtoffer van lof brengen,k namelĳk de
vrucht der lippenl die zĳn naam
in het openbaar bekendmaken.m
16 Vergeet bovendien niet goed
te doenn en anderen met U te
laten delen, want zulke slachtoffers zĳn God welgevallig.o
17 Weest gehoorzaam aan hen
die onder U de leiding nemenp en
weest onderdanig,q want zĳ waken over UW ziel als [mensen] die
rekenschap zullen afleggen,r opdat zĳ dit met vreugde en niet
met zuchten mogen doen, want
dit zou voor U schadelĳk zĳn.s
18 Blĳft voor ons bidden,t want
wĳ koesteren het vertrouwen dat
wĳ een eerlĳk geweten hebben,
daar wĳ ons in alle dingen eerlĳk
wensen te gedragen.u 19 Maar
ik vermaan U meer in het bĳzonder dit te doen opdat ik des
te eerder aan U word teruggegeven.v
20 Moge nu de God van vrede,w die de grote herder x van de
k Le 7:12; 2Kr 29:31; Ps 50:14; 1Pe 2:5; l Ps
69:30; Ho 14:2; 1Kor 9:16; m Mt 24:14; Ro 10:9;
n Ro 12:13; Tit 1:8; o Fil 4:18; p 1Th 5:12; Heb
13:24; q 1Kor 16:16; Ef 5:21; 1Pe 5:5; r Han 20:28;
s Jes 35:10; t Kol 1:9; u 2Kor 1:12; 1Th 2:10; Tit
2:10; v Flm 22; w Ro 15:33; x 1Pe 2:25; 1Pe 5:4.
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¨
HEBREEEN 13:21—JAKOBUS 1:17

Beproevingen

schapena met het bloed van een
eeuwig verbond,b onze Heer Jezus, uit de doden heeft doen opkomen,c 21 U toerusten met al
het goede om zĳn wil te doen, en
[moge hĳ] door bemiddeling van
Jezus Christus datgene in ons verrichten wat welgevallig in zĳn
ogen is; d aan wie de heerlĳkheid
zĳ in alle eeuwigheid.e Amen.
22 Nu vermaan ik U, broeders,
dit woord van aanmoediging te
verdragen, want ik heb inderdaad
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in weinig woorden een brief aan
U opgesteld.a 23 Neemt er nota
¨
van dat onze broeder Timothe
us b
_
vrĳgelaten is, met wie ik U, als hĳ
vrĳ spoedig komt, zal zien.
24 Brengt mĳn groeten over
aan allen die onder U de leiding
nemenc en alle heiligen. Zĳ die in
¨
Itali
_ ed zĳn, zenden U hun groeten.
25 De onverdiende goedheide
zĳ met U allen.
d Han 27:1; e 2Ti 4:22.
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DE BRIEF VAN

JAKOBUS
a een slaaf b van God
Jakobus,
_
en van [de] Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammenc die
overal verstrooidd zĳn:
Gegroet!
2 Beschouwt het een en al
vreugde, mĳn broeders, wanneer
U velerlei beproevingen overkomen,e 3 daar GIJ weet dat deze beproefde hoedanigheid van
UW geloof volharding bewerkt.f
4 Maar laat de volharding haar
werk voltooien, opdat GIJ volkomeng en in alle opzichten ongeschonden moogt zĳn en in niets
te kort schiet.h
5 Schiet iemand van U daarom
te kort in wĳsheid,i dan moet hĳ
God blĳven vragen,j want hĳ geeft
aan allen edelmoedig en zonder
verwĳt; k en ze zal hem gegeven
worden.l 6 Maar hĳ moet in geloof blĳven vragen,m zonder ook
maar enigszins te twĳfelen,n want
wie twĳfelt, is gelĳk een golf van
de zee, die door de windo gedreven
en heen en weer geslingerd wordt.
7 Die mens moet feitelĳk niet menen dat hĳ iets van Jehovah zal
ontvangen; p 8 hĳ is een besluiteloos q man, ongestadig r in al zĳn
wegen.
9 Laat de geringe broeder echter juichen over zĳn verhoging,s
10 en de rĳke t over zĳn vernede-
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ring, want als een bloem van de
plantengroei zal hĳ voorbĳgaan.a
11 Want de zon gaat op met haar
verzengende hitte en doet de plantengroei verdorren, en zĳn bloem
valt af en de schoonheid van haar
uiterlĳke verschĳning gaat verloren. Zo zal ook de rĳke in zĳn wegen verwelken.b
12 Gelukkig is de man die beproeving blĳft verduren,c want
nadat hĳ is goedgekeurd, zal hĳ
de kroon des levens ontvangen,d
die Jehovah beloofd heeft aan
hen die hem blĳven liefhebben.e
13 Laat niemand, wanneer hĳ
wordt beproefd,f zeggen: „Ik word
door God beproefd.” Want met
kwade dingen kan God niet worden beproefd, noch beproeft hĳ
zelf iemand. 14 Maar een ieder
wordt beproefd doordat hĳ door
zĳn eigen begeerte meegetrokken en verlokt wordt.g 15 Vervolgens baart de begeerte, als ze
vruchtbaar is geworden, zonde; h
de zonde op haar beurt, wanneer
volbracht, brengt de dood voort.i
16 Wordt niet misleid,j mĳn geliefde broeders. 17 Elke goede
gave k en elk volmaakt geschenk
e Jak 2:5; f Heb 2:18; Heb 4:15; g Ge 3:6; De 32:5;
Jes 44:20; 1Jo 2:16; h Ps 7:14; i Ez 18:4; Ro 5:21;
Ro 7:11; j Ga 6:7; k Ps 115:16; Ro 6:23; 1Kor
14:1.

JAKOBUS 1:18–2:11

In spiegel kĳken. Koninklĳke wet

komt van boven,a want het daalt
neer van de Vader der [hemelse] lichten,b en bĳ hem is geen
verandering van het keren van
de schaduw.c 18 Omdat hĳ het
wilde,d heeft hĳ ons voortgebracht door het woord der waarheid,e opdat wĳ zekere eerstelingenf van zĳn schepselen zouden
zĳn.
19 Weet dit, mĳn geliefde broeders. Ieder mens moet vlug zĳn
om te horen, langzaam om te
spreken,g langzaam met betrekking tot gramschap; h 20 want
de gramschap van een man bewerkt niet Gods rechtvaardigheid.i 21 Doet daarom alle vuilheid weg en ook dat overbodige,
[de] slechtheid,j en aanvaardt met
zachtaardigheid de inplanting van
het woord,k dat UW ziel kan redden.l
22 Wordt echter daders van het
woordm en niet alleen hoorders,
door UZELF met valse overleggingen te bedriegen.n 23 Want indien iemand een hoorder van het
woord is en geen dader,o dan gelĳkt zo iemand op een man die
zĳn natuurlĳke aangezicht in een
spiegel bekĳkt. 24 Want hĳ bekĳkt zich en gaat dan weg en vergeet prompt wat voor een mens hĳ
is. 25 Wie daarentegen tuurt in
de volmaakte wet,p die tot de vrĳheid behoort, en daarbĳ blĳft, die
zal, omdat hĳ geen vergeetachtig
hoorder maar een dader van het
werk is geworden,q gelukkig r zĳn
doordat hĳ [het] doet.
26 Indien iemand meent een
vormelĳke aanbidder te zĳns en
toch zĳn tong niet in toom houdt,t
maar zĳn eigen hart blĳft bedriegen,u diens vorm van aanbidding
is waardeloos.v 27 De vorm van
aanbidding die van het standpunt van onze God en Vader uit
bezien reinw en onbesmetx is, is
deze: voor wezeny en weduwenz
zorgen in hun verdrukking a en
zichzelf onbevlektb van de wereld
bewaren.c
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Mĳn broeders, GIJ houdt er
met betrekking tot het geloof van onze Heer Jezus Christus, onze heerlĳkheid,a toch geen
begunstigingenb op na? 2 Want
indien er een man met gouden
ringen aan zĳn vingers en in
prachtige kleding op UW vergadering c binnenkomt, maar er ook
een arme in vuile kleding binnenkomt,d 3 doch GIJ degene die de
prachtige kleding draagt, met begunstiging e aanziet en zegt: „Zet
u hier neer op een voortreffelĳke
plaats”, en GIJ tot de arme zegt:
„Blĳf daar staan”, of: „Ga daar
onder aan mĳn voetbank zitten”,
4 bestaat er dan geen klassenonderscheid onder Uf en zĳt GIJ
dan geen rechters gewordeng die
verdorven beslissingen neemt? h
5 Luistert, mĳn geliefde broeders! Heeft God niet degenen
die armi zĳn ten aanzien van
de wereld uitgekozen om rĳkj
te zĳn in geloof en erfgenamen
van het koninkrĳk, dat hĳ beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? k 6 GIJ hebt evenwel de
arme oneer aangedaan. Zĳn het
niet de rĳken die U onderdrukkenl en U voor rechtbanken slepen? m 7 Lasterenn zĳ niet de
voortreffelĳke naam waarnaar
GIJ werdt genoemd? o
8 Indien
GIJ nu voortdurend de koninklĳp
ke wet volbrengt, overeenkomstig de schriftplaats: „Gĳ moet
uw naaste liefhebben als uzelf ”,q
doet GIJ heel goed. 9 Wanneer
GIJ echter blĳk blĳft geven van
begunstiging,r begaat GIJ een zonde, want GIJ wordt door de wet als
overtreders terechtgewezen.s
10 Want al wie de gehele Wet
´ ´
onderhoudt, maar in een punt een
misstap doet, die is een overtreder
geworden van alle.t 11 Want hĳ
die gezegd heeft: „Gĳ moogt geen
overspel plegen”,u heeft ook gezegd: „Gĳ moogt niet moorden.”v

2

m Han 18:12; n Jes 52:5; Lu 12:10; o Jo 17:6; p Mt
22:39; Ro 13:10; q Le 19:18; r Jak 2:1; s Le 19:15;
Ga 3:19; t Le 4:2; De 27:26; Ga 3:10; u Ex 20:14;
v De 5:17.
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JAKOBUS 2:12–3:10

Geloof zonder werken dood. De tong

Indien gĳ nu geen overspel pleegt
maar wel moordt, zĳt gĳ een
overtreder van de wet geworden.
12 Blĳft zo spreken en blĳft zo
handelen als mensen die door de
wet van een vrĳ volk geoordeeld
zullen worden.a 13 Want wie
geen barmhartigheid beoefent,
zal [zĳn] oordeel hebben zonder
barmhartigheid.b Barmhartigheid
juicht in triomf over oordeel.
14 Wat voor nut heeft het, mĳn
broeders, indien iemand zegt dat
hĳ geloof c heeft, maar hĳ heeft
geen werken? d Dat geloof kan
hem toch niet redden? e 15 Indien een broeder of een zuster
zich in een naakte toestand bevindt en het toereikende voedsel
voor de dag ontbeert,f 16 doch
iemand van U tot hen zegt: „Gaat
heen in vrede, houdt U warm en
goed gevoed”, maar GIJ geeft hun
niet wat zĳ voor [hun] lichaam
nodig hebben, wat heeft dat voor
nut? g 17 Zo is ook geloof, indien
het geen werken heeft,h op zichzelf dood.
18 Niettemin zal iemand zeggen: „Gĳ hebt geloof, en ik heb
werken. Toon mĳ uw geloof los
van de werken, en ik zal u mĳn
i
geloof tonen door mĳn werken.”
´ ´
19 Gĳ gelooft toch dat er een
j Daaraan doet gĳ heel
God is?
goed. En toch geloven de demonen ook en zĳ sidderen.k 20 Wilt
gĳ echter weten, o ĳdel mens,
dat geloof zonder werken inactief
is? 21 Werd Abraham,
onze va_
der,l niet rechtvaardig verklaard
door
¨ werken, nadat hĳ zĳn zoon
Isa
_ ak op het altaar had geofferd? m
22 Gĳ ziet dat [zĳn] geloof met
zĳn werken samenwerkte en dat
door [zĳn] werken [zĳn] geloof
tot volmaaktheid werd gebracht,n
23 en de schriftplaats werd vervuld die zegt: „Abraham
stelde
_
geloof in Jehovah en het werd
hem als rechtvaardigheid toegerekend”,o en hĳ werd „Jehovah’s
vriend”p genoemd.
24 GIJ ziet dat een mens rechtvaardig verklaardq wordt door
werken,r en niet door geloof al-
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leen.a 25 Werd evenzo ook Ra_
chab,b de hoer, niet rechtvaardig verklaard door werken, nadat
zĳ de boodschappers gastvrĳ ontvangen en hen langs een andere
weg heengezonden had? c 26 Ja,
zoals het lichaam zonder geest
dood is,d zo is ook geloof zonder
werken dood.e
Niet velen van
moeten leraren worden, mĳn broeders,
3
weet dat wĳ een zwaardaar
U

f

GIJ

der oordeel zullen ontvangen.g
2 Want wĳ allen struikelen vele
malen.h Indien iemand in woorden niet struikelt,i die is een volmaakt man,j in staat om ook [zĳn]
gehele lichaam in toom te houden. 3 Indien wĳ paarden een
toomk in de bek leggen om ze
ons te doen gehoorzamen,l besturen wĳ ook hun gehele lichaam.
4 Ziet! Zelfs boten, ofschoon ze
zo groot zĳn en door sterke winden worden voortgedreven, worden door een heel klein roer m
gestuurd waarheen ook maar de
neiging van de stuurman het
wenst.
5 Zo is ook de tong een klein
lid en toch snoeft ze grotelĳks.n
Ziet! Hoe weinig vuur is er nodig om zo’n groot bos in brand
te steken! 6 Welnu, de tong is
een vuur.o De tong vormt een wereld van onrechtvaardigheid onder onze leden, want ze bevlekt
het gehele lichaamp en zet het rad
van het natuurlĳke leven in vlam
en wordt door Gehenna
in vlam
_
gezet. 7 Want elke diersoort, zowel wilde beesten als vogels en
kruipende dieren en zeedieren,
kan door het menselĳk geslacht
getemd worden en is al getemd.q
8 De tong echter kan geen mens
temmen. Ze is een weerspannig,
schadelĳk ding, vol dodelĳk gif.r
9 Met haar zegenen wĳ Jehovah,s
ja, [de] Vader,t en met haar vervloekenu wĳ nochtans mensen
die „naar Gods gelĳkenis”v tot
bestaan zĳn gekomen. 10 Uit
u 2Sa 16:7; v Ge 1:26; Ge 5:1.

JAKOBUS 3:11–4:15

Vriend van de wereld. De Duivel weerstaan

dezelfde mond komt zegen en
vloek voort.
Het is niet juist, mĳn broeders, dat deze dingen zo blĳven
geschieden.a 11 Een bronb doet
toch niet uit dezelfde opening het
zoete en het bittere opborrelen?
12 Mĳn broeders, kan een vĳgenboom soms olĳven voortbrengen
of een wĳnstok vĳgen? c Evenmin
kan zout water zoet water voortbrengen.
13 Wie is wĳs en verstandig onder U? Hĳ tone uit zĳn voortreffelĳke gedrag zĳn werkend met een
zachtaardigheid die bĳ wĳsheid
behoort. 14 Maar indien GIJ bittere jaloezie e en twistgierigheidf
in UW hart hebt, snoeftg en liegt
niet tegen de waarheid.h 15 Dit
is niet de wĳsheid die van boven
neerdaalt,i maar ze is aards,j dierlĳk, demonisch.k 16 Want waar
jaloezie l en twistgierigheid zĳn,
daar is wanorde en allerlei verachtelĳks.m
17 Maar de wĳsheidn van boven is allereerst zuiver,o vervolgens vredelievend,p redelĳk,q bereid tot gehoorzamen, vol van
barmhartigheid en goede vruchten,r geen partĳdig onderscheid
makend,s niet huichelachtig. t
18 Bovendien wordt het zaad
van de vruchtu der rechtvaardigheidv gezaaid onder vredige w omstandigheden voor hen die vrede
maken.x
Uit welke bron komen er oor4
logen en uit welke bron komen er gevechten onder ? Komen
U

ze niet uit deze bron,y namelĳk uit
UW begeerten naar zingenot, die
strĳd voeren in UW leden? z 2 GIJ
begeert en toch hebt GIJ niet. GIJ
blĳft moordena en hebzucht koesteren,b en toch kunt GIJ niet verkrĳgen. GIJ blĳft strĳdenc en oorlog voeren. GIJ hebt niet, omdat
GIJ niet vraagt.
3 GIJ vraagt
en toch ontvangt GIJ niet, omdat GIJ met een verkeerde bedoeling vraagt,d om [het] te besteden
voor UW begeerten naar zingenot.e

HFDST. 3
a
b
c
d

e
f
g
h
i
j

k
l
m
n
o
p

q
r
s
t
u
v
w
x

Ef 4:29
Opb 21:6
Mt 7:16
Mt 7:24
Ga 6:4
Jak 2:18
Ro 13:13
1Kor 3:3
Ef 4:31
1Kor 13:4
1Jo 2:21
1Kor 2:7
Ro 1:28
1Kor 2:14
Fil 3:19
1Ti 4:1
Sp 14:30
Ga 5:20
1Kor 2:6
Ro 12:9
1Ti 5:2
2Kor 13:11
1Th 5:13
1Pe 3:11
2Pe 3:14
1Ti 3:3
Tit 3:2
Ga 5:22
Jak 2:9
1Pe 1:22
Fil 1:11
Sp 11:18
Jes 32:17
Heb 12:11
Mt 5:9
1Pe 3:11

HFDST. 4
y Jak 3:14
z Ro 7:23
Ga 5:17
1Pe 2:11
a 1Jo 3:15
b Kol 3:5
c Mt 5:22
Jak 3:16
d Jes 1:15
Za 7:13
e Mi 3:4
1Jo 3:22

2e kolom
a Ez 16:15
b 2Kr 19:2
Jo 15:19
Jo 17:14
1Jo 5:19
c Lu 6:26
Ga 1:10
d Jo 18:36
Ro 8:7
1Jo 2:15
e Ge 8:21
f Jo 1:16
g Ps 138:6
Jes 2:11
h Sp 3:34
1Pe 5:5
i Ro 10:3
Heb 12:9
1Pe 2:17
j Ef 4:27
Ef 6:11
k Mt 4:10
Mt 4:11
Lu 4:13
l Jes 44:22
Jes 55:6
m Jes 1:16
n 1Jo 3:3

1508

4 Overspeelsters,a weet GIJ niet
dat de vriendschap met de wereld vĳandschap met God is? b Al
wie daarom een vriendc van de
wereld wil zĳn, maakt zich tot
een vĳand van God.d 5 Of meent
GIJ dat de schriftplaats voor niets
zegt: „Met een neiging tot afgunst
blĳft de geeste die zich in ons heeft
gevestigd, verlangen”? 6 De onverdiende goedheid die hĳ geeft,
is echter groter.f Daarom zegt
ze: „God weerstaat de hoogmoedigen,g maar hĳ geeft onverdiende goedheid aan de nederigen.”h
7 Onderwerpt Ui daarom aan
God; maar weerstaat de Duivelj
en hĳ zal van U wegvluchten.k
8 Nadert tot God en hĳ zal tot
U naderen.l Reinigt UW handen,
zondaars,m en zuivert UW hart,n
besluitelozen.o 9 Maakt plaats
voor ellende en treurt en weent.p
UW lachen ga over in treuren,
en [UW] vreugde in neerslachtigheid.q 10 Vernedert U in de ogen
van Jehovahr en hĳ zal U verhogen.s
11 Spreekt niet langer ten nadele van elkaar, broeders.t Wie ten
nadele van een broeder spreekt
of zĳn broeder oordeelt,u spreekt
ten nadele van de wet en oordeelt de wet. Nu dan, indien gĳ de
wet oordeelt, zĳt gĳ geen dader
v
van de
´ wet, maar een rechter.
12 Een is wetgever en rechter,w
hĳ die kan redden en vernietigen.x Maar gĳ, wie zĳt gĳ, dat gĳ
[uw] naaste oordeelt? y
13 Welaan nu, GIJ die zegt: „Vandaag of morgen zullen wĳ naar
deze stad trekken en daar een
jaar doorbrengen, en wĳ zullen
zaken doen en winst maken”,z
14 terwĳl GIJ niet weet wat UW
leven morgen zal zĳn.a Want GIJ
zĳt een nevel, die voor een korte
tĳd verschĳnt en dan verdwĳnt.b
15 In plaats daarvan zoudt GIJ
o Jak 1:8;
7:14; 2Kr
29:23; Mt
v Mt 7:1;
14:4; z Sp
6:12; b Ps

¨
p Joe 2:12; q Lu 6:25; Opb 3:17; r 2Kr
33:13; Ps 34:15; Za 4:10; 1Pe 3:12; s Sp
23:12; t Le 19:16; Sp 17:9; u Lu 6:37;
w Jes 33:22; x Mt 10:28; Ju 15; y Ro
27:1; Lu 12:18; a Job 14:1; Ps 39:6; Pr
102:3; 1Pe 1:24.
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Gesnoef. Geduld oefenen. Zonden belĳden

moeten zeggen: „Indien Jehovah
wil,a zullen wĳ leven en ook dit
of dat doen.”b 16 Maar nu gaat
GIJ prat op UW aanmatigend gesnoef.c Al zulk pochen is goddeloos. 17 Indien iemand daarom
weet hoe hĳ het juiste moet doen
en het toch niet doet,d is het hem
tot zonde.e
f

Welaan nu,
rĳken, weent
5
ellenden
en jammert om
die over
komen.
2 U rĳkGIJ

UW

U

g

W

dom is verrot en UW bovenklederen zĳn door de mot aangetast.h
3 UW goud en zilver is weggeroest, en hun roest zal tot een getuigenis tegen U zĳn en UW vleesdelen verteren. Iets wat gelĳk
is aan vuur i hebt GIJ in de laatste dagenj opgestapeld.k 4 Ziet!
Het loon dat de werkers toekomt
die UW velden hebben geoogst
maar dat GIJ hebt ingehouden,l
blĳft het uitroepen,m en de hulpkretenn van de zĳde der oogsters
zĳn tot de oreno van Jehovah
der legerscharen doorgedrongen.
5 GIJ hebt in weelde geleefd op
de aarde en hebt U aan zingenot overgegeven.p GIJ hebt UW
hart vetgemest op de dag van
de slachting.q 6 GIJ hebt veroordeeld, GIJ hebt de rechtvaardige vermoord. Weerstaat hĳ U
niet? r
7 Oefent daarom geduld, broeders, tot de tegenwoordigheids
van de Heer. Ziet! De boer wacht
de kostbare vrucht van de aarde af en oefent ten aanzien ervan geduld totdat hĳ de vroege regen en de late regen krĳgt.t
8 Oefent ook GIJ geduld; u maakt
UW hart standvastig, want de tegenwoordigheid van de Heer is
nabĳ gekomen.v
9 Slaakt geen zuchten tegen
elkaar, broeders, opdat GIJ niet
wordt geoordeeld.w Ziet! De Rechter staat voor de deur.x 10 Broeders, neemt als een modely van
het lĳden van kwaadz en het oefenen van gedulda de profeten,b die
in de naam van Jehovah hebben
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JAKOBUS 4:16–5:20

gesproken.a 11 Ziet! Wĳ prĳzen
hen die hebben volhard, gelukkig.b GIJ hebt van de volharding
van Job c gehoord en hebt gezien
hoe Jehovah het heeft laten aflopen,d dat Jehovah zeer teder in
genegenheid en barmhartig is.e
12 Bovenal echter, mĳn broeders, houdt op met zweren, ja,
hetzĳ bĳ de hemel of bĳ de aarde of met enige andere eed.f Maar
laat UW Ja, Ja betekenen en UW
Neen, Neen, opdat GIJ niet onder
een oordeel valt.g
13 Lĳdt iemand onder U kwaad?
Laat hĳ blĳven bidden.h Is iemand
welgemoed? Laat hĳ psalmen zingen.i 14 Is iemand onder U ziek? j
Laat hĳ de oudere mannenk van de
gemeente bĳ [zich] roepen, en laten zĳ over hem bidden en [hem]
in de naam van Jehovah met olie l
inwrĳven. 15 En het gebed des
geloofs zal degene die zich niet
wel voelt beter maken,m en Jehovah zal hem oprichten.n En als hĳ
zonden heeft begaan, zal het hem
vergeven worden.o
16 Belĳdtp elkaar daarom openlĳk UW zonden en bidt voor elkaar, opdat GIJ gezond gemaakt
moogt worden.q De smeking van
een rechtvaardige heeft, als ze in
werking is, veel kracht.r 17 El _ia
was een mens met dezelfde gevoelens als wĳ,s en toch bad hĳ er in
gebed om dat het niet zou regenen,t en drie jaar en zes maanden
lang regende het niet op het land.
18 En hĳ bad wederom, en de hemel gaf regen en het land bracht
zĳn vrucht voort.u
19 Mĳn broeders, indien iemand
onder U door misleiding van de
waarheid is afgebracht en een
ander doet hem terugkeren,v
20 weet dan dat hĳ die een zondaar van de dwaling w van zĳn
weg doet terugkeren, zĳn ziel
van de dood zal reddenx en een
menigte van zonden zal bedekken.y
q De 9:18; Jo 9:31; r 1Sa 12:18; 1Kon 13:6; s Han
14:15; t 1Kon 17:1; u 1Kon 18:42; 1Kon 18:45;
v Mt 18:15; w Ga 6:1; x Ps 56:13; Ps 116:8; y 1Ti
4:16.

DE EERSTE BRIEF VAN

PETRUS
Petrus,
een apostela van Je_
zus Christus, aan de tĳdelĳke inwoners b die verstrooid zĳnc
¨
¨
in Pontus,
Galati
_
_ ¨ e, Kappadoci
_ e,d
Asia
en Bithyni
e,
aan
hen
die
uit_
_
verkoren zĳne 2 overeenkomstig
de voorkennis van God, de Vader,f met heiliging door de geest,g
opdat zĳ gehoorzaam zĳn en met
het bloed van Jezus Christus h besprenkeldi worden:
Mogen onverdiende goedheid en
vrede ten aanzien van U vermeerderd worden.j
3 Gezegend zĳ de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,k want overeenkomstig zĳn
grote barmhartigheid heeft hĳ
ons door middel van de opstanding l van Jezus Christus uit de
doden een nieuwe geboorte m gegeven tot een levende hoop, n
4 tot een onverderfelĳke en onbesmette en onverwelkelĳke erfenis.o Ze is in de hemelen weggelegd voor U,p 5 die door Gods
kracht door middel van geloof q
behoed wordt tot een redding r
welke gereed ligt om in de laatste
tĳdsperiode geopenbaards te worden.t 6 In dit feit verheugt GIJ U
zeer, alhoewel GIJ op het ogenblik
voor een korte tĳd, indien het zo
moet zĳn, door velerlei beproevingen wordt bedroefd,u 7 opdat de
beproefde hoedanigheid van UW
geloof v — welke van veel grotere waarde is dan goud, dat vergaat ook al wordt het door vuur
beproefdw — een reden tot lof
en heerlĳkheid en eer bevonden
moge worden bĳ de openbaring x
van Jezus Christus. 8 Ofschoon
GIJ hem nimmer hebt gezien, hebt
GIJ hem lief.y Ofschoon GIJ hem
op het ogenblik niet aanschouwt,
oefent GIJ toch geloof in hem en
verheugt GIJ U zeer met een onuitsprekelĳke en verheerlĳkte
vreugde, 9 daar GIJ het einddoel van UW geloof ontvangt, de
redding van UW ziel.z
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10 Betreffende deze redding is
naarstig navraag gedaan en een
nauwkeurig onderzoeka ingesteld
door de profeten, die over de voor
U bedoelde onverdiende goedheid
hebben geprofeteerd. b 11 Zĳ
bleven onderzoeken op welk speciale tĳdperkc of wat voor een
[tĳdperk] de geestd in hen betreffende Christus doelde,e toen die
van tevoren getuigenis aflegde
van het voor Christus [bestemde] lĳdenf en van de heerlĳkhedeng die daarop zouden volgen.
12 Hun werd geopenbaard dat
zĳ niet zichzelf,h maar U dienden
met de dingen die U nu zĳn aangekondigdi door bemiddeling van
hen die het goede nieuws aan U
hebben bekendgemaakt met heilige geest,j die uit de hemel gezonden is. In diezelfde dingen zĳn engelen begerig te turen.k
13 Versterkt daarom UW geest
tot activiteit,l houdt UW zinnen
volledig bĳ elkaar; m vestigt UW
hoop op de onverdiende goedheidn
die U ten deel zal vallen bĳ de
openbaring o van Jezus Christus.
14 Wordt als gehoorzame kinderen niet langer gevormdp naar de
begeerten die GIJ vroeger in UW
onwetendheid hadt, 15 maar
wordt ook GIJ, in overeenstemming met de Heilige die U geroepen heeft, zelf heilig in [UW] gehele gedrag,q 16 want er staat
geschreven: „GIJ moet heilig zĳn,
want ik ben heilig.”r
17 Indien GIJ voorts de Vader
aanroept, die onpartĳdig s oordeelt
naar een ieders werk, gedraagt U
dan met vrees t gedurende de tĳd
van UW inwonende vreemdelingschap.u 18 Want GIJ weet dat GIJ
niet met vergankelĳke dingen,v
met zilver of goud, werdt bevrĳdw
van UW vruchteloze vorm van gedrag, die GIJ door overlevering
van UW voorvaders hebt ontvangen. 19 Maar het was met kostu Heb 11:13; v Jes 52:3; w 1Kor 6:20.
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Christus’ kostbare bloed. Levende stenen

baar bloed,a gelĳk dat van een onbesmet en onbevlekt lam,b ja, van
Christus.c 20 Zeker,
´ ´ hĳ was van
tevoren gekend, voor de grondlegging d der wereld, maar hĳ werd
op het einde der tĳden openbaar
gemaakt ter wille van U,e 21 die
door bemiddeling van hem gelovigen in God zĳt,f die hem uit de doden heeft opgewektg en hem heerlĳkheid heeft gegeven,h zodat UW
geloof en hoop op God [gericht]
zouden zĳn.i
22 Nu GIJ UW ziel hebt gezuiverdj door [UW] gehoorzaamheid
aan de waarheid, met ongehuichelde broederlĳke genegenheidk
als resultaat, moet GIJ elkaar intens liefhebben vanuit het hart.l
23 Want GIJ hebt een nieuwe geboorte m gekregen, niet door vergankelĳk,n maar door onvergankelĳko [wedervoortbrengend] zaad,p
door middel van het woordq van
[de] levende en blĳvende r God.
24 Want „alle vlees is als gras,
en al zĳn heerlĳkheid is als een
bloesem van het gras; s het gras
verdort, en de bloem valt af,t
25 maar wat Jehovah zegt, blĳft
in eeuwigheid”.u Welnu, dit is het
„gezegde”,v dit wat U als goed
nieuws is bekendgemaakt.w
x

Doet bĳgevolg alle slechtheid
en alle bedrog en huichela2
rĳ en [gevoelens van] afgunst
en alle soorten van achterklap
weg,y 2 [en] vormt als pasgeboren baby’s z een verlangen naar
de onvervalste melka die tot het
woord behoort, opdat GIJ door middel daarvan tot redding moogt
groeien,b 3 mits GIJ hebt gesmaakt dat de Heer goed is.c
4 Komend tot hem als tot een
levende steen,d door de mensene weliswaar verworpen,f maar
uitverkoren, kostbaar, bĳ God,g
5 wordt ook GIJZELF als levende
stenen opgebouwd tot een geestelĳk huis h om een heilige priesterschap te vormen, ten einde
geestelĳke slachtoffers te brengen,i aanvaardbaar voor God door
bemiddeling van Jezus Christus.j
6 Want in de Schrift is vervat:
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1 PETRUS 1:20–2:14

„Ziet! Ik leg in S _ion een steen, uitverkoren, een fundament-hoeksteen, kostbaar; en wie er geloof
in oefent, zal geenszins teleurgesteld worden.”a
7 Voor U is hĳ daarom kostbaar,
omdat GIJ gelovigen zĳt; maar
voor wie niet geloven, „is dezelfde steen die de bouwlieden verworpen hebben,b [het] hoofd van
[de] hoek geworden”,c 8 en „een
steen der struikeling en een rots
des aanstoots”.d Dezen struikelen omdat zĳ het woord ongehoorzaam zĳn. Daartoe waren zĳ ook
bestemd.e 9 Maar GIJ zĳt „een
uitverkoren geslacht, een koninklĳke priesterschap, een heilige natie,f een volk tot een speciaal
bezit,g opdat GIJ alom de voortreffelĳkheden zoudt bekendmaken”h
van degene die U uit de duisternis
heeft geroepen tot zĳn wonderbaar licht.i 10 Want eens waart
GIJ geen volk, maar nu zĳt GIJ Gods
volk; j GIJ waart degenen jegens
wie geen barmhartigheid was betoond, maar zĳt nu degenen jegens wie barmhartigheid is betoond.k
11 Geliefden, ik vermaan U als
vreemdelingen en tĳdelĳke inwoners,l U te blĳven onthouden van
vleselĳke begeerten,m daar die het
juist zĳn die strĳd voeren tegen
de ziel.n 12 Bewaart een voor¨
treffelĳk gedrag onder de natien,o
opdat zĳ in datgene waarin zĳ
ten nadele van U spreken als over
boosdoeners, ten gevolge van UW
voortreffelĳke werken,p waarvan
zĳ ooggetuigen zĳn, God mogen
verheerlĳken op [zĳn] inspectiedag.q
13 Onderwerptr U ter wille van
de Heer aan iedere menselĳke
schepping: s hetzĳ aan een koning,t als degene die superieur is,
14 of aan stadhouders, als degenen die door hem gezonden
zĳn om boosdoeners straf toe te
i Jes 51:4; Jes 60:2; Ef 5:8; Kol 1:13; j Ho
Han 15:14; Ro 9:25; k Jes 65:1; Ho 2:23;
25:23; Ps 39:12; m Ro 8:5; Ga 5:24; Jak 4:1;
5:17; o Ro 12:17; 2Kor 8:21; 1Ti 3:7; p Mt
Jak 3:13; q Mt 25:32; Lu 19:44; Han 17:31;
13:1; Tit 3:1; s Ef 6:5; t 1Pe 2:17.
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1 PETRUS 2:15–3:11

Onderworpenheid. Eerbaar gedrag

dienen maar hen die het goede
doen te loven.a 15 Want dit is de
wil van God, dat GIJ door het goede te doen de onwetende praat
van de onredelĳke mensen doet
verstommen.b 16 Weest als vrĳe
mensen,c en gebruikt toch UW vrĳheid niet als een dekmantel voor
slechtheid,d maar als slaven van
God.e 17 Eert alle soorten van
[mensen],f hebt liefde voor de gehele gemeenschap van broeders,g
vreest God,h eert de koning.i
18 Huisknechten moeten met
alle [verschuldigde] vrees j aan
[hun] eigenaars onderworpen
zĳn,k niet alleen aan de goede
en redelĳke, maar ook aan hen
die moeilĳk te behagen zĳn.
19 Want indien iemand het, om
het geweten tegenover God, uithoudt onder bedroevende dingen en onrechtvaardig lĳdt, is dit
iets wat aangenaam is.l 20 Want
welke verdienste steekt erin indien GIJ wanneer GIJ zondigt en
wordt geslagen, het verduurt? m
Indien GIJ echter wanneer GIJ het
goede doet en lĳdt,n het verduurt,
is dat iets wat aangenaam is bĳ
God.o
21 GIJ werdt trouwens tot deze
[loopbaan] geroepen, want ook
Christus heeft voor U geleden,p
U een model nalatend opdat GIJ
nauwkeurig in zĳn voetstappen zoudt treden.q 22 Hĳ heeft
geen zonde begaan,r noch werd
er bedrog in zĳn mond gevonden.s 23 Wanneer hĳ werd beschimpt,t ging hĳ niet terugschimpen.u Wanneer hĳ leed,v ging hĳ
niet dreigen, maar hĳ bleef zich
toevertrouwen aan degene w die
rechtvaardig oordeelt. 24 Hĳzelf heeft in zĳn eigen lichaam
onze zonden gedragenx aan de
paal,y opdat het voor ons met de
zonden afgedaan zou zĳnz en wĳ
voor rechtvaardigheid zouden leven. En „door zĳn striemen zĳt
GIJ gezond gemaakt”.a
25 Want
GIJ waart verdwaald als schapen,b
maar nu zĳt GIJ tot de herder c
en opziener van UW zielen teruggekeerd.
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Evenzo a GIJ vrouwen, weest
aan UW eigen man onderworpen,b opdat, indien sommigen niet
gehoorzaamc zĳn aan het woord,
zĳ zonder woord gewonnend mogen worden door het gedrag van
[hun] vrouw,e 2 omdat zĳ ooggetuigen zĳn geweest van UW eerbare gedrag f te zamen met diepe achting. 3 En UW versiering
besta niet in het uiterlĳke vlechten van het haar g en het omhangen van gouden sieradenh of
het dragen van bovenklederen,
4 maar het zĳ de verborgen persooni van het hart in de onverderfelĳke [tooi] j van de stille en
zachtaardige geest,k die van grote waarde is in de ogen van God.
5 Want zo plachten zich vroeger ook de heilige vrouwen die
op God hoopten te sieren, terwĳl
zĳ zich aan hun eigen man onderwierpen, 6 zoals Sara
Abra_
_
ham placht te gehoorzamen en
hem „heer” noemde.l En GIJ zĳt
haar kinderen geworden, mits
GIJ het goede blĳft doen en geen
enkele oorzaak van verschrikking
vreest.m
7 GIJ mannen, blĳft insgelĳks n
bĳ haar wonen overeenkomstig
kennis,o door haar eer toe te kennenp als aan een zwakker vat, het
vrouwelĳke, daar ook GIJ met hen
erfgenamen zĳtq van de onverdiende gunst des levens, opdat UW
gebeden niet worden verhinderd.r
8 Ten slotte, weest allen gelĳkgezind,s betoont medegevoel, hebt
broederlĳke genegenheid, teder
mededogen,t [zĳt] nederig van
geest,u 9 vergeldt geen kwaad
met kwaadv noch beschimping
met beschimping,w maar, integendeel, schenkt een zegen,x want tot
deze [loopbaan] werdt GIJ geroepen,
¨ opdat GIJ een zegen zoudt
beerven.
10 Want „wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien,y
weerhoude zĳn tong z van wat
slecht is en [zĳn] lippen van het
spreken van bedrog,a 11 maar

3

t Ro 12:10; Kol 3:12; u Ro 15:5; v Ro 12:17; 1Th
5:15; w 1Pe 2:23; x Ro 12:14; 1Kor 4:12; y Ps 34:12;
z Jak 3:8; a Ps 34:13; 1Ti 3:11.
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1 PETRUS 3:12–4:10

Verdediging van hoop. Doop

laat hĳ zich afkeren van wat
slecht is a en doen wat goed is;
laat hĳ vrede zoeken en die nastreven.b 12 Want [de] ogenc
van Jehovah zĳn op de rechtvaardigen en zĳn oren tot hun smeking; d maar [het] aangezicht van
Jehovah is tegen hen die slechte
dingen doen”.e
13 Ja, wie is de mens die U schade zal berokkenen indien GIJ U
gaat beĳveren voor het goede? f
14 Maar ook al zoudt GIJ lĳden
ter wille van rechtvaardigheid,
GIJ zĳt gelukkig.g Vreest echter
niet het voorwerp van hun vrees h
en raakt ook niet in beroering.i
15 Maar heiligt de Christus als
Heer in UW hart,j altĳd gereed U
te verdedigenk voor een ieder die
van U een reden verlangt voor
de hoop die in U is, maar doet
dit met zachtaardigheidl en diepe
achting.
16 Behoudt een goed geweten,m
zodat zĳ die geringschattend over
UW goede gedrag in verband met
Christus spreken, juist in datgene waarin zĳ ten nadele van U
spreken, beschaamdn mogen worden.o 17 Want het is beter te lĳden omdat GIJ goeddoet,p indien
de wil van God het wenst, dan
omdat GIJ kwaad doet.q 18 Immers, ook Christus is eens voor
altĳd gestorven betreffende zonden,r een rechtvaardige voor onrechtvaardigen,s om U tot God te
leiden,t [hĳ,] die ter dood gebracht
werd in het vlees,u maar levend
gemaakt in de geest.v 19 In deze
[staat] is hĳ ook heengegaan en
heeft hĳ gepredikt tot de geesten
in de gevangenis,w 20 die eens
ongehoorzaam waren geweest,x
toen het geduld van Gody wachtte in de dagen van Noach,
terwĳl
_
de ark werd gebouwd,z waarin weinigen, namelĳk acht zielen, veilig
door het water heen werden gevoerd.a
21 Ook nu wordt GIJ gered door
dat wat hiermee overeenkomt,b
namelĳk de doop (niet het wegdoen van de vuiligheid van het
vlees, maar het verzoek aan God

HFDST. 3
a Sp 8:13
b Ps 34:14
1Th 5:13
Jak 3:17
3Jo 11
c 1Jo 3:22
d Ps 34:15
e Ps 34:16
f Da 6:5
Ro 13:3
g Mt 5:12
Han 5:41
1Pe 2:19
h Jes 8:12
i Mt 10:28
j 1Kor 1:2
k Kol 4:6
l Sp 15:1
1Ti 6:11
2Ti 2:25
Tit 3:2
m Han 23:1
Han 24:16
1Ti 1:5
1Ti 1:19
1Ti 3:9
n Tit 2:8
o Ro 12:21
1Pe 2:12
p 2Kor 1:7
Kol 1:24
1Pe 4:12
q Han 5:9
1Pe 4:15
r Jes 53:6
Heb 9:28
s Ro 5:6
t 2Kor 5:18
u 1Kor 15:50
Kol 1:22
v 1Ti 3:16
w Lu 8:31
2Pe 2:4
Ju 6
x Ge 6:2
y Ge 6:3
z Ge 6:14
a Ge 7:23
b Kol 2:12

2e kolom
a Heb 9:9
Heb 9:14
Heb 10:2
Heb 10:22
b Ro 6:4
c Ps 110:1
Han 7:55
Heb 10:12
d Heb 1:6
e Mt 28:18
1Kor 15:25
Ef 1:21
Fil 2:9

HFDST. 4
f Fil 2:8
g Ro 6:7
2Kor 5:14
Kol 3:5
h Ro 6:11
1Jo 3:6
i Ga 2:20
j 2Kor 5:15
Ef 5:17
k Han 17:30
l Ro 1:28
Ro 6:21
Ef 4:17
Tit 3:3

om een goed geweten),a krachtens
de opstanding van Jezus Christus.b 22 Hĳ is aan Gods rechterhand,c want hĳ is heengegaan
naar de hemel, en engelend en
autoriteiten en krachten werden
aan hem onderworpen.e
Christus dan in het vlees
4 Daar
heeft geleden, zo wapent ook
met dezelfde gezindheid;
f

GIJ U

g

want de persoon die in het vlees
heeft geleden, heeft opgehouden
te zondigen,h 2 om de rest van
[zĳn] tĳd in het vlees niet meer
voor de begeerten van mensen
te leven,i maar voor Gods wil.j
3 Want het is voldoende dat GIJ
in de voorbĳgegane
tĳdk de wil
¨
van de natien hebt volbrachtl
door U over te geven aan daden
van losbandig gedrag,m wellusten, overdaad van wĳn,n brasserĳen, drinkpartĳen en onwettige
afgoderĳen.o 4 Omdat GIJ niet
langer met hen deze weg bewandelt naar dezelfde lage poel van
liederlĳkheid,p staan zĳ vreemd
te kĳken en gaan zĳ voort schimpend over U te spreken.q 5 Maar
deze mensen zullen rekenschap
geven aan degene r die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.s 6 Trouwens,
met dit doel werd ook aan de dodent het goede nieuws bekendgemaakt, opdat zĳ van menselĳk
standpuntu uit bezien naar het
vlees geoordeeld zouden worden,
maar van Gods standpunt uit bezien naar de geest zouden leven.v
7 Doch het einde van alle dingen is nabĳ gekomen.w Weest
daarom gezond van verstandx en
weest waakzaam met het oog op
gebeden.y 8 Hebt bovenal intense liefde voor elkaar,z want liefde
bedekt een menigte van zonden.a
9 Weest gastvrĳ jegens elkaar
zonder morren.b 10 Gebruikt de
m Ef 4:19; 2Pe 2:18; Ju 4; n 1Kor 5:11; Ga 5:21;
o Ro 13:13; p Ro 1:27; q Han 13:45; Han 18:6; 1Pe
3:16; r Han 10:42; 2Ti 4:1; s Han 17:31; Opb 20:12;
t Mt 8:22; Ef 2:1; u 1Sa 16:7; v Jo 6:63; w Mt
24:33; x Ro 12:3; 1Ti 3:2; Tit 2:6; y Kol 4:2; z 1Kor
13:8; Kol 3:14; a Sp 10:12; Sp 17:9; 1Kor 13:7;
b De 15:9; 2Kor 9:7; Heb 13:2.

1 PETRUS 4:11–5:12

Kudde Gods weiden. Duivel brullende leeuw

gave, naarmate een ieder die heeft
ontvangen, om elkaar ermee te
dienen als voortreffelĳke beheerders van Gods onverdiende goedheid, die op velerlei wĳzen tot
uitdrukking wordt gebracht.a
11 Indien iemand spreekt, [hĳ
spreke] als het ware [de] heilige
uitsprakenb Gods; indien iemand
dient,c [hĳ diene] als afhankelĳk
van de door God verschafte sterkte; d opdat in alle dingen God verheerlĳkt wordte door bemiddeling
van Jezus Christus. Hem zĳ de
heerlĳkheidf en de macht tot in
alle eeuwigheid. Amen.
12 Geliefden, staat niet vreemd
te kĳken over de brand onder U,
die over U komt als een beproeving,g alsof U iets vreemds overkwam. 13 Integendeel, blĳft U
verheugen,h aangezien GIJ deel
hebt aan het lĳden van de Christus,i opdat GIJ U ook gedurende
de openbaring j van zĳn heerlĳkheid moogt verheugen en verrukt moogt zĳn. 14 Indien GIJ
om de naam van Christus wordt
gesmaad,k zĳt GIJ gelukkig,l want
de geest der heerlĳkheid, ja, de
geest van God, rust op U.m
15 Laat niemand van U echter lĳdenn als een moordenaar of
een dief of een boosdoener of als
iemand die zich met andermans
zaken bemoeit.o 16 [Lĳdtp hĳ]
echter als een christen, laat hĳ
zich dan niet schamen,q maar
God blĳven verheerlĳken in deze
naam. 17 Want het is de bestemde tĳd dat het oordeel begint bĳ
het huis van God.r Als het nu eerst
bĳ ons begint,s wat zal dan het
einde zĳn van hen die het goede nieuws van God niet gehoorzaam zĳn? t 18 „En indien de
rechtvaardige met moeite wordt
gered,u waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschĳnen?”v
19 Laten daarom dan ook zĳ die
lĳden in overeenstemming met
de wil van God, hun ziel blĳven
toevertrouwen aan een getrouwe
Schepper, terwĳl zĳ voortgaan
het goede te doen.w
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Daarom geef ik aan de oudere
mannen onder U deze vermaning, want ook ik ben een oudere mana evenals [zĳ] en een getuige b van het lĳden van de Christus,
ja, een deelhebber aan de heerlĳkheid die geopenbaard zal worden: c
2 Weidtd de kudde Gods e die aan
UW zorg is toevertrouwd, niet onder dwang, maar gewillig; f noch
uit liefde voor oneerlĳke winst,g
maar bereidwillig; 3 noch als
[personen] die heersenh over hen
die Gods erfdeeli zĳn, maar door U
voorbeelden voor de kudde te betonen.j 4 En wanneer de opperherder k openbaar gemaakt is, zult
GIJ de onverwelkelĳke l kroon der
heerlĳkheid ontvangen.m
5 Evenzo GIJ jongere mannen,
weest onderworpenn aan de oudere mannen. Omgordt U allen echter met ootmoedigheid des geestes
jegens elkaar,o want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hĳ
geeft onverdiende goedheid aan
de nederigen.p
6 Vernedert U daarom onder de
machtige hand van God, opdat hĳ
U te zĳner tĳd moge verhogen,q
7 terwĳl GIJ al UW bezorgdheidr op
hem werpt, want hĳ zorgt voor
U.s
8 Houdt UW zinnen bĳ elkaar, weest waakzaam.t UW tegenstander, de Duivel, gaat rond als
een brullende leeuw, op zoek om
[iemand] te verslinden.u 9 Maar
neemt UW standpunt tegen hem
in,v vast in het geloof, wetend dat
dezelfde dingen in de vorm van lĳden zich aan de gehele gemeenschap van UW broeders in de wereld voltrekken.w 10 Maar nadat
GIJ een korte tĳd hebt geleden,x
zal de God van alle onverdiende goedheid, die U geroepen heeft
tot zĳn eeuwige heerlĳkheidy in
eendrachtz met Christus, zelf UW
opleiding voleindigen, hĳ zal U
standvastig maken,a hĳ zal U sterk
maken.b 11 Hem zĳ de machtc in
eeuwigheid. Amen.
12 Door bemiddeling van Silva_
nus,d die ik als een getrouwe broe-

5

b Ef 6:10; c Ju 25; d Han 15:27.
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1 PETRUS 5:13—2 PETRUS 1:15

Deugd

der beschouw, heb ik U in weinig
[woorden] geschreven,a ter aanmoediging en om een ernstig getuigenis te geven dat dit de ware
onverdiende goedheid van God is;
staat daarin standvastig.b 13 Zĳ
c
die in Babylon
is, een uitverkore_
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ne zoals [GIJ], zendt U haar groea mĳn zoon.
ten, evenals Markus,
_
14 Groet elkaar met een liefdeb
kus.
Moge U allen die in eendracht
met Christus zĳt, vrede ten deel
vallen.c
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DE TWEEDE BRIEF VAN

PETRUS
S _imon Petrus,
een slaafa en
_
apostelb van Jezus Christus,
aan hen die een geloof hebben
verkregen dat als een even groot
voorrecht wordt beschouwd als
het onze,c door de rechtvaardigheidd van onze God en [de] Redder Jezus Christus: e
2 Mogen onverdiende goedheid
en vrede ten aanzien van U vermeerderd wordenf door een nauwkeurige kennis g van God en van
Jezus, onze Heer, 3 aangezien
zĳn goddelĳke kracht ons alle
dingen die van belang zĳn voor
levenh en godvruchtige toewĳding,i vrĳelĳk heeft gegeven door
middel van de nauwkeurige kennis van degene die ons geroepenj
heeft door heerlĳkheidk en deugd.
4 Door middel van deze dingen
heeft hĳ ons vrĳelĳk de kostbare
en zeer grootse beloftenl gegeven,
opdat GIJ daardoor deelhebbers
aan de goddelĳke m natuur moogt
worden,n na het verderf dat door
de wellust in de wereld is, te zĳn
ontvlucht.o
5 Ja, juist om deze reden moet
GIJ, doordat GIJ als weerklank van
UW zĳde ernstig elke krachtsinspanning bĳdraagt,p bĳ UW geloof
deugdq voegen, bĳ [UW] deugd
kennis,r 6 bĳ [UW] kennis zelfbeheersing, bĳ [UW] zelfbeheersing s volharding, bĳ [UW] volharding godvruchtige toewĳding,t
7 bĳ [UW] godvruchtige toewĳding broederlĳke genegenheid,
bĳ [UW] broederlĳke genegenheid

1
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liefde.a 8 Want indien deze dingen bĳ U bestaan en overvloedig
zĳn, zullen ze U beletten hetzĳ
inactief of onvruchtbaar te zĳnb
met betrekking tot de nauwkeurige kennis van onze Heer Jezus
Christus.
9 Want bĳ wie deze dingen niet
aanwezig zĳn, die is blind, sluit
zĳn ogen [voor het licht] c en is vergetend dat hĳ van zĳn lang geleden begane zonden gereinigde is.
10 Daarom broeders, doet des te
meer UW uiterste best om UW roeping f en verkiezing g voor UZELF
vast te maken; want indien GIJ
deze dingen blĳft doen, zult GIJ
beslist nooit falen.h 11 In feite zal U aldus rĳkelĳk de ingang
worden verschafti in het eeuwige j koninkrĳk van onze Heer en
Redder Jezus Christus.k
12 Om die reden zal ik van zins
zĳn U altĳd aan deze dingen te
herinneren,l ofschoon GIJ [ze] weet
en vaststaat in de waarheid,m die
[in U] aanwezig is.n 13 Maar ik
acht het juist, zolang ik in deze
tent ben,o U door herinnering ertoe op te wekken,p 14 daar ik
weet dat het afleggen van mĳn
tent spoedig staat te geschieden,q
zoals ook onze Heer Jezus Christus mĳ te kennen heeft gegeven.r
15 Daarom zal ik ook te allen tĳde
mĳn uiterste best doen opdat GIJ
na mĳn heengaans zelf van deze
dingen kunt gewagen.
p 2Pe 3:1; q 2Ti 4:6; r Jo 21:18; s Lu 9:31.

2 PETRUS 1:16–2:13
16 Neen, niet door kunstig
verzonnen onware verhalen te
volgen,a hebben wĳ U bekend gemaakt met de kracht en tegenwoordigheid van onze Heer Jezus
Christus,b maar doordat wĳ ooggetuigen van zĳn luister waren
geworden.c 17 Want hĳ ontving
van God, de Vader, eer en heerlĳkheid,d toen er woorden zoals
deze door de luisterrĳke heerlĳkheid tot hem werden gericht: „Dit
´
is mĳn zoon, mĳn geliefde, die ık
heb goedgekeurd.”e 18 Ja, deze
woorden hebben wĳ uit de hemel
horenf komen toen wĳ met hem op
de heilige berg waren.g
19 Dientengevolge is het profetische woordh voor ons des te vaster [gemaakt],i en GIJ doet goed er
acht op te geven als op een lamp j
die schĳnt in een duistere plaats,
totdat de dag aanbreekt en er
een dagster k opgaat, in UW hart.
20 Want dit weet GIJ in de eerste plaats, dat geen profetie der
Schrift door enige eigen uitlegging ontstaat.l 21 Want nooit
werd profetie door de wil van een
mens voortgebracht,m maar mensen hebben van Godswege gesprokenn zoals zĳ door heilige geest
werden meegevoerd.o
Er stonden echter ook valse
profeten onder het volk op,
2
zoals er ook onder valse leraren
U

p

zullen zĳn. Dezen zullen heimelĳk verderfelĳke sekten invoeren
en zullen zelfs de eigenaar, die
hen heeft gekocht,q verloochenen, waardoor zĳ een spoedige
vernietiging over zichzelf brengen. 2 Bovendien zullen velen
hun daden van losbandig gedrag r
navolgen,s en door hun toedoen
zal er schimpend over de weg
der waarheid worden gesproken.t
3 En uit hebzucht zullen zĳ U
met vervalste woorden uitbuiten.u
Maar wat hen betreft, het oordeel
van oudsher v beweegt zich niet
traag en hun vernietiging sluimert niet.w
4 Stellig, indien God zich er niet
van heeft weerhouden de engelenx die zondigden te straffen,

¨
Bĳbel geınspireerd. Tartarus
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a
maar hen, door hen in Tartarus
_
te werpen, aan afgronden van dikke duisternis heeft overgeleverd
om voor het oordeel bewaard te
worden; b 5 en hĳ zich er niet
van heeft weerhouden een wereld uit de oudheid te straffen,c
maar Noach,
een prediker van
_
rechtvaardigheid,d met zeven anderen veilig heeft bewaarde toen
hĳ een geweldige vloedf over een
wereld van goddeloze mensen
bracht; 6 en hĳ de steden So_
dom en Gomorra,
door ze in de
_
as te leggen, heeft veroordeeld,g
waardoor hĳ ze voor goddelozen
tot een voorbeeld gesteld heeft
van komende dingen; h 7 en hĳ
de rechtvaardige Lot heeft bevrĳd,i die zwaar gekweld werd
door het losbandig gedrag van
de mensen die de wet trotseerdenj — 8 want die rechtvaardige man heeft door wat hĳ zag en
hoorde toen hĳ onder hen woonde, dag aan dag zĳn rechtvaardige ziel gefolterd wegens hun
wetteloze daden — 9 dan weet
Jehovah mensen van godvruchtige toewĳding uit beproeving te
bevrĳden,k maar onrechtvaardigen te bewaren voor de dag van
het oordeel om afgesneden te worden,l 10 vooral echter hen die
het vlees achternagaan met de begeerte [het] te verontreinigenm en
die op heerschappĳ neerzien.n
Vermetel, eigenzinnig, beven zĳ
niet voor heerlĳken, maar spreken schimpend,o 11 terwĳl engelen, alhoewel zĳ in sterkte en
kracht zoveel groter zĳn, geen beschuldiging in beschimpende bewoordingen tegen hen inbrengen,p
[hetgeen zĳ niet doen] uit achting
voor Jehovah.q 12 Maar deze
[mensen] zullen, net als redeloze dieren, die van nature geboren
zĳn om gevangen en vernietigd te
worden, in de dingen waarvan zĳ
onwetend zĳn en schimpend spreken,r in hun eigen [loopbaan van]
vernietiging ook de vernietiging
ondergaan, 13 doordat zĳ zich
als loon voor onrechts zelf onrecht
aandoen.t
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´
Spotters. Hemel, aarde. Een dag bĳ Jehovah

Zĳ beschouwen een weelderig
leven overdag als een lust.a Vlekken en smetten zĳn zĳ, die zich
met onbeperkt genot aan hun bedrieglĳke leringen overgeven, terwĳl zĳ te zamen met U feestmaal
houden.b 14 Zĳ hebben ogen die
vol overspelc zĳn en die niet kunnen ophouden te zondigen,d en zĳ
verlokken onstandvastige zielen.
Zĳ hebben een hart dat geoefend
is in hebzucht.e Zĳ zĳn vervloekte kinderen.f 15 Doordat zĳ het
rechte pad hebben verlaten, zĳn
zĳ misleid. Zĳ hebben het pad gevolgd van B _ileam,g [de zoon] van
Beor,
die het loon van onrecht
_
liefhad,h 16 maar een terechtwĳzing ontving voor zĳn eigen
schending van wat juist was.i Een
stom lastdier, dat zich uitte met
de stem van een mens,j verhinderde de profeet zĳn waanzinnige
weg te vervolgen.k
17 Dezen zĳn bronnen zonder
water,l en nevels door een hevige storm voortgejaagd, en voor
hen is de donkerheid van de duisternis weggelegd.m 18 Want zĳ
uiten opgeblazen woorden die
geen nut afwerpen, en door de begeerten van het vlees n en door
losbandige gewoonten verlokkeno
zĳ hen die nog maar net ontvlucht zĳn aan degenen die in
dwaling wandelen.p 19 Terwĳl
zĳ hun vrĳheid beloven,q zĳn zĳ
zelf slaven van het verderf.r Want
al wie door een ander wordt overwonnen, wordt door hem tot slaaf
gemaakt.s 20 Indien zĳ, na door
een nauwkeurige kennis van de
Heer en Redder Jezus Christus
de verontreinigingen van de wereld te zĳn ontvlucht,t wederom
in deze zelfde dingen verwikkeld
raken en [erdoor] overwonnen
worden,u zĳn de laatste toestanden stellig erger voor hen geworden dan de eerste.v 21 Want het
zou beter voor hen zĳn geweest
het pad der rechtvaardigheid niet
nauwkeurig gekend te hebben,w
dan na het nauwkeurig gekend
te hebben zich van het heilige,
aan hen overgeleverde gebod af
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2 PETRUS 2:14–3:9

te wenden.a 22 Hun is overkomen wat het ware spreekwoord
zegt: „De hondb is tot zĳn eigen
uitbraaksel teruggekeerd, en de
gebade zeug tot het rollen in de
modder.”c
Geliefden, dit is nu de tweede
brief die ik schrĳf, waarin ik,
3
evenals in mĳn eerste, door herU

d

innering UW vermogen om helder
te denken opwek,e 2 opdat GIJ
zoudt terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige
profeten gesproken zĳnf en aan
het door bemiddeling van UW apostelen [meegedeelde] gebod van
de Heer en Redder.g 3 Want dit
weet GIJ in de eerste plaats, dat er
in de laatste dagenh spotters i zullen komen met hun spotternĳ, die
overeenkomstig hun eigen begeerten te werk gaanj 4 en zeggen: k
„Waar is nu de beloofde tegenwoordigheid van hem? l Ach wat,
van de dag af dat onze voorvaders
zĳn ontslapen, blĳven alle dingen
precies zo als sedert het begin der
schepping.”m
5 Want overeenkomstig hun
wens ontgaat dit feit hun aandacht, dat er door het woord van
God van oudsher hemelenn waren en een aarde, compact staande uit het water o en te midden
van water; p 6 en door die [middelen] werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd.q 7 Maar
door hetzelfde woord zĳn de hemelenr en de aarde s van nu voor
het vuur t opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het
oordeelu en van de vernietiging
der goddeloze mensen.v
8 Laat dit ene feit echter niet
aan UW aandacht ontgaan, gelief´ ´
den, dat bĳ Jehovah een dag als
duizend
jaar
is
en
duizend
jaar
´ ´
als een dag.w 9 Jehovah is niet
traag ten aanzien van zĳn belofte,x zoals sommigen traagheid
beschouwen, maar hĳ is geduldig met U, omdat hĳ niet wenst
dat er iemand vernietigd wordt,
maar wenst dat allen tot berouw

2 PETRUS 3:10—1 JOHANNES 1:7
geraken.a 10 Toch zal Jehovah’s
dag b komen als een dief,c waarop de hemelen met een sissend gedruis zullen voorbĳgaan,d maar de
elementen, intens heet, zullen ontbonden worden,e en de aarde f en
de werken daarop zullen ontdekt
worden.g
11 Aangezien al deze dingen
aldus ontbonden zullen worden,
wat voor mensen behoort GIJ dan
wel te zĳn in heilige gedragingen
en daden van godvruchtige toewĳding, 12 verwachtendh en goed
in gedachte houdend de tegenwoordigheid van de dag van Jehovah,i waardoor [de] hemelen brandend ontbonden zullen wordenj en
[de] elementen, intens heet, zullen
smelten! 13 Maar er zĳn nieuwe hemelenk en een nieuwe aarde,l die wĳ overeenkomstig zĳn
belofte verwachten, en daarin zal
rechtvaardigheid wonen.m
14 Daarom, geliefden, aangezien GIJ deze dingen verwacht,
doet UW uiterste best om ten slotte door hem onbevlektn en on-
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Nieuwe hemelen en aarde
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besmet en in vrede bevonden te
worden.a 15 Beschouwt bovendien het geduld van onze Heer
als redding, zoals ook onze geliefU overeenkomde broeder Pa_ ulus
_
stig de hem gegeven wĳsheidb
heeft geschreven,c 16 doordat
hĳ over deze dingen spreekt, zoals
hĳ dat ook in al [zĳn] brieven
doet. Daarin zĳn echter sommige
dingen moeilĳk te begrĳpen, die
de niet-onderwezenen en onstandvastigen verdraaien, zoals [zĳ dat]
ook met de overige Schriftend
[doen], tot hun eigen vernietiging.
17 GIJ daarom, geliefden, weest,
nu GIJ dit vooruit weet,e op UW
hoede dat GIJ U niet met hen laat
meeslepen door de dwaling van
personen die de wet trotseren
en UW eigen standvastigheid verliest.f 18 Neen, maar gaat voort
te groeien in de onverdiende goedheid en kennis van onze Heer en
Redder Jezus Christus.g Hem [zĳ]
de heerlĳkheid, zowel nu als tot de
dag der eeuwigheid.h
g Ef 4:15; Fil 3:8; h 2Ti 4:18.
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DE EERSTE BRIEF VAN

JOHANNES
Dat wat van [het] begin af
was, wat wĳ hebben gehoord,
1
wat wĳ met onze ogen hebben gea

b

zien,c wat wĳ aandachtig hebben
aanschouwdd en onze handen hebben betaste met betrekking tot
het woord des levens,f 2 (ja, het
leven werd openbaar gemaakt,g en
wĳ hebben gezien en leggen getuigenis afh en berichten U over het
eeuwige leven,i dat bĳ de Vader
was en aan ons openbaar gemaakt
werd,) 3 dat wat wĳ gezien en
gehoord hebben, berichten wĳ ook
U,j opdat ook GIJ met ons [daaraan] deel moogt hebben.k Bovendien is dit deelhebbenl van ons
met de Vader en met zĳn Zoon
Jezus Christus.m 4 En daarom
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schrĳven wĳ deze dingen opdat
wĳ in volledige mate vreugde mogen hebben.a
5 En dit is de boodschap die
wĳ van hem hebben gehoord en
U aankondigen: b dat God licht is,c
en in eendracht met hem is er
in het geheel geen duisternis.d
6 Indien wĳ de bewering uiten:
„Wĳ hebben deel met hem” en
toch voortgaan in de duisternis te
wandelen,e liegen wĳ en beoefenen wĳ de waarheid niet.f 7 Indien wĳ echter in het licht wandelen zoals hĳ zelf in het licht is,g
dan hebben wĳ deel met elkaar,h
d Ef 5:8; e 2Kor 6:14; f Tit 1:16; 1Jo 2:4; g Jo 1:9;
h 2Kor 8:4.
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Hebt de wereld niet lief. Antichrist

en het bloeda van Jezus, zĳn Zoon,
reinigtb ons van alle zonde.c
8 Indien wĳ de bewering uiten:
„Wĳ hebben geen zonde”,d misleiden wĳ onszelf,e en de waarheid
is niet in ons. 9 Indien wĳ onze
zonden belĳden,f dan is hĳ getrouw en rechtvaardig, zodat hĳ
ons onze zonden vergeeft en ons
van alle onrechtvaardigheid reinigt.g 10 Indien wĳ de bewering uiten: „Wĳ hebben niet gezondigd”, maken wĳ hem tot een
leugenaar, en zĳn woord is niet in
ons.h
Mĳn kindertjes, ik schrĳf U
deze dingen opdat GIJ geen
zonde begaat.i Mocht iemand niettemin een zonde begaan, dan hebben wĳ een helper j bĳ de Vader,
Jezus Christus, een rechtvaardige.k 2 En hĳ is een zoenoffer l
voor onze zonden,m echter niet alleen voor de onze,n maar ook voor
die van de gehele wereld.o 3 En
hierdoor weten wĳ dat wĳ hem
hebben leren kennen, namelĳk indien wĳ zĳn geboden blĳven onderhouden.p 4 Wie zegt: „Ik heb
hem leren kennen”q en toch zĳn
geboden niet onderhoudt,r is een
leugenaar, en de waarheid is niet
in hem.s 5 Maar wie zĳn woord
onderhoudt,t in hem is waarlĳk de
liefde Gods tot volmaaktheid gebracht.u Hierdoor weten wĳ dat
wĳ in eendracht met hem zĳn.v
6 Wie zegt in eendracht met hem´
te blĳven,w is verplicht ook zelf zo
te blĳven wandelen als hĳ gewandeld heeft.x
7 Geliefden, ik schrĳf U geen
nieuw gebod, maar een oud gebod,y dat GIJ van [het] begin af
hebt gehad.z Dit oude gebod is
het woord dat GIJ hebt gehoord.
8 Wederom schrĳf ik U een nieuw
gebod, iets wat in zĳn geval en in
het UWE waar is, want de duisternis a gaat voorbĳ en het ware lichtb
schĳnt reeds.
9 Wie zegt dat hĳ in het licht is
en toch zĳn broeder haat,c is tot
nu toe in de duisternis.d 10 Wie
zĳn broeder liefheeft, blĳft in
het licht,e en er is in zĳn geval

2
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1 JOHANNES 1:8–2:19

geen aanleiding tot struikelen.a
11 Maar wie zĳn broeder haat, is
in de duisternis en wandelt in de
duisternis,b en hĳ weet niet waarheen hĳ gaat,c want de duisternis
heeft zĳn ogen verblind.
12 Ik schrĳf U, kindertjes, omdat UW zonden U ter wille van
zĳn naam zĳn vergeven.d 13 Ik
schrĳf U, vaders, omdat GIJ hem
hebt leren kennen die van [het]
begin af is.e Ik schrĳf U, jonge
mannen,f omdat GIJ de goddeloze hebt overwonnen.g Ik schrĳf U,
jonge kinderen,h omdat GIJ de Vader hebt leren kennen.i 14 Ik
schrĳf U, vaders,j omdat GIJ hem
hebt leren kennen die van [het]
begin af is.k Ik schrĳf U, jonge
mannen, omdat GIJ sterkl zĳt en
het woord van God in U blĳftm en
GIJ de goddeloze hebt overwonnen.n
15 Hebt de wereld niet lief noch
de dingen in de wereld.o Indien
iemand de wereld liefheeft, is de
liefde van de Vader niet in hem; p
16 want alles wat in de wereld
is q — de begeerte van het vlees r
en de begeerte der ogens en het
opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die
men heeftt — spruit niet voort
uit de Vader, maar uit de wereld.u 17 De wereld gaat bovendien voorbĳ en ook haar begeerte,v maar wie de wilw van God
doet, blĳft in eeuwigheid.x
18 Jonge kinderen, het is het
laatste uur,y en zoals GIJ gehoord
hebt dat [de] antichrist komt,z zo
zĳn er ook nu vele antichristen
opgestaan; a uit welk feit wĳ te
weten komen dat het laatste uur
is aangebroken. 19 Zĳ zĳn van
ons uitgegaan, maar zĳ waren
niet van ons slag; b want indien
zĳ van ons slag waren geweest,
d Lu 24:47; Han 4:12; Han 10:43; e Jo 1:1; f Tit
2:6; g Jak 4:7; 1Jo 5:19; Opb 12:11; h Ga 4:19; i Jo
17:25; j 1Ti 5:17; k 1Jo 1:1; l Ef 6:10; m Heb 8:10;
2Jo 2; 3Jo 3; n Ro 8:37; o Ro 12:2; 1Kor 7:31; Ef
5:15; p Mt 6:24; Jak 4:4; q Tit 2:12; r Mt 5:28; Ro
13:14; 1Pe 1:14; s Ge 3:6; Sp 27:20; Mt 4:8; t Pr
5:11; Jak 4:16; u 1Kor 7:33; Ef 2:2; v 1Kor 7:31;
1Pe 1:24; w Mt 7:21; 1Pe 4:2; x Ps 37:29; Jo 6:40;
y Mt 24:33; z Mt 24:24; 2Th 2:3; 2Pe 2:1; a Mt
13:27; 2Th 2:7; 2Jo 7; Ju 4; b Han 20:30.

1 JOHANNES 2:20–3:12

Kinderen van God, kinderen van Duivel

zouden zĳ bĳ ons zĳn gebleven.a
Doch [zĳ zĳn weggegaan] opdat
duidelĳk aan het licht zou treden
dat niet allen van ons slag zĳn.b
20 En GIJ hebt een zalving van
de heilige; c GIJ allen hebt kennis.d
21 Ik schrĳf U niet omdat GIJ de
waarheid niet kent,e maar omdat
GIJ haar kent,f en omdat er geen
leugen uit de waarheid voortspruit.g
22 Wie anders is de leugenaar
dan degene die loochent dat Jezus de Christus is? h Dit is de antichrist,i degene die de Vader en
de Zoon loochent.j 23 Een ieder
die de Zoon loochent, heeft ook de
Vader niet.k Wie de Zoon belĳdt,l
heeft ook de Vader.m 24 Wat U
betreft, dat wat GIJ van [het] begin af hebt gehoord, moet in U blĳven.n Indien dat wat GIJ van [het]
begin af hebt gehoord, in U blĳft,
zult GIJ ook in eendrachto met de
Zoon en in eendracht met de Vader blĳven.p 25 Bovendien is dit
het beloofde dat hĳzelf ons beloofd
heeft: het eeuwige leven.q
26 Deze dingen schrĳf ik U over
hen die U trachten te misleiden.r
27 En wat U betreft, de zalving s
die GIJ van hem hebt ontvangen,
blĳft in U, en GIJ hebt niet nodig dat iemand U onderwĳst; t doch
zoals de van hem afkomstige zalving U omtrent alle dingen onderwĳst,u en waarachtig v is en geen
leugen, en zoals ze U onderwezen heeft, blĳft zo in eendrachtw
met hem. 28 Nu dan, kindertjes,x blĳft in eendrachty met hem,
opdat wĳ, wanneer hĳ openbaar
gemaakt wordt,z vrĳmoedigheid
van sprekena mogen hebben en
hem bĳ zĳn tegenwoordigheidb
niet beschaamd uit de weg behoeven te gaan. 29 Indien GIJ weet
dat hĳ rechtvaardig is,c komt GIJ
te weten dat een ieder die rechtvaardigheid beoefent, uit hem geboren is.d
e

Ziet welk een liefde de Vader
ons gegeven heeft, zodat wĳ
3
kinderen van God genoemd zouf

den worden; en dat zĳn wĳ ook.
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Daarom kent de werelda ons niet,
omdat ze hem niet heeft leren
kennen.b 2 Geliefden, thans zĳn
wĳ kinderen van God,c maar wat
wĳ zullen zĳn,d is nog niet openbaar gemaakt. Wĳ weten wel dat
wanneer hĳ openbaar gemaakt
wordt,e wĳ aan hem gelĳk zullen
zĳn,f want wĳ zullen hem zien
zoals hĳ is.g 3 En een ieder die
deze hoop op hem gesteld heeft,
zuiverth zich zoals hĳ zuiver is.i
4 Een ieder die zonde beoefent,j
beoefent ook wetteloosheid,k en
daarom is zonde l wetteloosheid.
5 GIJ weet ook dat hĳ openbaar
gemaakt werd om [onze] zonden
weg te nemen,m en in hem is geen
zonde.n 6 Een ieder die in eendracht met hem blĳft,o beoefent
geen zonde; p een ieder die zonde beoefent, heeft hem niet gezien noch hem leren kennen. q
7 Kindertjes, laat niemand U misleiden; wie rechtvaardigheid betracht, is rechtvaardig, evenals
hĳ rechtvaardig is.r 8 Wie zonde beoefent, spruit uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt
reeds van [het] begin af.s Hiertoe
werd de Zoon van God openbaar
gemaakt,t namelĳk om de werken van de Duivel te verbreken.u
9 Een ieder die uit God geboren is, beoefent geen zonde,v want
Zĳn [wedervoortbrengend] zaad
blĳft in zo iemand, en hĳ kan
geen zonde beoefenen omdat hĳ
uit God geboren is.w 10 Hieraan
zĳn de kinderen van God en de
kinderen van de Duivel kenbaar:
Een ieder die geen rechtvaardigheid betracht,x spruit niet uit God
voort, evenmin als hĳ die zĳn
broeder niet liefheeft.y 11 Want
dit is de boodschap die GIJ van
[het] begin af hebt gehoord,z dat
wĳ liefde voor elkaar moeten heb¨
ben; a 12 niet zoals Ka_ ın, die uit
de goddeloze voortsproot en zĳn
q Ps 15:1; 3Jo 11; r De 32:4; Ps 119:137; Ps
145:17; s Ge 3:14; Jo 8:44; t Heb 2:14; u Jo 16:33;
Kol 2:15; Heb 2:14; v 1Jo 5:18; w 1Pe 1:23; x 1Jo
2:29; y 1Jo 4:8; z 1Jo 1:1; 1Jo 2:7; 2Jo 5; a Jo
13:34.

1521

¨
Geınspireerde uitingen beproeven

broer vermoordde.a En waarom
vermoordde hĳ hem? Omdat zĳn
eigen werken goddeloos waren,b
maar die van zĳn broer rechtvaardig.c
13 Verwondert U niet, broeders,
dat de wereld U haat.d 14 Wĳ weten dat wĳ van de dood tot het leven zĳn overgegaan,e omdat wĳ de
broeders liefhebben.f Wie niet liefheeft, blĳft in de dood.g 15 Een
ieder die zĳn broeder haat,h is een
doodslager,i en GIJ weet dat geen
doodslager j eeuwig leven blĳvend
in zich heeft.k 16 Hieraan hebben wĳ de liefde leren kennen,l
dat hĳ voor ons afstand heeft gedaan van zĳn ziel; m en wĳ zĳn
verplicht afstand te doen van
[onze] ziel voor [onze] broeders.n
17 Als iemand echter de middelen
van deze wereld voor de instandhouding van het leven bezito en
zĳn broeder gebrek ziet lĳdenp en
toch de deur van zĳn [gevoelens
van] teder mededogen voor hem
sluit,q in welk opzicht blĳft de liefde Gods dan in hem? r 18 Kindertjes, laten wĳ liefhebben,s niet
met het woord noch met de tong,t
maar met de daadu en in waarheid.v
19 Hierdoor zullen wĳ weten
dat wĳ uit de waarheid voortspruiten,w en wĳ zullen voor zĳn aangezicht ons hart zekerheid geven
20 met betrekking tot alles waarin ons hart ons veroordeelt,x want
God is groter dan ons hart en
weet alle dingen.y 21 Geliefden,
indien [ons] hart [ons] niet veroordeelt, hebben wĳ vrĳmoedigheid van spreken tegenover God; z
22 en wat wĳ ook vragen, ontvangen wĳ van hem,a omdat wĳ zĳn
geboden onderhouden en de dingen doen die in zĳn ogen welgevallig zĳn.b 23 Ja, dit is zĳn gebod, dat wĳ geloven in de naam
van zĳn Zoon Jezus Christus c en
elkaar liefhebben,d zoals hĳ ons
een gebod gegeven heeft. 24 Bovendien blĳft degene die zĳn geboden onderhoudt, in eendracht
met hem en hĳ in eendracht met
zo iemand; e en hierdoor komen wĳ
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1 JOHANNES 3:13–4:9

te weten dat hĳ in eendracht met
ons blĳft,a dank zĳ de geestb die hĳ
ons heeft gegeven.
Geliefden, gelooft niet elke ge4
inspireerde uiting, maar be¨
proeft de geınspireerde uitingen
c

om te zien of ze uit God voortspruiten,d want er zĳn vele valse profeten tot de wereld uitgegaan.e
2 Hieraan onderkent GIJ de geinspireerde uiting die¨ van God
afkomstig is: f Elke geınspireerde
uiting die Jezus Christus als in
het vlees gekomen belĳdt, spruit
uit God voort,g 3 maar elke geinspireerde uiting die Jezus niet
h
belĳdt, spruit niet uit God voort.
¨
Wat meer is, dit is de [geınspireerde uiting] van de antichrist,
waarvan GIJ gehoord hebt dat hĳ
zou komen,i en nu is hĳ reeds in
de wereld.j
4 GIJ spruit uit God voort, kindertjes, en GIJ hebt die [personen]
overwonnen,k omdat hĳ die in eendracht met U is,l groter is m dan
hĳ die in eendracht met de wereld is.n 5 Zĳ spruiten uit de wereld voort; o daarom spreken zĳ
[dat wat voortkomt] uit de wereld, en de wereld luistert naar
hen.p 6 Wĳ spruiten uit God
voort.q Wie de kennis van God
verwerft, luistert naar ons; r wie
niet uit God voortspruit, luistert
wĳze onniet naar ons.s Op deze
¨
derkennen wĳ de geınspireerde
¨
uiting van waarheid en de geınspireerde uiting van dwaling.t
7 Geliefden, laten wĳ elkaar
blĳven liefhebben,u want de liefde v komt van God, en een ieder
die liefheeft, is uit God geborenw
en verwerft de kennis van God.x
8 Wie niet liefheeft, heeft God
niet leren kennen, want God is
liefde.y 9 Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt,z dat God zĳn eniggeboren
k 1Jo 5:4; l Jo 17:21; m 2Kr 20:6; n Ef 2:2; Ef
6:12; o 1Jo 5:19; p Jo 15:19; q 1Jo 3:10; r Jo 10:27;
s Jo 8:47; Jo 14:17; t 1Jo 4:1; u 1Pe 1:22; v 1Kor
13:13; w 1Jo 3:6; 1Jo 3:9; 1Jo 4:16; x Jo 17:3; y Ex
34:6; Mi 7:18; 1Jo 4:19; z Ro 5:8.
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Geloof overwint wereld. Drie die getuigen

Zoona naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wĳ door bemiddeling van hem leven zouden verwerven.b 10 De liefde bestaat in
dit opzicht niet hierin dat wĳ God
hebben liefgehad, maar dat hĳ ons
heeft liefgehad en zĳn Zoon heeft
uitgezonden als zoenoffer c voor
onze zonden.d
´
11 Geliefden, als God ons zo
heeft liefgehad, zĳn ook wĳ verplicht elkaar lief te hebben.e
12 Nooit heeft iemand God aanschouwd.f Indien wĳ elkaar blĳven liefhebben, blĳft God in ons
en wordt zĳn liefde in ons tot volmaaktheid gebracht.g 13 Hierdoor komen wĳ te weten dat wĳ
in eendracht met hem blĳvenh
en hĳ in eendracht met ons: i dat
hĳ ons zĳn geest heeft gegeven.j
14 Bovendien hebben wĳ zelf aanschouwdk en leggen er getuigenis
van afl dat de Vader zĳn Zoon als
Redder van de wereld heeft uitgezonden.m 15 Al wie de belĳdenis
aflegt dat Jezus Christus de Zoon
van God is,n met zo iemand blĳft
God in eendracht en hĳ in eendracht met God.o 16 En wĳ, wĳ
hebben de liefde p die God in ons
geval heeft, leren kennen en [erin]
geloofd.
God is liefde,q en wie in de liefde blĳft,r blĳft in eendracht met
God en God blĳft in eendrachts
met hem. 17 Op deze wĳze is de
liefde bĳ ons tot volmaaktheid gebracht, dat wĳ vrĳmoedigheid van
sprekent hebben op de oordeelsdag,u want zoals hĳ is, zo zĳn
ook wĳ in deze wereld.v 18 Er
is in de liefde geen vrees,w maar
volmaakte liefde werpt vrees buiten,x want vrees legt een beperking op. Ja, wie vreest, is niet tot
volmaaktheid gebracht in de liefde.y 19 Wat ons betreft, wĳ hebben lief omdat hĳ ons eerst heeft
liefgehad.z
20 Indien iemand de bewering
uit: „Ik heb God lief ” en toch
zĳn broeder haat, is hĳ een leugenaar.a Want wie zĳn broeder, die
hĳ heeft gezien, niet liefheeft,b
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kan God, die hĳ niet heeft gezien,a niet liefhebben. 21 En dit
gebod hebben wĳ van hem,b dat
degene die God liefheeft, ook zĳn
broeder moet liefhebben.c
Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God
5
geboren, en een ieder die deged

ne liefheeft die geboren deed worden, heeft hem lief die uit diegene
geboren is.e 2 Hierdoor komen
wĳ te weten dat wĳ de kinderen
van Godf liefhebben,g wanneer wĳ
God liefhebben en zĳn geboden
volbrengen.h 3 Want dit betekent de liefde i tot God, dat wĳ zĳn
geboden onderhouden; j en toch
zĳn zĳn geboden geen drukkende
last,k 4 want alles wat uit God
geboren is,l overwint de wereld.m
En dit is de overwinning n die de
wereld heeft overwonnen: o ons
geloof.p
5 Wie is het die de wereldq overwintr dan hĳ die geloofts dat Jezus
de Zoon van God is? t 6 Deze is
het die gekomen is door middel
van water en bloed, Jezus Christus; niet met het water u alleen,
maar met het water en met het
bloed.v En de geestw is het die getuigenis aflegt, want de geest is de
waarheid. 7 Want er zĳn er drie
die getuigenis afleggen, 8 de
geestx en het water y en het bloed,z
en de drie stemmen overeen.a
9 Indien wĳ het getuigenis aanvaarden dat mensen geven,b het
getuigenis dat God geeft, is groter, want dit is het getuigenis dat
God geeft, het feit dat hĳ getuigenis heeft afgelegdc betreffende zĳn Zoon. 10 Wie zĳn geloof
stelt in de Zoon van God, heeft
het getuigenis d in zĳn eigen geval. Wie geen geloof heeft in God,
heeft hem tot een leugenaar gemaakt,e omdat hĳ zĳn geloof niet
heeft gesteld in het gegeven getuigenis,f dat God als getuige g beq 1Jo 4:4; r 1Kor 15:57; s Ef 6:16; 1Jo 3:23; t Jo
20:31; u Mt 3:13; v Han 20:28; Ef 1:7; Heb 9:22;
1Pe 1:19; w Mt 3:16; Jo 1:33; x Lu 3:22; Lu 4:18;
Jo 1:32; Han 10:38; y Lu 3:21; z Heb 9:14; a Mt
18:16; 2Kor 13:1; 1Ti 3:16; b Mr 15:39; Jo 1:29; Jo
1:32; c Mr 1:11; Lu 9:35; Jo 12:28; d Ro 8:16; e Jo
3:33; f 1Kor 15:15; g Jo 5:37.
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Bedriegers

treffende zĳn Zoon heeft gegeven.
11 En hierin bestaat het gegeven
getuigenis, dat God ons eeuwig levena heeft gegeven, en dit leven
is in zĳn Zoon.b 12 Wie de Zoon
heeft, heeft dit leven; wie de Zoon
van God niet heeft, heeft dit leven niet.c
13 Ik schrĳf U deze dingen opdat GIJ moogt weten dat GIJ eeuwig levend hebt, GIJ die UW geloof in de naam van de Zoon van
God stelt.e 14 En dit is het vertrouwen dat wĳ jegens hem hebben,f dat, ongeacht wat wĳ vragen overeenkomstig zĳn wil, hĳ
ons hoort.g 15 En indien wĳ weten dat hĳ ons hoort met betrekking tot wat wĳ ook vragen,h dan
weten wĳ dat wĳ de gevraagde
dingen zullen hebben, daar wĳ ze
van hem hebben gevraagd.i
16 Als iemand zĳn broeder een
zonde ziet begaan welke niet de
dood met zich brengt,j zal hĳ vragen, en hĳ zal hem leven geven,k
ja, aan hen die niet zodanig zondigen dat zĳ de dood over zich
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brengen.a Er is een zonde welke
de dood met zich brengt. Betreffende die zonde zeg ik niet dat hĳ
een verzoek moet doen.b 17 Alle
onrechtvaardigheid is zonde; c en
toch is er een zonde welke niet de
dood met zich brengt.
18 Wĳ weten dat een ieder die
uit God geboren is,d geen zonde beoefent, maar Degene e die uit
God geboren is, waakt over hem,
en de goddeloze krĳgt hem niet
in zĳn greep.f 19 Wĳ weten dat
wĳ uit God voortspruiten,g maar
de gehele wereld ligt in de [macht
van de] goddeloze.h 20 Wĳ weten echter dat de Zoon van God
is gekomen,i en hĳ heeft ons het
verstandelĳke j vermogen gegeven
om de kennis van de waarachtige
te verwerven.k En wĳ zĳn in eendrachtl met de waarachtige, door
bemiddeling van zĳn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige m God en het eeuwige leven.n
21 Kindertjes, hoedt U voor de afgoden.o
m 1Th 1:9; n Jo 17:3; o 1Kor 10:14.
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DE TWEEDE BRIEF VAN

JOHANNES
1 De oudere mana aan de uitverkoren edele vrouwb en aan haar
kinderen, die ik waarlĳk liefheb,c
en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheidd hebben leren
kennen, 2 wegens de waarheid
die in ons blĳft,e en ze zal tot in
eeuwigheid met ons zĳn.f 3 Er
zal onverdiende goedheidg met
ons zĳn, barmhartigheid [en] vrede van God, [de] Vader,h en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, met waarheid en liefde.i
4 Ik verheug mĳ zeer omdat ik
onder uw kinderenj enigen aangetroffen heb die in de waarheid
wandelen,k zoals wĳ een gebod
van de Vader hebben ontvangen.l
5 Nu verzoek ik u daarom, edele
vrouw, als [iemand] die u niet een

a 1Pe 5:1
3Jo 1
b 1Pe 5:13
c 1Pe 1:22
1Pe 2:17
d Jo 8:32
1Jo 3:18
e Jo 8:31
f Jo 17:17
g Heb 4:16
h 1Ti 1:2
2Ti 1:2
i Ef 4:15
j 1Jo 2:13
k 2Kor 4:2
3Jo 3
l Ef 6:1

2e kolom
a 1Jo 2:7

nieuw gebod schrĳft,a maar een
[gebod] dat wĳ van [het] begin af
hebben gehad,b dat wĳ elkaar liefhebben.c 6 En dit betekent de
liefde,d dat wĳ volgens zĳn geboden blĳven wandelen.e Dit is het
gebod, zoals gĳlieden van [het] begin af hebt gehoord, dat GIJ daarin
moet blĳven wandelen.f 7 Want
er zĳn vele bedriegers tot de wereld uitgegaan,g personen die de
komst van Jezus Christus in het
vlees niet belĳden.h Dit is de bedrieger i en de antichrist.j
8 Let op UZELF, opdat GIJ de dingen die door ons werk tot stand

b 1Jo 1:1
c Jo 13:34
Jo 15:12
1Pe 4:8
d 1Kor 13:4

e Jo 14:15; 1Jo 2:5; 1Jo 5:3; f Jo 14:21; g Mt 24:24;
Han 20:29; 2Pe 2:1; 1Jo 2:18; Opb 2:2; h 1Jo 4:2;
i Mt 7:15; Mt 7:23; Mt 24:24; 2Th 2:7; j Lu 11:23;
1Jo 2:22; 1Jo 4:3; Ju 4.

2 JOHANNES 9—3 JOHANNES 14
zĳn gebracht, niet verliest, maar
een volledige beloning moogt verkrĳgen.a 9 Een ieder die vooruitdringtb en niet blĳftc in de
leer van de Christus, heeft God
niet.d Wie in die leer blĳft, hĳ
heeft zowel de Vader als de Zoon.e
10 Als iemand tot U komt en deze
leer niet brengt, ontvangt hem
nimmer in UW huis f en richt ook
geen groet tot hem.g 11 Want
wie een groet tot hem richt, heeft
deel aan zĳn goddeloze werken.h

a Jo 4:36
Heb 10:35
b 1Jo 2:22
c Jo 15:6
1Jo 2:27
d Jo 14:6
3Jo 9
e Heb 3:14
1Jo 2:23
f De 17:5
Ro 16:17
1Kor 5:11
2Th 3:6
2Th 3:14
g 1Kon 13:16
Han 19:9
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12 Ofschoon ik U vele dingen
te schrĳven heb, wens ik het niet
met papier en inkt te doen,a maar
ik hoop bĳ U te komen en van
aangezicht tot aangezicht met U
te spreken,b opdat GIJ in volledige
mate vreugde c moogt hebben.d
13 De kinderen van uw zuster,
de uitverkorene, zenden u hun
groeten.e
h 1Ti 5:22; Opb 18:4; 2e kolom a 3Jo 13; b 3Jo
14; c Jo 17:13; d 1Jo 1:4; e 1Pe 5:13.
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DE DERDE BRIEF VAN

JOHANNES
1 De oudere mana aan Gajus,
_
de geliefde, die ik waarlĳk liefheb.b
2 Geliefde,c ik bid dat gĳ in alle
dingen voorspoedig moogt zĳnd
en een goede gezondheid moogt
genieten,e evenals uw ziel voorspoedig is.f 3 Want ik heb mĳ
zeer verheugd toen er broeders
kwamen en zĳ getuigenis aflegden van de waarheid waaraan gĳ
vasthoudt, zoals gĳ voortgaat in
de waarheid te wandelen.g 4 Ik
heb geen grotere reden tot dankbaarheid dan deze dingen, dat ik
hoor dat mĳn kinderen voortgaan
in de waarheid te wandelen.h
5 Geliefde, gĳ doet een getrouw
werk in al wat gĳ voor de broeders doet,i en dat nog wel voor
vreemden,j 6 die ten overstaan
van de gemeente van uw liefde
getuigenis hebben afgelegd. Wees
zo goed hen op weg te zenden
op een wĳze die God waardig is.k
7 Want ten behoeve van [zĳn]
naam zĳn zĳ uitgegaan, zonder
¨
iets van de mensen uit de natien
aan te nemen.l 8 Wĳ zĳn daarom verplicht zulke personen gastvrĳ te ontvangen,m opdat wĳ medewerkers in de waarheid mogen
worden.n
9 Ik heb het een en ander aan
de gemeente geschreven, maar

a 1Pe 5:1
2Jo 1
b 1Pe 1:22
1Pe 2:17
c 1Ti 6:2
Flm 1
d 1Kor 16:2
e Han 15:29
f 1Kor 14:20
g 2Jo 4
h 1Kor 4:15
2Ti 1:2
Tit 1:4
Flm 10
i Mt 25:38
j Heb 13:2
k Han 20:38
Tit 3:13
l 1Kor 9:12
1Kor 9:15
m Mt 10:41
Mt 25:35
Han 17:7
Flm 22
1Pe 4:9
n Ro 12:13

2e kolom
a Mt 20:27
Han 20:30
Fil 2:3
b Kol 4:16
c Ro 12:10
Heb 13:7
Heb 13:17
d 1Kor 4:19
2Kor 13:2
e Ps 101:5
Sp 6:19
f Ef 6:21
Fil 2:19
Kol 4:7
g 2Kor 7:15
h 2Ti 4:15
i Mt 24:49
j Ro 12:9
Ro 13:3
1Pe 3:11
k 1Jo 3:6
1Jo 3:9
l 1Jo 3:10
m 1Ti 3:7

Diotrefes,
die graag de eerste
_
plaats onder hen inneemt,a ontb
vangt niets van ons met achting.c
10 Daarom zal ik, als ik kom,
zĳn werken in herinnering brengen, die hĳ blĳft doen,d terwĳl hĳ
met boosaardige woorden over ons
snatert.e En daarmee nog niet tevreden, ontvangt hĳ ook zelf de
broeders f niet met achting, en degenen die hen willen ontvangen,g
tracht hĳ hiervan te weerhoudenh
en uit de gemeente te werpen.i
11 Geliefde, volg het slechte
niet na, maar het goede.j Wie het
goede doet, spruit uit God voort.k
Wie het slechte doet, heeft God
niet gezien.l 12 Aangaande Demetrius
is door hen allen getui_
genis afgelegdm en ook door de
waarheid zelf. Ja, ook wĳ leggen
getuigenis af,n en gĳ weet dat het
getuigenis dat wĳ geven, waar is.o
13 Ik had u vele dingen te
schrĳven, toch wens ik u niet
met inkt en pen verder te schrĳven.p 14 Maar ik hoop u weldra
te zien, en wĳ zullen van aangezicht tot aangezicht spreken.q
Moge vrede u ten deel vallen.r
De vrienden zenden u hun groeten.s Breng mĳn groeten over t aan
de vrienden bĳ name.
n Jo 19:35; o Jo 21:24; p 2Jo 12; q Ga 4:20; r 1Pe
5:14; s Fil 4:22; t Tit 3:15.

DE BRIEF VAN

JUDAS
1 Judas,
een slaaf van Jezus
_
Christus, maar een broer van Jaa
aan
de geroepenen,b die
kobus,
_
in gemeenschap met God, [de] Vader,c bemind en voor Jezus Christus bewaardd zĳn:
2 Mogen barmhartigheide en
vrede f en liefde g ten aanzien van
U vermeerderd worden.h
3 Geliefden,i alhoewel ik alles
in het werk stelde om U te schrĳven over onze gemeenschappelĳke redding,j vond ik het noodzakelĳk U te schrĳven ten einde U te
vermanen onvermoeid te strĳden
voor het geloofk dat eens voor altĳd aan de heiligen werd overgeleverd.l 4 De reden die ik daarvoor heb, is dat er zekere mensen
heimelĳk zĳn binnengedrongen,m
reeds lang geleden door de Schriften voor dit oordeeln bestemd,o
goddeloze mensen,p die de onverdiende goedheid van onze God
veranderen in een verontschuldiging voor losbandig gedrag q en
ontrouw blĳken te zĳnr aan onze
enige Eigenaar s en Heer,t Jezus
Christus.
5 Ik wens U eraan te herinneren, ofschoon GIJ alle dingen eens
voor altĳd weet,u dat Jehovah, alhoewel hĳ een volk uit het land
Egypte
heeft gered,v naderhand
_
hen die geen geloof toonden, heeft
omgebracht.w 6 En de engelen
die hun oorspronkelĳke positie
niet hebben behouden maar hun
eigen juiste woonplaats hebben
verlaten,x heeft hĳ met eeuwige bandeny onder dikke duisternis
bewaard voor het oordeel van de
grote dag.z 7 Zo zĳn ook Sodom
_
en Gomorra
en de omliggende ste_
a
den, nadat ze op dezelfde wĳze
als de voornoemden buitensporig hoererĳ hadden bedreven en
vlees waren achternagegaan voor
tegennatuurlĳk gebruik,b [ons] tot
een [waarschuwend] voorbeeld
gesteldc doordat ze de gerechtelĳke straf van eeuwig vuur ondergaan.d
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Tit 3:5
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j Ex 19:6
Jo 4:22
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Heb 2:3
1Pe 2:9
2Pe 1:1
k 2Kor 11:4
Ga 1:6
Ef 6:11
1Ti 1:18
1Ti 6:12
l Ef 3:5
m Mt 13:25
Mt 13:38
Ga 2:4
1Jo 2:19
n 2Pe 3:7
o 1Pe 2:8
p 2Ti 2:16
Tit 1:16
q Sp 21:27
2Kor 12:21
Ga 5:19
2Pe 2:14
r Han 20:30
2Th 2:3
2Pe 2:1
s 1Kor 6:20
1Kor 7:23
2Pe 2:1
t Ef 4:5
u Ro 15:4
2Pe 3:1
v Ex 12:41
De 17:16
w Nu 14:35
1Kor 10:5
Heb 3:19
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1Pe 3:20
2Pe 2:4
Opb 12:7
y Lu 8:31
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Le 18:22
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d Ge 19:24
Mt 10:15
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8 Op dezelfde wĳze evenwel verontreinigen ook deze mensen, die
zich aan dromen overgeven,a het
vlees en minachten heerschappĳb
en spreken schimpend over heerlĳken.c 9 Toen de aartsengeld
¨
M _ichaele echter een geschil hadf
met de Duivel en redetwistte over
Mozes’
lichaam,g durfde hĳ niet in
_
beschimpende bewoordingen een
oordeel tegen hem uit te brengen,h maar zei: „Jehovah bestraffe
u.”i 10 Deze [mensen] daarentegen spreken schimpend over alles
wat zĳ in werkelĳkheid niet kennen; j maar alles wat zĳ van nature, evenals de redeloze dieren,k
wel begrĳpen, daarin blĳven zĳ
zich verderven.l
11 Wee hun,
want zĳ zĳn het
¨
pad van Ka_ ın opgegaanm en hebben zich voor een beloning hals
over kop op de dwaalweg van B _ileam begevenn en zĳn in het opstandige gepraato van Korach
ver_
gaan! p 12 Deze [mensen] zĳn de
onder water verborgen klippen
op UW liefdemaaltĳden,q terwĳl
zĳ met U feestmaal houden, herders die zonder vrees zichzelf
weiden; r waterloze wolken, door
windens heen en weer gedreven; t
bomen in de late herfst, [maar]
zonder vrucht, tweemaal gestorven, ontworteld; u 13 woeste golven van de zee, die hun eigen oorzaken van schande opschuimen; v
sterren zonder vaste baan, waarvoor de donkerheid van de duisternis voor eeuwig is weggelegd.w
14 Ja, over hen heeft ook de zevende [in rechte lĳn afstammend]
x geprofevan Adam,
Henoch,
_
_
teerd, toen hĳ zei: „Zie! Jehovah is
2e kolom a De 13:3; 2Pe 2:1; b De 17:12; 2Pe
2:10; c Ex 22:28; Jo 17:22; 1Ti 6:4; 1Pe 4:14; 3Jo
10; d 1Th 4:16; e Ex 23:20; Ex 32:34; Ex 33:2; Da
10:21; Da 12:1; f Da 10:13; g De 34:6; h 2Pe 2:11;
i Za 3:2; j 1Kor 2:14; Ju 19; k 2Pe 2:12; l Ro 1:24;
Ga 6:8; Ef 4:22; m Ge 4:5; Ge 4:8; 1Jo 3:12; n Nu
22:32; De 23:5; 2Pe 2:15; Opb 2:14; o 2Th 2:3; 1Ti
1:20; 2Ti 2:16; p Nu 16:3; Nu 16:32; q 2Ti 3:6; 2Pe
2:13; r Ez 34:8; s Ef 4:14; t 2Pe 2:17; u Mt 15:13;
v Jes 57:20; w Heb 6:4; Opb 21:8; x Ge 5:22.

JUDAS 15—OPENBARING 1:5
met zĳn heilige myriaden gekomena 15 om aan allen het oordeel te voltrekkenb en om alle
goddelozen schuldig te verklaren
betreffende al hun goddeloze daden die zĳ op goddeloze wĳze bedreven hebben, en betreffende alle
aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben.”c
16 Deze mensen zĳn murmureerders,d klagers over hun levenslot, die overeenkomstig hun
eigen begeerten te werk gaan,e
en hun mond spreekt opgeblazen
woorden,f terwĳl zĳ ter wille van
[hun eigen] voordeel persoonlĳkheden bewonderen.g
17 GIJ echter, geliefden, herinnert U de woorden die tevoren door de apostelen van onze
Heer Jezus Christus zĳn gesproken,h 18 hoe zĳ altĳd tot U zeiden: „In de laatste tĳd zullen
er spotters zĳn, die overeenkomstig hun eigen begeerten naar
goddeloze dingen te werk zullen
gaan.”i 19 Dezen zĳn het die afscheidingen veroorzaken,j dierlĳke [mensen],k die geen geestelĳke gezindheid hebben.l 20 Maar
GIJ, geliefden, moet UZELF opbou-

Visioen van laatste dingen

a De 33:2
Da 7:10
Za 14:5
Heb 12:22
b Ps 149:7
Ez 25:17
2Th 1:6
c Mal 3:13
Mt 12:36
d Nu 14:27
1Kor 10:10
Fil 2:14
e Jak 4:3
2Pe 2:18
f Ps 75:5
Ps 140:11
Tit 1:10
g Le 19:15
Sp 28:21
Jak 2:9
h 2Pe 3:2
i Han 20:30
1Ti 4:1
2Ti 3:1
2Pe 2:1
2Pe 3:3
j Lu 11:23
Ro 16:17
1Kor 1:10
Jak 3:16
3Jo 10
Opb 2:15
k Ho 4:14
l 1Kor 2:14
Heb 12:16

2e kolom
a Han 20:32
1Kor 3:10
b Ga 5:22
Kol 2:7
1Th 5:11
c Lu 11:13
Ro 8:26
Ef 6:18
d Jo 15:10
Ro 8:39
1Jo 5:3
e 2Ti 1:18
Tit 3:5
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wena op UW allerheiligst geloof b en
bidden met heilige geest,c 21 en
UZELF [aldus] bewaren in Gods liefde,d in afwachting van de barmhartigheide van onze Heer Jezus
Christus, met eeuwig leven in het
vooruitzicht.f 22 Gaat ook voort
barmhartigheid te toneng jegens
sommigen die twĳfels hebben; h
23 redt [hen] i door [hen] uit het
vuur te rukken.j Maar blĳft jegens anderen barmhartigheid tonen, doch doet dit met vrees, terwĳl GIJ zelfs het onderkleed, dat
door het vlees bezoedeld is, haat.k
24 Aan degene nu die U voor
struikelen kan behoedenl en U
onbesmet,m met grote vreugde,
voor zĳn heerlĳkheid kan doen
staan, 25 aan [de] enige God,
onze Reddern door bemiddeling
van Jezus Christus,o onze Heer,
zĳ heerlĳkheid,p majesteit, machtq
en autoriteitr in alle voorbĳgegane eeuwigheids en nu en tot in
alle eeuwigheid.t Amen.u
f Tit
2:13;
4:11;
l Ps
Kol
1Jo
90:2;

3:7; 1Jo 1:2; 1Jo 2:25; g Mt 5:7; Mt 9:13; Jak
h Jak 1:6; i Ro 11:14; Ga 6:1; Jak 5:19; j Am
Za 3:2; Mt 18:8; k Sp 8:13; Ga 5:19; Opb 3:4;
145:20; m Ro 8:33; Ef 1:4; Ef 5:27; Fil 1:10;
1:22; n Lu 1:47; o Mt 20:28; Jo 3:16; Ro 5:8;
4:9; p Ps 29:1; q Opb 11:17; r Da 4:35; s Ps
t Hab 1:12; u Ro 16:27.
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EEN OPENBARING
AAN JOHANNES

Een openbaring a door Jezus
Christus, die God hem gegeven heeftb om aan zĳn slavenc
de dingen te tonen die binnenkort gebeuren moeten.d En hĳ
heeft zĳn engel uitgezondene en
[haar] door bemiddeling van hem
in tekenenf aan zĳn slaaf Johan_
nes g meegedeeld, 2 die getuigenis heeft afgelegd van het woord
dat God heeft gegevenh en van
het getuigenis dat Jezus Christus
heeft gegeven,i ja, van alle dingen die hĳ gezien heeft. 3 Gelukkig j is hĳ die de woorden van
deze profetie hardop leestk en zĳn

1

HFDST. 1
a 1Kor 14:6
Ga 1:12
b Da 2:28
Jo 12:49
c Am 3:7
Opb 7:3
Opb 22:6
d Opb 1:19
e Opb 22:16
f Han 2:22
g Mt 10:2
Mr 1:19
Jo 21:20
h Opb 1:9

zĳ die ze horena en die onderhouden al wat daarin geschreven
staat; b want de bestemde tĳd is
nabĳ.c
4 Johannes
aan de zeven ge_
meentend die in het [district]
Asia
zĳn:
_
Mogen onverdiende goedheid
en vrede U ten deel vallen van
„Hem die is en die was en die
komt”,e en van de zeven geestenf
die voor zĳn troon zĳn, 5 en van

i Opb 22:20
j Jo 13:17
k Ps 1:2
1Ti 4:13

2e kolom a Opb 22:18; b Lu 11:28; Jak 1:22;
c Da 8:19; Opb 22:10; d Opb 1:11; e Ex 3:14; Opb
1:8; Opb 4:8; Opb 11:17; f Opb 4:5.
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Inspiratie. 7 brieven

Jezus Christus, „de Getrouwe Getuige”,a „De eerstgeborene uit de
doden”b en „De Heerser over de koningen der aarde”.c
Aan hem die ons liefheeftd en
die ons door middel van zĳn eigen
bloed van onze zonden verlost
heefte — 6 en hĳ heeft ons gemaakt tot een koninkrĳk,f tot
priesters g voor zĳn God en Vader
— ja, hem zĳ de heerlĳkheid en
de macht in eeuwigheid.h Amen.
7 Ziet! Hĳ komt met de wolken,i en elk oog zal hem zien,j
ook degenen die hem doorstoken
hebben; k en alle stammen van de
aarde zullen zich wegens hem in
droefheid slaan.l Ja, amen.
8 „Ik ben de Alfa en de Omega,”m zegt Jehovah God, „Hĳ die
is en die was en die komt,n de Almachtige.”o
9 Ik, Johannes,
UW broeder en
_
een deelhebber met U aan de verdrukking p en het koninkrĳkq en
de volharding r in gezelschap van
Jezus,s kwam wegens het spreken
over God en het getuigenis afleggen van Jezus t op het eiland terecht dat Patmos
wordt genoemd.
_
10 Door inspiratie u geraakte v ik
in de dag des Heren,w en ik hoorde achter mĳ een krachtige stemx
als van een trompet, 11 die zei:
„Schrĳf y wat gĳ ziet in een boekrol en zend die naar de zeven gea en in Smyrnab
meenten: z in Efeze
_
_
c
en in Pergamum
en in Thyat _irad
_
e en in Filadelfiaf
en in Sardes
en in
_
_
g
Laodicea.”
_
12 En ik keerde mĳ om ten einde de stem te zien die met mĳ
sprak, en toen ik mĳ had omgekeerd, zag ik zeven gouden lampenstandaarden,h 13 en in het
midden van de lampenstandaarden iemand gelĳk een mensenzoon,i bekleed met een gewaad
dat tot de voeten reikte, en aan
de borst omgord met een gouden
gordel. 14 Bovendien waren zĳn
hoofd en zĳn haar witj als witte
wol, als sneeuw, en zĳn ogen als
een vuurvlam; k 15 en zĳn voeten waren gelĳk fĳn koper,l wanneer dat in een oven gloeit; en zĳn
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OPENBARING 1:6–2:4
stema was als het geluid van vele
wateren. 16 En in zĳn rechterhand had hĳ zeven sterren,b en uit
zĳn mond kwam een scherp, lang
tweesnĳdend zwaardc te voorschĳn, en zĳn gelaat was als de
zon, wanneer ze in haar kracht
schĳnt.d 17 En toen ik hem zag,
viel ik als dood aan zĳn voeten
neer.
En hĳ legde zĳn rechterhand op
mĳ en zei: „Vrees niet.e Ik ben
de Eerste f en de Laatste,g 18 en
de levende; h en ik werd een dode,i
maar zie! ik leef tot in alle eeuwigheid,j en ik heb de sleutels van de
l
doodk en van Hades.
19 Schrĳf
_
daarom de dingen op die gĳ gezien hebt, en de dingen die zĳn
en de dingen die hierna zullen
geschieden.m 20 Wat het heilige
geheim betreft van de zeven sterrenn die gĳ op mĳn rechterhand
hebt gezien, en [van] de zeven gouden lampenstandaarden: o De zeven sterren betekenen [de] engelen van de zeven gemeenten, en
de zeven lampenstandaarden betekenen zeven gemeenten.p
q

Schrĳf aan de engel van de
gemeente in Efeze:
Deze din2
_
gen zegt hĳ die de zeven sterr

ren in zĳn rechterhand houdt,s hĳ
die te midden van de zeven gouden lampenstandaarden wandelt: t
2 ’Ik ken uw daden,u en uw moeizame arbeid en volharding, en [ik
weet] dat gĳ slechte mensen niet
kunt verdragen, en dat gĳ hen die
zeggen dat zĳ apostelen zĳnv maar
het niet zĳn, op de proef steltw
en hen leugenaars hebt bevonden.
3 Gĳ geeft ook blĳk van volharding,x en gĳ hebt ter wille van
mĳn naamy standgehouden en zĳt
niet moe geworden.z 4 Niettemin heb ik [dit] tegen u, dat gĳ de
liefde die gĳ eerst hadt, hebt verlaten.a
i Ro 5:6; 1Pe 3:18; j Ro 6:9; 1Ti 6:16; Heb 7:24;
k Job 38:17; Ps 9:13; l Jes 38:10; Mt 16:18; Jo
6:54; Jo 11:25; m Opb 4:1; Opb 22:6; n Opb 1:16;
o Opb 1:12; p Mt 5:16; Fil 2:15; HFDST. 2 q Opb
1:20; r Han 19:1; Ef 1:1; s Opb 1:16; t Opb 1:13;
u Jo 2:25; Opb 2:19; Opb 3:1; v Han 20:30; 2Kor
11:13; w 1Jo 4:1; x Lu 21:19; Heb 12:1; y 1Pe 4:14;
z Ga 6:9; a Mt 24:12.

OPENBARING 2:5-23

Boom des levens. Gevangenis. Izebel

5 Bedenk daarom vanwaar gĳ
gevallen zĳt en heb berouwa en
doe de daden van vroeger. Zo
niet, dan kom ik tot u,b en ik
zal uw lampenstandaardc van zĳn
plaats verwĳderen, tenzĳ gĳ berouw hebt. 6 Maar dit hebt gĳ,
dat gĳ de
¨ daden van de sekte van
Nikola_ us d haat,e die ook ik haat.
7 Wie een oor heeft, hĳ hore wat
de geestf tot de gemeenten zegt:
Hem die overwint,g zal ik geven te
eten van de boom des levens,h die
in het paradĳs van God staat.’
8 En schrĳf aan de engeli van
de gemeente in Smyrna:
Deze din_
gen zegt ’de Eerste en de Laatste’,j
die een dode werd en [weer] tot
leven gekomen is: k 9 ’Ik ken uw
verdrukking en armoede — doch
gĳ zĳt rĳkl — en de lastering van
de zĳde van hen die zeggen dat
zĳ joden zĳnm en het evenwel
niet zĳn, maar die een synagoge
van Satan
zĳn.n 10 Wees niet be_
vreesd voor de dingen die gĳ gaat
lĳden.o Zie! De Duivelp zal voortgaan sommigen van U in de gevangenis te werpen, opdat GIJ volledig op de proef wordt gesteldq en
opdat GIJ tien dagen verdrukking r
hebt. Bewĳs dat gĳ getrouw zĳt,
zelfs tot de dood,s en ik zal u de
kroon des levens geven.t 11 Wie
een oor heeft, hĳ hore u wat de
geestv tot de gemeenten zegt:
Wie overwint,w zal geenszins schade lĳden van de tweede dood.’x
12 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Pergamum:
Deze
_
dingen zegt hĳ die het scherpe, lange tweesnĳdende zwaard
heeft: y 13 ’Ik weet waar gĳ
woont, namelĳk daar waar de
troon van Satan
is; en toch blĳft
_
gĳ aan mĳn naam vasthouden,z
en gĳ hebt uw geloof in mĳ niet
verloochend,a zelfs niet in de dagen van Antipas,
mĳn getuige,b de
_
getrouwe, die aan UW zĳde, daar
waar Satan
woont, gedoodc werd.
_
14 Niettemin heb ik enkele dingen tegen u, dat gĳ daar sommigen hebt die aan de leer van B _ie
leamd vasthouden, die Balak
ging
_
leren een struikelblok voor de zo-
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¨
nen van Isra
el te leggen, dat zĳ
_
dingen zouden eten die aan afgoden ten slachtoffer waren gebracht en hoererĳ zouden bedrĳven.a 15 Zo zĳn er ook bĳ u die
op dezelfde wĳze aan¨ de leer van
de sekte van Nikola_ us b vasthouden. 16 Heb daarom berouw.c Zo
niet, dan kom ik vlug tot u, en ik
zal oorlog tegen hen voerend met
het lange zwaard van mĳn mond.e
17 Wie een oor heeft, hĳ hore
wat de geest tot de gemeenten
zegt: f Hem die overwint,g zal ik
wat van het verborgen mannah
geven, en ik zal hem een witte
kiezelsteen geven, en op de kiezelsteen staat een nieuwe naami
geschreven, die niemand kent dan
hĳ die hem ontvangt.’j
18 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Thyat _ira: k Deze
dingen zegt de Zoonl van God, hĳ
die ogen heeft als een vuurvlamm
en wiens voeten als fĳn koper
zĳn: n 19 ’Ik ken uw daden en
uw liefde o en geloof en bediening
en volharding, en [ik weet] dat
uw dadenp de laatste tĳd meer
zĳn dan die van vroeger.q
20 Niettemin heb ik [dit] ter
gen u, dat gĳ die vrouw Izebel,
_
die zich een profetes noemt, tolereert, en zĳ leerts en misleidt
mĳn slaven,t zodat zĳ hoererĳ bedrĳvenu en dingen eten die aan
afgoden ten slachtoffer zĳn gebracht.v 21 En ik heb haar tĳd
gegeven om berouw te hebben,w
maar zĳ wil geen berouw hebben
van haar hoererĳ.x 22 Zie! Ik sta
op het punt haar op een ziekbed te
werpen, en hen die overspel met
haar plegen, in grote verdrukking
te brengen, tenzĳ zĳ berouw hebben van haar daden. 23 En haar
kinderen zal ik met dodelĳke plagen doden, zodat alle gemeenten
zullen weten dat ik het ben die de
nieren en harten doorzoek, en ik
zal een ieder van U geven overeenkomstig UW daden.y
p Jak 2:20; q Fil 3:16; r 1Kon 16:31; 2Kon 9:22;
s 1Ti 2:12; t Ef 6:6; u Han 15:29; 1Kor 5:11; Ga
5:19; Ef 5:5; v Opb 2:14; w Ro 2:4; x Ro 2:5; Opb
21:8; y Mt 16:27; Opb 22:12.
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IJzeren staf. De „Amen”

24 Maar tot de overigen van U
die in Thyat _ira zĳn, allen die deze
leer niet hebben, degenen namelĳk die de „diepe dingen van
a — zoals zĳ zeggen —
Satan”
_
niet hebben leren kennen, zeg
ik: Ik leg U geen andere last op.b
25 Hoe dan ook, houdt vast wat
GIJ hebt,c totdat ik kom.
26 En
hem die overwint en mĳn daden
tot het einde toe onderhoudt,d zal
¨
ik autoriteit over de natien geven,e 27 en hĳ zal de mensen
weiden met een ĳzeren staf,f zodat zĳ als lemen vaten in stukken
gebroken zullen worden,g gelĳk
ook ik van mĳn Vader ontvangen
heb, 28 en ik zal hem de morgenster h geven. 29 Wie een oor
heeft, hĳ hore wat de geesti tot de
gemeenten zegt.’j
k

En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Sardes:
Deze
3
_
dingen zegt hĳ die de zeven geestenl van God en de zeven sterren heeft: m ’Ik ken uw daden,
dat gĳ de naam hebt levend te
zĳn, maar gĳ zĳt dood.n 2 Word
waakzaamo en versterkp de overige dingen, die op het punt stonden te sterven, want ik heb bevonden dat uw daden niet ten
volle verricht zĳn voor het oog
van mĳn God.q 3 Bedenk daarom steeds hoe gĳ ontvangenr en
hoe gĳ gehoord hebt, en blĳf [het]
bewarens en heb berouw.t Beslist,
indien gĳ niet ontwaakt,u zal ik
komen als een dief,v en gĳ zult
geenszins weten op welk uur ik u
zal overvallen.w
4 Niettemin hebt gĳ enkele nadie hun bovenmenx in Sardes
_
klederen niet hebben verontreiy en zĳ zullen met mĳ in
nigd,
witte [klederen] wandelen,z omdat zĳ het waardig zĳn.a 5 Wie
overwint,b zal aldus met witte bovenklederen worden getooid; c en
ik zal zĳn naam geenszins uit het
boek des levens uitwissen,d maar
ik zal zĳn naam belĳden voor
mĳn Vader e en voor zĳn engelen.f
6 Wie een oor heeft, hĳ hore wat
de geestg tot de gemeenten zegt.’
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OPENBARING 2:24–3:15
7 En schrĳf aan de engela van
de gemeente in Filadelfia:
Deze
_
dingen zegt hĳ die heilig is,b die
c
waarachtig is, die de sleutel van
David
heeft,d die opent zodat nie_
mand zal sluiten en sluit zodat
niemand opent: 8 ’Ik ken uw dadene — zie! ik heb een geopende
deur voor u gesteld,f die niemand
kan sluiten — [en ik weet] dat
gĳ een weinig kracht hebt, en gĳ
hebt mĳn woord bewaard en hebt
u niet ontrouw getoond aan mĳn
naam.g 9 Zie! Hen die tot de synagoge van Satan
behoren, die
_
zeggen dat zĳ joden zĳnh en het
evenwel niet zĳn, maar liegen,i zal
ik geven — zie! ik zal hen doen
komen en hulde voor uw voeten
doen brengenj en hen doen weten
dat ik u heb liefgehad. 10 Omdat
gĳ het woord over mĳn volharding
hebt bewaard,k zal ik ook u bewarenl voor het uur der beproeving,
dat over de gehele bewoonde aarde
moet komen om hen die op de aarde wonen, op de proef te stellen.m
11 Ik kom vlug.n Blĳf vasthouden
wat gĳ hebt,o opdat niemand uw
kroon neemt.p
12 Wie overwint — ik zal hem
maken tot een pilaar q in de tempelr van mĳn God,s en hĳ zal [er]
geenszins meer uitgaan, en ik zal
op hem schrĳven de naam van
mĳn God en de naam van de stad
van mĳn God, het nieuwe Jeru_
zalem,t dat van mĳn God uit de
hemel neerdaalt, en de nieuwe
naam die ik draag.u 13 Wie een
oor heeft, hĳ hore wat de geestv
tot de gemeenten zegt.’
14 En schrĳf aan de engel van
de gemeente in Laodicea:
_ w Deze dingen zegt de Amen,x de getrouwe y en waarachtige z getuige,a het begin van de schepping
door God: b 15 ’Ik ken uw daden,
dat gĳ noch koud noch heet zĳt.
k Lu 8:15; Lu 21:19; 2Ti 2:12; Heb 10:36; Heb
12:3; l 2Th 3:3; 2Pe 2:9; m Mt 24:21; n Opb 2:16;
o Opb 2:10; p Jak 1:12; q 2Kr 3:17; r 1Kor 3:16;
Ef 2:21; 1Pe 2:5; s Mt 27:46; Jo 20:17; t Heb
12:22; Opb 21:2; u Opb 14:1; Opb 19:12; Opb 22:4;
v 1Jo 4:2; w Kol 4:16; x 2Kor 1:20; y Heb 3:6;
Opb 1:5; z Jo 1:14; Opb 19:11; a Jo 18:37; 1Ti 6:13;
b Sp 8:22; Kol 1:15.

OPENBARING 3:16–4:11
Waart gĳ maar koud of anders
heet. 16 Omdat gĳ lauw zĳt en
noch heeta noch koud,b daarom
ga ik u uit mĳn mond uitbraken.
17 Omdat gĳ zegt: „Ik ben rĳkc en
heb rĳkdom verworven en heb in
het geheel niets nodig”, maar gĳ
niet weet dat gĳ ellendig en beklagenswaardig en arm en blindd
en naakt zĳt, 18 raad ik u aan
door vuur gelouterd goude van mĳ
te kopen, opdat gĳ rĳk moogt worden, en witte bovenklederen, opdat gĳ gekleed moogt worden en
de schande van uw naaktheid niet
openbaar wordt,f en oogzalf om
op uw ogen te strĳken,g opdat gĳ
moogt zien.
19 Allen voor wie ik genegenheid heb, wĳs ik terecht en onderricht ik streng.h Wees daarom
ĳverig en heb berouw.i 20 Zie!
Ik sta aan de deur j en klop. Als
iemand mĳn stem hoort en de
deur opendoet,k zal ik in zĳn
[huis] komen en de avondmaaltĳd met hem nuttigen en hĳ met
mĳ. 21 Wie overwint,l hem zal
ik geven met mĳ plaats te nemen op mĳn troon,m evenals ik
heb overwonnen en met mĳn Vader plaats heb genomenn op zĳn
troon.o 22 Wie een oor heeft,
hĳ hore wat de geestp tot de gemeenten zegt.’ ”q
Na deze dingen zag ik, en zie!
een geopende deur in de he4
mel, en de eerste stem die ik als
[met het geluid] van een trompetr met mĳ hoorde spreken, zei:
„Stĳg hierheen op,s en ik zal u de
dingen tonen die moeten geschieden.”t 2 Na deze dingen geraakte ik onmiddellĳk in [de kracht
van de] geest: en zie! een troonu bevond zich op zĳn plaats in de hemel,v en er is iemand op de troon
gezeten.w 3 En degene die erop
is gezeten, is van aanzienx gelĳk een jaspissteeny en een kostbare roodkleurige steen, en rondom de troon [is] een regenboog,z
van aanzien aan een smaragda gelĳk.
4 En rondom de troon [zĳn]
vierentwintig tronen, en op deze

24 oudere personen. 4 schepselen
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tronena [zag ik] vierentwintig b
oudere personenc zitten, gehuld
in witte bovenklederend en met
gouden kronene op hun hoofd.
5 En van de troon gaan bliksemstralenf en stemmen en donderslagen uit; g en [er zĳn] zeh
ven
´ ´ vurige lampen, die branden
voor de troon, en deze betekenen de zeven
geesteni van God.
´ ´
6 En voor de troon is, als het
ware, een glazen zee,j kristal gelĳk.
En in het midden van de troon
en rondom de troon [bevinden
zich] vier levende schepselen,k die
van voren en van achteren vol
ogen zĳn. 7 En het eerste levende schepsel gelĳkt op een leeuw,l
en het tweede levende schepsel
gelĳkt op een jonge stier,m en het
derde levende schepseln heeft een
gezicht als van een mens, en het
vierde levende schepselo gelĳkt op
een vliegende arend.p 8 En wat
de vier levende schepselenq betreft, elk van hen heeft respectievelĳk zes vleugels; r rondom en
van onderen zĳn ze vol ogen.s En
ze hebben dag noch nacht rust,
terwĳl ze zeggen: „Heilig, heilig,
heilig is Jehovaht God, de Almachtige,u die was en die is v en die
komt.”
9 En telkens wanneer de levende schepselen heerlĳkheid en eer
en dankzegging brengenw aan Degene die op de troon is gezeten,x
Degene die tot in alle eeuwigheid
leeft,y 10 vallen de vierentwintig oudere personenz neer voor
Degene die op de troon is gezeten en aanbiddena zĳ Degene
die tot in alle eeuwigheid leeft,
en zĳ werpen hun kronen voor
de troon en zeggen: 11 „Gĳ, Jehovah, ja onze God, zĳt waardig
de heerlĳkheidb en de eer c en de
kracht te ontvangen,d want gĳ
hebt alle dingen geschapen,e en
s Sp 15:3; Ez 1:18; Ez 10:12; Heb 4:13; t Jes 6:3;
Lu 1:49; u Ex 6:3; Opb 11:17; Opb 15:3; v Ex 3:14;
Opb 1:4; w Ps 92:1; x Ps 47:8; Opb 21:5; y Ps
90:2; Da 4:34; Da 12:7; z Opb 5:8; a 1Kr 16:29; Ps
95:6; Opb 19:10; b Mt 5:16; Opb 14:7; c 1Ti 1:17;
d Opb 5:13; Opb 7:12; Opb 11:17; Opb 12:10; e Ef
3:9; Opb 10:6.
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En ik zag in de rechterhand
van Degene die op de troon
is gezetenc een boekrol, beschreven van binnen en aan de buitenkant,d welverzegelde met zeven
zegels. 2 En ik zag een sterke
engel, die met een luide stem uitriep: „Wie is waardig de boekrol
te openen en haar zegels los te
maken?” 3 Maar noch in de hemel noch op de aarde noch onder
de aarde was ook maar iemand
die de boekrol kon openen of erin
kon kĳken. 4 En ik barstte in
een stroom van tranen uit omdat
er niemand waardig werd bevonden de boekrol te openen of erin te
kĳken.f 5 Maar een van de oudere personen zegt tot mĳ: „Houd op
met wenen. Zie! De Leeuw die uit
de stam Juda
is,g de wortelh van
_
i
heeft overwonnen,j zodat
David,
_
hĳ de boekrol en haar zeven zegels
kan openen.”
6 En in het midden van de
troonk en van de vier levende
schepselen en in het midden van
de oudere personenl zag ik een
lamm staan, als was het geslacht,n
met zeven hoorns en zeven ogen,
welke [ogen] de zeven geesteno
van God betekenen, die tot de
gehele aarde zĳn uitgezonden.
7 En hĳ kwam en nam [de boekrol] terstond uit de rechterhand
van Degene die op de troon is gezeten.p 8 En toen hĳ de boekrol
nam, vielen de vier levende schepselen en de vierentwintig oudere
personenq voor het Lam neer, en
elk had een harp r en gouden schalen vol reukwerk, en het [reukwerks] betekent de gebedent van
de heiligen. 9 En zĳ zingen een
nieuw liedu en zeggen: „Gĳ zĳt
waardig de boekrol te nemen en
haar zegels te openen, want gĳ
werdt geslacht en gĳ hebt met uw
bloedv uit elke stam en taal en elk
volk en elke natie personen voor
Godw gekocht,x 10 en gĳ hebt
hen gemaakt tot een koninkrĳky
en tot priesters z voor onze God,a
en zĳ zullen als koningen over de
aarde regeren.”b

5

OPENBARING 5:1–6:6

Lam opent zegels. Ruiters

vanwege uw wila bestonden ze en
werden ze geschapen.”b

HFDST. 4
a Mt 6:10
Mt 26:39
1Pe 4:2
1Jo 2:17
b Ge 2:3

HFDST. 5
c Opb 4:2
d Ez 2:10
e Jes 29:11
Da 12:9
f Mt 24:36
Han 1:7
g Ge 49:9
Heb 7:14
h Jes 11:1
Ro 15:12
i 2Sa 7:12
Opb 22:16
j Jo 16:33
k Ef 1:20
l Ef 1:22
m Jes 53:7
Jo 1:29
1Pe 1:19
n Jo 19:30
Opb 5:12
o Opb 1:4
p Ps 47:8
Jes 6:1
q Opb 5:14
Opb 19:4
r 2Kr 29:25
Opb 15:2
s Ps 141:2
Opb 8:4
t Kol 4:2
u Ps 33:3
Ps 144:9
Jes 42:10
Opb 14:3
v Mt 26:28
Heb 9:12
1Pe 1:19
w Opb 14:4
x 1Kor 6:20
y Lu 12:32
Lu 22:29
Heb 12:28
z Opb 1:6
a Ex 19:6
1Pe 2:9
Opb 20:6
b Mt 19:28
Opb 20:4
Opb 22:5

2e kolom
a De 33:2
Heb 12:22
Ju 14
b Da 7:10
c Jes 53:7
Opb 5:6
d Mt 28:18
e Fil 2:10
f 1Kon 22:19
Opb 4:2
g Jo 1:29
Opb 7:17
h Jo 5:23
1Ti 6:16
i 1Pe 4:11
j Opb 7:11
k Mt 4:10

HFDST. 6
l Opb 5:6

11 En ik zag, en ik hoorde een
stem van vele engelen rondom
de troon en de levende schepselen en de oudere personen, en
het aantal van hen was myriaden maal myriadena en duizenden maal duizenden,b 12 en zĳ
zeiden met een luide stem: „Het
Lam, dat geslacht werd,c is waardig de kracht en rĳkdom en wĳsheid en sterkte en eer en heerlĳkheid en zegen te ontvangen.”d
13 En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de
aarde e en op de zee is, en alles wat
daarin is, hoorde ik zeggen: „Aan
Degene die op de troon zitf en aan
het Lamg zĳ de zegen en de eer h
en de heerlĳkheidi en de macht
tot in alle eeuwigheid.” 14 En
de vier levende schepselen zeiden voorts: „Amen!”, en de oudere personenj vielen neer en aanbaden.k
´ ´
En ik zag, toen het Laml een
m
van de zeven
´ ´ zegels opende,
en ik hoorde een van de vier levende schepselenn met een stem
als van een donderslag zeggen:
„Kom!”o 2 En ik zag, en zie! een
wit paard; p en die erop zat,q had
een boog; r en hem werd een kroon
gegeven,s en hĳ trok er op uit,
overwinnendt en om zĳn overwinning te voltooien.u
3 En toen hĳ het tweede zegel
opende, hoorde ik het tweede levende schepselv zeggen: „Kom!”
4 En er kwam een ander te voorschĳn, een vuriggekleurd paard;
en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg
te nemen, zodat zĳ elkaar zouden afslachten; en hem werd een
groot zwaard gegeven.w
5 En toen hĳx het derde zegel
opende, hoorde ik het derde levende schepsely zeggen: „Kom!”
En ik zag, en zie! een zwart paard;
en die erop zat, had een weegschaalz in zĳn hand. 6 En ik

6

m Opb 5:5; n Opb 4:7; o Opb 22:20; p Job 39:25;
Sp 21:31; Opb 19:11; q Ps 45:4; r 2Kon 9:24; s Ge
49:10; Ps 21:3; Ez 21:27; Da 7:14; Opb 14:14; t Ps
110:2; Opb 12:7; u Opb 16:14; Opb 17:14; v Opb
4:7; w Da 11:40; Mt 24:7; Lu 21:10; x Opb 6:1;
y Opb 4:7; z Ez 4:16.

OPENBARING 6:7–7:8
hoorde een stem die uit het middena van de vier levende schepselenb scheen te komen, zeggen:
„Een liter tarwe voor een denarius c en drie liter gerst voor een
denarius; en breng geen schade
toe aan de olĳfolie en de wĳn.”d
7 En toen hĳ het vierde zegel
opende, hoorde ik de stem van
het vierde levende schepsele zeggen: „Kom!” 8 En ik zag, en zie!
een vaal paard; en die erop zat,
f
droeg de naam Dood. En Hades
_
volgde dicht achter hem. En hun
werd autoriteit gegeven over het
vierde deel van de aarde, om te
doden met een lang zwaardg en
met voedseltekortenh en met dodelĳke plagen en door de wilde
beesteni van de aarde.
9 En toen hĳ het vĳfde zegel
opende, zag ik onder het altaarj de
zielenk van hen die geslacht warenl wegens het woord van God en
wegens het getuigeniswerkm dat
zĳ vroeger hadden. 10 En zĳ riepen met een luide stem en zeiden:
„Tot wanneer, Soevereine n Heer,
heilige en waarachtige,o weerhoudt gĳ u ervan te oordelenp en
ons bloed te wrekenq aan hen die
op de aarde wonen?” 11 En aan
een ieder van hen werd een lang
witr gewaad gegeven; en hun werd
gezegd nog een korte tĳd te rusten, totdat ook van hun medeslaven en hun broeders, die op het
punt stonden gedood te wordens
evenals zĳ, het getal vol zou zĳn.
12 En ik zag, toen hĳ het zesde zegel opende, en er geschiedde
een grote aardbeving; en de zon
werd zwart als een haren zak,t en
de gehele maan werd als bloed,u
13 en de sterren van de hemel
vielen naar de aarde, zoals wanneer een vĳgenboom, door een
krachtige wind geschud, zĳn onrĳpe vĳgen afwerpt. 14 En de
hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold,v en elke
berg en [elk] eiland werd van zĳn
plaats verwĳderd.w 15 En de koningen van de aarde en de hooggeplaatste personen en de militaire bevelhebbers en de rĳken en
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de sterken en iedere slaaf en [iedere] vrĳe verborgen zich in de holen en in de rotsena van de bergen.
16 En zĳ blĳven tot de bergen en
tot de rotsen zeggen: „Valt op ons b
en verbergt ons voor het aangezicht van Degene die op de troon
zitc en voor de gramschap van
het Lam,d 17 want de grote dag e
van hun gramschap f is gekomen,
en wie kan dan standhouden?”g
Hierna zag ik aan de vier hoeken van de aarde vier enge7
len staan, die de vier winden van
h

i

de aarde stevig vasthielden, opdat
er geen wind zou waaien over de
aarde of over de zee of over enige
boom.j 2 En ik zag een andere
engel opstĳgen van de opgang der
zon,k die een zegel van [de] levende God had; l en hĳ riep met een
luide stem tot de vier engelen aan
wie het gegeven was schade toe te
brengen aan de aarde en de zee,
3 en hĳ zei: „Brengt geen schade
toe aan de aarde noch aan de zee
noch aan de bomen tot nadat wĳ
de slaven van onze God aan hun
voorhoofd verzegeldm hebben.”n
4 En ik hoorde het aantal van
hen die verzegeld werden, honderd vierenveertig duizend,o verp
zegeld uit elke
¨ stam van de zonen van Isra
el: q
_
5 Uit de stam Juda
_ r twaalfduizend verzegeld;
s twaalfduiuit de stam Ruben
_
zend;
uit de stam Gadt twaalfduizend;
u twaalfdui6 uit de stam Aser
_
zend;
v
uit de stam Naftali
twaalfdui_
zend;
w twaalfuit de stam Manasse
_
duizend;
7 uit de stam S _imeonx twaalfduizend;
uit de stam L evi
_ y twaalfduizend;
z
uit de stam Issaschar
twaalf_
duizend;
a
8 uit de stam Zebulon
twaalf_
duizend;
x Ge 49:5; y Nu 3:6; z Ge 49:14; a Ge 49:13.
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Grote schare overleeft verdrukking

a
uit de stam Jozef
twaalfdui_
zend;
b twaalfuit de stam Benjamin
_
duizend verzegeld.c
9 Na deze dingen zag ik, en
zie! een grote schare,d die nie¨
mand tellen kon, uit alle natiene
en stammen en volkenf en talen,g
staande voor de troonh en voor
het Lam, gehuld in lange witte
gewaden,i en er waren palmtakkenj in hun handen. 10 En zĳ
blĳven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben
wĳ te danken] aan onze God,k die
op de troon is gezeten,l en aan het
Lam.”m
11 En alle engelenn stonden
rondom de troon en de oudere personeno en de vier levende schepselen,p en zĳ vielen op hun aangezicht voor de troon en aanbaden
Godq 12 en zeiden: „Amen! De
zegen en de heerlĳkheid en de
wĳsheid en de dankzegging en de
eer en de krachtr en de sterkte [zĳ] onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.”s
13 En een van de oudere personent nam het woord en zei tot
mĳ: „Wie zĳn dezen die in de lange witte gewaden gehuld zĳn,u en
waar zĳn zĳ vandaan gekomen?”
14 Daarop zei ik onmiddellĳk
tot
´´
hem: „Mĳn heer, gıj weet het.”
En hĳ zei tot mĳ: „Dezen zĳn het
die uit de grote verdrukking v komen, en zĳ hebben hun lange gewaden gewassen en hebben ze wit
gemaaktw in het bloedx van het
Lam. 15 Daarom zĳn zĳ voor y
de troon van God; en zĳ verrichten dag en nacht heilige dienstz
voor hem in zĳn tempel; en Degene die op de troon is gezeten,a
zal zĳn tentb over hen uitspreiden.
16 Zĳ zullen geen honger of dorst
meer lĳden, ook zal de zon hen
niet fel beschĳnen noch enige verschroeiende hitte [hen treffen],c
17 want het Lam,d dat in het midden van de troon is, zal hen weidene en hen naar bronnen van waterenf des levens leiden. En God
zal elke traan uit hun ogen wegwissen.”g
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En toen hĳa het zevende zegel opende,b ontstond er een
stilte in de hemel, ongeveer een
half uur lang. 2 En ik zag de zeven engelenc die voor Gods aangezicht staan, en hun werden zeven trompetten gegeven.
3 En er kwam een andere engel, die een gouden reukvat had
en bĳ het altaar d ging staan; en
hem werd een grote hoeveelheid
reukwerke gegeven om het met
de gebeden van alle heiligen te
offeren op het gouden altaar dat
voor de troon stond. 4 En de
rook van het reukwerk steeg uit
de hand van de engel met de gebedenf van de heiligen omhoog
voor het aangezicht van God.
5 Maar meteen nam de engel het
reukvat, en hĳ vulde het met
wat van het vuur g van het altaar en slingerde het naar de aarde.h En er kwamen donderslageni
en stemmen en bliksemstralenj
en een aardbeving.k 6 En de zeven engelen met de zevenl trompettenm maakten zich gereed om
erop te blazen.
7 En de eerste blies op zĳn
trompet. En er kwam hagel en
vuur,n met bloed vermengd, en
het werd naar de aarde geslingerd; en een derde deel van de
aarde verbrandde,o en een derde
deel van de bomen verbrandde,
en alle groene plantengroeip verbrandde.
8 En de tweede engel blies op
zĳn trompet. En iets wat geleek
op een grote berg,q brandend van
vuur, werd in de zee r geslingerd.
En een derde deel van de zee werd
bloed; s 9 en een derde deel van
de schepselen in de zee, die een
ziel hebben, stierf,t en een derde
deel van de boten verging.
10 En de derde engel blies op
zĳn trompet. En een grote ster,
brandend als een lamp, viel uit

8

l Opb 8:7; Opb 8:8; Opb 8:10; Opb 8:12; Opb 9:1;
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¨
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40:6; q Jer 51:25; r Ps 65:7; Jes 17:13; Jes 57:20;
s Ex 7:20; t Opb 16:3.

OPENBARING 8:11–9:17
de hemel,a en ze viel op een derde deel van de rivieren en op de
waterbronnen.b 11 En de naam
van de ster luidt Alsem. En een
derde deel van de wateren veranderde in alsem, en velen van de
mensen stierven van het water,
omdat het bitter was gemaakt.c
12 En de vierde engel blies op
zĳn trompet. En een derde deel
van de zon werd geslagen en een
derde deel van de maan en een
derde deel van de sterren, opdat
een derde deel daarvan verduisterd zou wordend en de dag voor
een derde deel ervan niet verlicht zou worden,e en zo ook de
nacht.
13 En ik zag, en ik hoorde een
arend,f die in het midden van de
hemelg vloog, met een luide stem
zeggen: „Wee, wee, wee h degenen
die op de aarde wonen vanwege
het overige trompetgeschal van
de drie engelen die op het punt
staan op hun trompet te blazen!”i
En de vĳfde engel blies op
zĳn trompet. En ik zag een
9
ster die uit de hemel naar de
j

k

aarde was gevallen, en hem werd
de sleutell van de put van de afgrondm gegeven. 2 En hĳ opende de put van de afgrond, en er
steeg rookn op uit de put, als de
rook van een grote oven,o en de
zon werd verduisterd,p en ook de
lucht, door de rook uit de put.
3 En uit de rook kwamen sprinkhanenq op de aarde te voorschĳn,
en hun werd macht gegeven, dezelfde macht als de schorpioenenr der aarde hebben. 4 En
hun werd gezegd geen schade toe
te brengen aan de plantengroei
van de aarde noch aan enig groen
noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel
van God niet op hun voorhoofd
hebben.s
5 En het werd de [sprinkhanen] niet toegestaan hen te doden, maar dat zĳ vĳf maanden
lang gepĳnigdt zouden worden,
en de pĳniging die zĳ ondergingen, was als de pĳniging door

Sprinkhanen. Leger van 200.000.000
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een schorpioen,a wanneer hĳ een
mens slaat. 6 En in die dagen
zullen de mensen de dood zoekenb maar hem geenszins vinden,
en zĳ zullen begeren te sterven
maar de dood blĳft van hen wegvluchten.
7 En de figuren van de sprinkhanen geleken op ten strĳde toegeruste paarden; c en op hun koppen [was iets] wat leek op kronen,
aan goud gelĳk, en hun gezichten [waren] als mensengezichten,d
8 maar zĳ hadden haar als vrouwenhaar.e En hun tanden waren
als die van leeuwen,f 9 en zĳ
hadden borstharnasseng als ĳzeren borstharnassen. En het gedruis van hun vleugels [was] als
het gedruis van wagens h van vele
paarden die ten strĳde snellen.i
10 Ook hebben zĳ staarten en
angels gelĳk schorpioenen; j en in
hun staarten is hun macht om
de mensen vĳf maanden lang letsel toe te brengen. 11 Zĳ hebben een koning over zich, de engel
van de afgrond.k In het Hebreeuws
is zĳn naam Abaddon,
_ maar in het
Grieks heeft hĳ de naam Apol_
lyon.l
12 Het ene wee is voorbĳ.
Zie!
¨
Er komen nog twee weeenm na
deze dingen.
13 En de zesde engeln blies op
´ ´
zĳn trompet.o En ik hoorde een
stemp uit de hoornen van het gouden altaar,q dat voor Gods aangezicht staat, 14 tot de zesde engel, die de trompet had, zeggen:
„Maak de vier engelenr los die
zĳn vastgebondens bĳ de grote rit
15 En de vier
vier de E_ ufraat.”
_
engelen, die zĳn gereedgehouden
voor het uur en [de] dag en [de]
maand en [het] jaar, werden losgemaakt om een derde deel van de
mensen te doden.
16 En het aantal van de legers
der ruiterĳ was twee myriaden
maal myriaden; ik hoorde het
aantal van hen. 17 En aldus
zag ik in het visioen de paarden
en hen die erop zaten: zĳ hadden
vuurrode en hyacintblauwe en
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OPENBARING 9:18–11:4

1260 dagen

zwavelgele borstharnassen; en de
koppen van de paarden waren als
leeuwenkoppen,a en uit hun bek
kwam vuur en rook en zwavel.b
18 Door deze drie plagen werd
een derde deel van de mensen gedood, ten gevolge van het vuur en
de rook en de zwavel die uit hun
bek kwamen. 19 Want de macht
van de paarden is in hun bek en in
hun staart; want hun staarten gelĳken op slangenc en hebben koppen, en hiermee brengen zĳ schade toe.
20 Maar de overige mensen, die
niet gedood werden door deze plagen, hadden geen berouw van de
werken van hun handen,d zodat zĳ
de demonene en de afgoden van
goud en zilver f en koper en steen
en hout, die noch zien noch horen noch lopen kunnen,g niet zouden aanbidden; 21 en zĳ hadden
geen berouw van hun moorden,h
noch van hun spiritistische praktĳken,i noch van hun hoererĳ,
noch van hun diefstallen.
En ik zag een andere sterke engel uit de hemel neer10
dalen, getooid met een wolk, en
j

k

er was een regenboog boven zĳn
hoofd, en zĳn aangezicht was als
de zon,l en zĳn voetenm waren
als vuurzuilen, 2 en in zĳn hand
had hĳ een kleine geopende boekrol. En hĳ zette zĳn rechtervoet
op de zee, maar zĳn linker op
de aarde,n 3 en hĳ riep met een
luide stem, zoals wanneer een
leeuwo brult. En toen hĳ riep, lieten de zeven donderslagenp hun
eigen stemmen horen.
4 Toen nu de zeven donderslagen spraken, stond ik op het punt
te schrĳven; maar ik hoorde een
stem uit de hemelq zeggen: „Verzegel de dingenr die de zeven donderslagen gesproken hebben en
schrĳf ze niet op.” 5 En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zĳn rechterhand op naar de hemel,s 6 en
hĳ zwoer bĳ Degene die tot in
alle eeuwigheidt leeft,u die de hemel en wat daarin is en de aar-
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de en wat daarop is en de zee en
wat daarin is, heeft geschapen: a
„Er zal geen uitstel meer zĳn; b
7 maar in de dagen waarin de
zevende engelc zich laat horen,
wanneer hĳ op het punt staat
op zĳn trompet te blazen,d wordt
het heilige geheime van God overeenkomstig het goede nieuws dat
hĳ aan zĳn eigen slaven, de profeten, heeft bekendgemaakt,f inderdaad tot een einde gebracht.”
8 En de stemg die ik uit de hemel hoorde, spreekt wederom met
mĳ en zegt: „Ga, neem de geopende boekrol welke zich in de hand
bevindt van de engel die op de zee
en op de aarde staat.”h 9 En ik
ging naar de engel toe en zei hem
de kleine boekrol aan mĳ te geven.
En hĳ zei tot mĳ: „Neem ze en eet
ze op,i en ze zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal ze zoet
zĳn als honing.” 10 En ik nam
de kleine boekrol uit de hand van
de engel en at ze op,j en in mĳn
mond was ze zoet als honing; k
maar toen ik ze opgegeten had,
werd mĳn buik bitter. 11 En zĳ
zeggen tot mĳ: „Gĳ moet wederom
profeteren met betrekking tot vol¨
ken en natien en talen en vele koningen.”l
En mĳ werd een riet ge11
geven, een staf gelĳk, terwĳl hĳ zei: „Sta op en meet het
m

tempel[heiligdom] n van God en
het altaar en hen die daarin aanbidden. 2 Maar wat het voorhof
buiteno het tempel[heiligdom] betreft, werp dat volledig buiten en
meet het niet, want het is aan
¨
de natien gegeven,p en zĳ zullen
de heilige stadq vertreden, tweeenveertig maanden lang.r 3 En
ik zal mĳn twee s getuigen in zakken gehuldt doen profeterenu gedurende duizend tweehonderd
zestig dagen.” 4 Dezen zĳn [zinnebeeldig] de twee olĳfbomenv en
de twee lampenstandaardenw en
zĳ staan voor de Heer der aarde.x
w Za 4:12; Mt 5:14; x Za 4:14.
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5 En indien iemand hun schade
wil toebrengen, komt er vuur uit
hun mond en verslindt hun vĳanden; a en indien iemand hun schade zou willen toebrengen, moet
hĳ op deze wĳze gedood worden.
6 Dezen hebben de autoriteit de
hemel te sluiten,b opdat er geen
regen valtc in de dagen waarin
zĳ profeteren, en zĳ hebben autoriteit over de wateren, om ze in
bloedd te veranderen, en om de
aarde te slaan met allerlei plagen,
zo dikwĳls zĳ [het] maar wensen.
7 En wanneer zĳ hun
getuige¨
nisgeven hebben geeindigd, zal
het wilde beest dat uit de afgrond
opstĳgt,e oorlog tegen hen voeren
en hen overwinnen en hen doden.f
8 En hun lĳken zullen liggen op
de brede straat van de grote stad
g en
die in geestelĳke zin Sodom
_
Egypte
wordt genoemd, waar ook
_
hun Heer aan een paal werd gehangen.h 9 En [mensen] uit de
volken
en stammen en talen en na¨
tieni zullen hun lĳken drie en een
halve dag j zien, en zĳ laten niet
toe dat hun lĳken in een graf
worden gelegd. 10 En zĳ die op
de aarde wonen, verheugenk zich
over hen en zĳn vrolĳk, en zĳ
zullen elkaar geschenken zenden,l
want deze twee profeten hebben
hen die op de aarde wonen, gepĳnigd.
11 En na de drie en een halve
dag m voer levensgeest van God
in hen,n en zĳ gingen op hun voeten staan, en grote vrees overviel degenen die hen aanschouwden. 12 En zĳ hoorden een luide
stemo uit de hemel tot hen zeggen: „Stĳgt hierheen op.”p En in de
wolk stegen zĳ tot in de hemel op,
en hun vĳanden aanschouwden
hen. 13 En in dat uur geschiedde er een grote aardbeving, en een
tiende deelq van de stad stortte in;
en zevenduizend personen werden
door de aardbeving gedood, en de
overigen werden door vrees bevangen en gaven heerlĳkheid aan
de God des hemels.r
14 Het tweede wee s is voorbĳ.
Ziet! Het derde wee komt vlug.
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15 En de zevende engel blies op
zĳn trompet.a En er weerklonken
luide stemmen in de hemel, die zeiden: „Het koninkrĳk der wereld
is het koninkrĳk van onze Heer b
en van zĳn Christus geworden,c en
hĳ zal als koning regeren tot in
alle eeuwigheid.”d
16 En de vierentwintig oudere
personen,e die voor God op hun
tronen zaten, vielen op hun aangezichtf en aanbaden Godg 17 en
zeiden: „Wĳ danken u,h Jehovah
God, de Almachtige,i die is j en die
was, omdat gĳ uw grote krachtk
hebt opgenomen en als koning zĳt
gaan
regeren.l 18 Doch de na¨
ti´ en ontstaken in gramschap, en
uw gramschap kwam, en de bestemde tĳd om de doden te oordelen en om aan uw slaven, de profeten,m en aan de heiligen en aan
hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten,n [hun] beloning
te geven,o en om hen te verdervenp
die de aarde verderven.”q
19 En het tempel[heiligdom]
van God, dat in de hemel is,r
werd geopend, en de arks van zĳn
verbond werd in zĳn tempel[heiligdom] t gezien. En er kwamen
bliksemstralen en stemmen en
donderslagen en een aardbeving
en een grote hagel.
En er werd een groot teken gezien in de hemel:
12
een vrouw getooid met de zon,
u

v

en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd was een
kroon van twaalf sterren, 2 en
zĳ was zwanger. En ¨ zĳ schreeuwt
het uit in haar weeenw en in haar
barensnood.
3 En er werd een ander teken
gezien in de hemel, en zie! een
grote vuriggekleurde draak,x met
zeven koppen en tien hoorns en
op zĳn koppen zeven diademen;
4 en zĳn staarty sleept een derde deel van de sterrenz des hemels mee, en hĳ slingerde ze naar
q Ge 6:11; Ps 53:1; Jer 6:28; Jer 51:25; Ze 3:7;
r Opb 14:17; s 1Kon 8:1; Ps 132:8; t Hab 2:20; Heb
8:2; Heb 9:11; HFDST. 12 u Opb 1:1; v Jes 54:1;
Jes 54:5; Ga 4:26; w Ge 3:16; x Opb 12:9; Opb
20:2; y Jes 9:15; z Ge 6:2; Job 38:7; 2Kor 11:15.
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Oorlog in de hemel. Wild beest

OPENBARING 12:5–13:4

HFDST. 12

die het mannelĳke kind had gebaard. 14 Maar aan de vrouw
werden de twee vleugels van de
grote arenda gegeven, om naar de
wildernis te vliegen,b naar haar
plaats; daar wordt zĳ buiten het
gezicht van de slang c gevoedd gedurende een tĳd en tĳden en een
halve tĳd.e
15 En de slang braakte uit zĳn
bek de vrouw water f achterna,
een rivier gelĳk, opdat de rivier
haar zou verdrinken.g 16 Maar
de aarde kwam de vrouw te hulp,h
en de aarde opende haar mond en
verzwolg de rivier die de draak uit
zĳn bek had gebraakt. 17 En de
draak werd toornig op de vrouwi
en ging heen om oorlog te voeren tegen de overgeblevenen van
haar zaad, die de geboden van God
onderhouden en het werk hebben
dat bestaat in het getuigenis afleggenj omtrent Jezus.

de aarde.a En de draak bleef voor
de vrouwb staan, die op het punt
stond te baren,c om zodra zĳ gebaard had, haar kind te verslinden.d
5 En zĳ baarde een zoon,e een
¨
mannelĳk kind, dat alle natien
zal weiden met een ĳzeren staf.f
En haar kind werd weggerukt tot
God en tot zĳn troon.g 6 En de
vrouw vluchtte naar de wildernis,h waar zĳ een door God bereide plaats heeft, opdat men haar
daar zou voedeni gedurende duizend tweehonderd zestig dagen.j
7 En er brak
oorlog uit in de he¨
mel: M _ichaelk en zĳn engelen streden tegen de draak, en de draak
en zĳn engelen streden, 8 maar
hĳ zegevierde niet, en ook werd er
voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. 9 Neergeslingerd werd daarom de grote draak,l
de oorspronkelĳke slang,m die Duio wordt genoemd, die
veln en Satan
_
de gehele bewoonde aarde misleidt; p neergeslingerd werd hĳ
naar de aarde,q en zĳn engelen
werden met hem neergeslingerd.
10 En ik hoorde een luide stem
in de hemel zeggen:
„Nu is gekomen de redding r
en de krachts en het koninkrĳk
van onze Godt en de autoriteit
van zĳn Christus,u want de beschuldiger van onze broeders, die
hen dag en nacht voor onze God
beschuldigt,v is neergeslingerd!
11 En zĳ hebben hem overwonnenw wegens het bloed van het
Lamx en wegens het woord van
het getuigenis dat zĳ hebben afgelegd,y en zĳ hebben hun ziel
niet liefgehad,z zelfs niet wanneer zĳ met de dood werden geconfronteerd. 12 Weest hierom vrolĳk, GIJ hemelen en GIJ
die daarin verblĳft! a Wee b de aarde en de zee,c want de Duivel is
tot U neergedaald, en hĳ heeft
grote toorn, daar hĳ weet dat
hĳ slechts een korte tĳdsperiode
heeft.”d
13 Toen nu de draak zag dat
hĳ neergeslingerd was naar de
aarde,e vervolgde hĳ de vrouwf
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En hĳ bleef staan op het
zand van de zee.
13
En ik zag uit de zee een wild
k

l

beestm opstĳgen, met tien hoorns n
en zeven koppen,o en op zĳn
hoorns tien diademen, maar op
zĳn koppen lasterlĳke p namen.
2 Het wilde beest nu dat ik zag,
geleek op een luipaard,q maar zĳn
poten waren als die van een beer,r
en zĳn muil was als een leeuwenmuil.s En de draakt gaf [het beest]
zĳn kracht en zĳn troon en grote
autoriteit.u
3 En een van zĳn koppen, zo
zag ik, leek ten dode toe geslacht,
maar het werd van zĳn dodelĳke
slag v genezen, en de gehele aarde volgde het wilde beest met bewondering. 4 En zĳ aanbaden
de draak omdat hĳ aan het wilde
beest de autoriteit had gegeven,
en zĳ aanbaden het wilde beest
met de woorden: „Wie is aan het
f Ge 3:15; Opb 12:1; 2e kolom a Ex 19:4; Jes
40:31; b Ps 55:7; c Ge 3:1; 2Kor 11:3; d Mt 4:4;
Lu 12:42; e Opb 11:3; Opb 12:6; f Ps 18:4; Jes
17:12; g Da 11:40; h Tit 3:1; Opb 13:11; i Ge 3:15;
j Mt 24:9; Han 1:8; Opb 1:9; Opb 6:9; HFDST. 13
k Jer 5:22; l Jes 57:20; Da 7:2; Hab 1:14; Opb
17:15; Opb 21:1; m Opb 11:7; Opb 13:18; Opb
19:20; n Da 7:7; o Opb 13:3; p Ps 74:10; q Da 7:6;
r Da 7:5; s Da 7:4; t Opb 12:9; u Lu 4:6; v Opb
13:14.
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wilde beest gelĳk, en wie kan
de strĳd tegen hem aanbinden?”
5 En hem werd een mond gegeven
die grote dingen en lasteringen
autoriteit
sprak,a en hem werd
¨
gegeven om tweeenveertig maandenb lang te handelen. 6 En hĳ
opende zĳn mond in lasteringenc
tegen God, om zĳn naam te lasteren en zĳn verblĳfplaats, ja, hen
die in de hemel verblĳven.d 7 En
hem werd gegevene oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te
overwinnen,f en hem werd autoriteit gegeven over elke stam en elk
volk en elke taal en natie. 8 En
allen die op de aarde wonen, zullen hem
´ ´ aanbidden; de naam van
niet een van hen staat sedert de
grondlegging der wereldg geschreven in de boekrolh des levens van
het Lam, dat geslacht werd.i
9 Indien iemand een oor heeft,
hĳ hore.j 10 Indien iemand [bestemd is] voor gevangenschap,
dan gaat hĳ in gevangenschap.k
Indien iemand met het zwaard
zal doden, moet hĳzelf met het
zwaard gedood worden.l Hier
komt het aan op de volharding m
en het geloof n van de heiligen.o
11 En ik zag een ander wild
beestp uit de aarde q opstĳgen, en
het had twee hoorns, gelĳk een
lam, maar het ging spreken als
een draak.r 12 En het oefent
alle autoriteit van het eerste wilde beests uit voor diens ogen.
En het bewerkt dat de aarde en
zĳ die daarop wonen, het eerste wilde beest aanbidden, dat
van zĳn dodelĳke slag genezen
was.t 13 En het verricht grote
tekenen,u zodat het zelfs vuur uit
de hemel doet neerdalen naar de
aarde ten aanschouwen van de
mensen.
14 En het misleidt degenen die
op de aarde wonen wegens de tekenen die hem gegeven waren te
verrichten voor de ogen van het
wilde beest, terwĳl het tot hen
die op de aarde wonen, zegt dat
zĳ een beeldv moeten maken voor
het wilde beest dat de zwaardslag hadw en toch weer opgeleefd
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was. 15 En het werd hem toegestaan adem aan het beeld van
het wilde beest te geven, zodat
het beeld van het wilde beest niet
alleen zou spreken maar ook zou
bewerken dat allen die het beeld
van het wilde beest op generlei
wĳze zouden aanbidden, gedood
werden.a
16 En het oefent dwang uit op
alle personen,b de kleinen en de
groten, en de rĳken en de armen,
en de vrĳen en de slaven, opdat
men dezen een merkteken aan
hun rechterhand of op hun voorhoofd zou geven,c 17 en opdat
niemand zou kunnen kopen of
verkopen, behalve wie het merkteken heeft, de naamd van het
wilde beest of het getal van zĳn
naam.e 18 Hier komt het aan op
wĳsheid: Wie intelligentie heeft,
berekene het getal van het wilde
beest, want het is het getal van
een mens; f en zĳn getal is zeshonderd zesenzestig.g
h

En ik zag, en zie! het Lam
stond op de berg S _ion, en
14
met hem honderd vierenveeri

tig duizend,j die zĳn naam en
de naam van zĳn Vaderk op hun
voorhoofd geschreven droegen.
2 En ik hoorde een geluid uit de
hemel als het geluid van vele waterenl en als het geluid van zware
donder; en het geluid dat ik hoorde, was als van zangers die zichzelf op de harp m begeleiden, spelend op hun harpen. 3 En zĳ
zingen´n ´ als het ware een
´ ´ nieuw
liedo voor de troon en voor de vier
p
levende schepselen en de oudere personen; q en niemand kon
zich dat lied eigen maken dan de
honderd vierenveertig duizend,r
die van de aarde zĳn gekocht.s
4 Dezen zĳn het die zich niet
met vrouwen hebben bevlekt; t ja,
zĳ zĳn maagden.u Dezen zĳn het
die het Lam blĳven volgen waarheen hĳ ook gaat.v Dezen werden
uit het midden van de mensen gen 1Kr 6:31; o Ps 33:3; Ps 98:1; Ps 149:1; Opb 5:9;
p Opb 4:6; q Opb 4:4; Opb 19:4; r Opb 7:4; Opb
14:1; s 1Kor 6:20; t Jak 1:27; u 2Kor 11:2; Jak 4:4;
v 1Pe 2:21.
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Babylon gevallen. Wĳnstok

kochta als eerstelingenb voor God
en voor het Lam, 5 en in hun
mond werd geen onwaarheid gevonden; c zĳ zĳn zonder smet.d
6 En ik zag een andere engel in
het midden van de hemele vliegen,
en hĳ had eeuwig goed nieuws,f
om dat als blĳde tĳdingen bekend
te maken aan hen die op de aarde
wonen, en aan elke natie en stam
en taal en elk volk,g 7 en hĳ zei
met een luide stem: „Vreest Godh
en geeft hem heerlĳkheid,i want
het uur van het oordeel door hem
is gekomen,j en aanbidt daarom
Degene die de hemel en de aarde
en [de] zee en [de] waterbronnen
gemaaktk heeft.”l
8 En een andere, een tweede
engel, volgde en zei: „Ze is gem de Grote is gevallen! Babylon
_
¨
vallen,n zĳ die alle natien van
o
de wĳn van de toorn van haar
hoererĳp heeft doen drinken!”
9 En een andere engel, een derde, volgde hen en zei met een luide stem: „Indien iemand het wilde beestq en zĳn beeld aanbidtr
en een merkteken aan zĳn voorhoofd of op zĳn hand ontvangt,s
10 zal hĳ ook drinken van de wĳn
van de toorn van God, die ongemengd in de beker van zĳn gramschap is ingeschonken,t en hĳ
zal gepĳnigd wordenu met vuur
en zwavelv ten aanschouwen van
de heilige engelen en ten aanschouwen van het Lam. 11 En
de rook van hun pĳniging stĳgt
op tot in alle eeuwigheid,w en dag
noch nacht hebben zĳ rust, zĳ
die het wilde beest en zĳn beeld
aanbidden, en al wie het merktekenx van zĳn naam ontvangt.
12 Hier komt het op volharding
aan voor de heiligen,y voor hen
die de geboden van God en het geloof z van Jezus onderhouden.”a
13 En ik hoorde een stem uit
de hemel zeggen: „Schrĳf: Gelukkig zĳn de dodenb die van nu af
aanc in eendracht met [de] Heer
sterven.d Ja, zegt de geest, laat
hen rusten van hun moeizame arbeid, want de dingen die zĳ ge-
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OPENBARING 14:5–15:2
daan hebben, gaan tegelĳk met
hen.”
14 En ik zag, en zie! een witte
wolk, en op de wolk zat iemand
gelĳk een mensenzoon,a met een
gouden kroonb op zĳn hoofd en
een scherpe sikkel in zĳn hand.
15 En een andere engel kwam
uit het tempel[heiligdom] en riep
met een luide stem tot degene
die op de wolk zat: „Sla uw sikkel erin en oogst,c want het uur
om te oogsten is gekomen, want
de oogstd van de aarde is door en
door rĳp.”e 16 En degene die op
de wolk zat, wierp zĳn sikkel op de
aarde, en de aarde werd geoogst.
17 En nog een andere engel
kwam uit het tempel[heiligdom],
dat in de hemel is,f en ook hĳ had
een scherpe sikkel.
18 En nog een andere engel
kwam van het altaar, en hĳ had
autoriteit over het vuur.g En hĳ
riep met een luide stem tot degene die de scherpe sikkel had en
zei: „Sla uw scherpe sikkel erin en
zamel de trossen van de wĳnstok
der aarde in,h want zĳn druiven
zĳn rĳp geworden.” 19 En de engeli wierp zĳn sikkel naar de aarde en oogstte de wĳnstokj der aarde af, en hĳ slingerde hem in de
grote wĳnpers van de toorn van
God.k 20 En de wĳnpers werd
getreden buiten de stad,l en er
kwam bloed uit de wĳnpers tot
aan de tomen der paarden,m over
een afstand
¨ van duizend zeshonderd stadien.n
o
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En ik zag een ander teken
in de hemel, groot en won15
derbaar: zeven engelen met zep

ven plagen.q Deze zĳn de laatste,
want door middel daarvan wordt
de toornr van God tot een einde
gebracht.s
2 En ik zag iets dat leek op een
glazen zee,t met vuur vermengd,
en degenen die de overwinning
behalenu over het wilde beest
en over zĳn beeldv en over het
HFDST. 15 o Opb 1:1; p Opb 16:1; q Le 26:21;
r Ps 7:11; s Opb 16:17; t 1Kon 7:23; 1Kon 7:39;
u Opb 2:7; v Opb 13:15.

OPENBARING 15:3–16:14
getala van zĳn naam, stonden aan
de glazen zee b en hadden harpenc van God. 3 En zĳ zingen
d de slaaf van
het lied van Mozes,
_
God, en het lied van het Lam,e en
zeggen:
„Groot en wonderbaar zĳn uw
werken,f Jehovah God, de Almachtige.g Rechtvaardig en waarachtig
zĳn uw wegen,h Koning der eeuwigheid.i 4 Wie zal u niet werkelĳk vrezen,j Jehovah,k en uw naam
verheerlĳken,l omdat gĳ alleen
¨
loyaal zĳt? m Want alle natien zullen komen en voor u aanbidden,n
omdat uw rechtvaardige verordeningen openbaar gemaakt zĳn.”o
5 En na deze dingen zag ik, en
het heiligdom van de tentp der
getuigenis q werd in de hemel geopend,r 6 en de zeven engelens
met de zeven plagent kwamen
uit het heiligdom, bekleed met
rein, helder linnenu en rond hun
borst omgord´ ´ met gouden gordels. 7 En een van de vier levende schepselenv gaf de zeven
engelen zeven gouden schalen,
welke vol waren van de toorn van
God,w die leeft tot in alle eeuwigheid.x 8 En het heiligdom werd
vanwege de heerlĳkheid van God
en vanwege zĳn kracht met rook
vervuld,y en niemand kon het heiligdom binnengaan totdat de zeven plagenz van de zeven engelen
voleindigd waren.
En ik hoorde een luide
stem uit het heiligdom tot
16
de zeven engelen zeggen: „Gaat
a

en giet de zeven schalen van de
toornb van God uit naar de aarde.”
2 En de eerste c ging heen en
goot zĳn schaal uit naar de aarde.d En er kwam een schadelĳke
en kwaadaardige zweer e aan de
mensen die het merkteken van
het wilde beestf hadden en die zĳn
beeld aanbaden.g
3 En de tweede h goot zĳn schaal
uit in de zee.i En ze werd bloedj
als van een dode, en elke levende
ziel stierf, [ja,] alles wat in de zeek
was.

7 plagen. 7 schalen van toorn
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4 En de derde a goot zĳn schaal
uit in de rivierenb en de waterbronnen. En ze werden bloed.c
5 En ik hoorde de engel [die gesteld was] over de wateren, zeggen: „Gĳ, Degene die is en die
was,d de Loyale,e zĳt rechtvaardig, omdat gĳ deze vonnissen hebt
geveld,f 6 want zĳ hebben het
bloed van heiligen en van profeten
vergoten,g en bloedh hebt gĳ hun
te drinken gegeven. Zĳ verdienen het.”i 7 En ik hoorde het altaar zeggen: „Ja, Jehovah God, de
Almachtige,j waarachtig en rechtvaardig zĳn uw rechterlĳke beslissingen.”k
8 En de vierde l goot zĳn schaal
uit op de zon; en het werd [de
zon] gegeven de mensen te verzengenm met vuur. 9 En de mensen
werden verzengd met grote hitte,
maar zĳ lasterden de naamn van
God, die de autoriteito over deze
plagen heeft, en zĳ hadden geen
berouw om hem heerlĳkheid te
geven.p
10 En de vĳfde goot zĳn schaal
uit op de troon van het wilde
beest.q En zĳn koninkrĳk werd
verduisterd,r en zĳ gingen op
hun tong knagen van de pĳn,
11 maar zĳ lasterdens de God des
hemels vanwege hun pĳnen en
vanwege hun zweren, en zĳ hadden geen berouw van hun werken.
12 En de zesde t goot zĳn schaal
u
uit op de grote rivier de E_ ufraat,
_
en haar water droogde op,v zodat
de weg bereid zou worden voor de
koningenw van de opgang der zon.
13 En ik zag drie onreine geinspireerde uitingen,x [die eruitzagen] als kikvorsen,y uit de bek
van de draakz en uit de bek van
het wilde beesta en uit de mond
van de valse profeet b komen.
14 In werkelĳkheid
zĳn het door
¨
demonen geınspireerde uitinj Ex 6:3; k Ps 19:9; Ps 119:137; Opb 19:2; l Opb
8:12; m Jes 49:10; n Ps 83:18; o Ro 13:1; p Opb
9:21; Opb 14:7; q Opb 13:1; r Ex 10:21; Jes 8:22;
Ef 4:18; s Opb 16:21; t Opb 9:13; u Ps 137:1; v Jes
44:27; Jer 50:38; w Jes 44:28; Jer 51:57; x 1Jo 4:1;
y Le 11:12; z Opb 12:3; a Opb 13:1; b Opb 13:11.
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Har–Magedon. Babylon de Grote

gen,a en ze verrichten tekenenb
en gaan uit tot de koningenc van
de gehele bewoonde aarde,d om
hen te vergaderen tot de oorlog e
van de grote dag f van God de Almachtige.g
15 „Zie! Ik kom als een dief.h
Gelukkig is hĳ die wakker blĳfti
en zĳn bovenklederen bewaart,
opdat hĳ niet naakt wandelt en
men zĳn schande ziet.”j
16 En ze vergaderden hen tot
de plaats die in het Hebreeuws
Har–Magedon
wordt genoemd.k
_
17 En de zevende goot zĳn
schaal uit op de lucht.l Hierop
kwam er een luide stemm uit het
heiligdom, vanaf de troon, die zei:
„Het is geschied!” 18 En er kwamen bliksemstralen en stemmen
en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving,n zoals er
niet was geschied sinds er mensen op de aarde kwamen,o zo’n omvangrĳke aardbeving,p zo groot.
19 En de grote stadq viel in drie
delen uiteen,
en de steden van
¨
de natien stortten in; en Baby_
r
lon de Grote werd voor God in
herinnering gebracht, om haar
de beker te geven met de wĳn
van de toorn van zĳn gramschap.s
20 Ook vluchtte elk eiland, en
bergen werden niet gevonden.t
21 En een grote hagel,u waarvan
elke steen ongeveer het gewicht
van een talent had, viel uit de
hemel op de mensen neer, en de
mensen lasterdenv God wegens de
plaag van de hagel,w want de plaag
ervan was ongewoon groot.
´ ´
En een van de zeven engelen die de zeven schalen
hadden,x kwam en sprak met mĳ
en zei: „Kom, ik zal u het oordeel
tonen over de grote hoer,y die op
vele wateren zit,z 2 met wie de
koningen der aarde hoererĳ hebben bedreven,a terwĳl zĳ die de
aarde bewonen, dronken werden
gemaakt van de wĳn van haar
hoererĳ.”b
3 En hĳ voerde mĳ in [de kracht
van de] geestc weg naar een wildernis. En ik zag voorts een
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OPENBARING 16:15–17:11
vrouw, die op een scharlakengekleurd wild beesta zat, dat vol was
van lasterlĳke namenb en dat zeven koppenc en tien hoorns had.
4 En de vrouw was getooid met
purper d en scharlakene en versierd met goud en edelgesteente
en parels,f en in haar hand had
zĳ een gouden beker,g die vol was
van walgelĳkhedenh en de onreinheden van haar hoererĳ.i 5 En
op haar voorhoofd was een naam
geschreven, een mysterie: j „Baby_
lon de Grote, de moeder van de
hoerenk en van de walgelĳkheden der aarde.”l 6 En ik zag dat
de vrouw dronken was van het
bloedm der heiligen en van het
bloed van de getuigen van Jezus.n
Toen ik haar nu zag, verwonderde ik mĳ met grote verwondering.o 7 Daarop zei de engel tot
mĳ: „Waarom hebt gĳ u verwonderd? Ik zal u het mysterie zeggen van de vrouwp en van het wilde beest dat haar draagt en dat de
zeven koppen en de tien hoorns
heeft: q 8 Het wilde beest dat gĳ
gezien hebt, was,r maar is niet, en
toch staat het op het punt uit de
afgronds op te stĳgen, en het moet
de vernietiging tegemoet gaan. En
wanneer zĳ die op de aarde wonen, zien hoe het wilde beest was,
maar niet is en toch tegenwoordig
zal zĳn, zullen zĳ zich vol bewondering verbazen, maar hun namen
zĳn sedert de grondlegging der
wereld niet op de boekrol des levens t geschreven.u
9 Hier komt het aan op de intelligentie die wĳsheid heeft: v De
zeven koppenw betekenen zeven
bergen,x waarop de vrouw gezeten is. 10 En er zĳn zeven
´ ´ koningen: vĳf zĳn gevallen,y een is
z de andere is nog niet gekoer,
men,a maar als hĳ gekomen is,
moet hĳ een korte tĳd blĳven.b
11 En het wilde beest dat was
maar niet is,c is ook zelf een achtste [koning], maar spruit voort uit
q Opb 17:3; r Opb 13:15; s Opb 20:1; t Ex 32:32; Ps
69:28; Fil 4:3; u Opb 13:8; v Mt 24:15; Jak 3:17;
w Opb 17:7; x Jer 51:25; y Jer 46:2; Jer 51:11; Da
8:20; Da 8:21; Ze 2:13; z Jo 19:15; a Da 8:23; b Opb
13:11; Opb 19:20; c Opb 17:8.

OPENBARING 17:12–18:12

Lam strĳdt. „Gaat uit van haar”

de zeven, en het gaat de vernietiging tegemoet.
12 En de tien hoorns die gĳ
gezien hebt, betekenen tien koningen,a die nog geen koninkrĳk
hebben ontvangen,
´ ´ maar wel ontvangen zĳ voor een uur autoriteit als koningen met het´ wilde
´
beest. 13 Dezen hebben een gedachte, en daarom geven zĳ hun
kracht en autoriteit aan het wilde beest.b 14 Dezen zullen strĳden tegen het Lam,c maar het
Lam zal hen overwinnen,d omdat
hĳ Heer der heren en Koning der
koningen is.e Ook de geroepenen
en uitverkorenen en getrouwen
met hem [zullen dit doen].”f
15 En hĳ zegt tot mĳ: „De wateren die gĳ gezien hebt, waar
de hoer zit, betekenen
volken
¨
en scharen en natien en talen.g
16 En de tien hoorns h die gĳ gezien hebt, en het wilde beest,i
die zullen de hoer hatenj en zullen haar woest en naakt maken,
en ze zullen haar vleesdelen opeten en zullen haar geheel met
vuur verbranden.k 17 Want God
heeft [het] hun in het hart gegeven zĳn gedachte uit te voeren,l
ja, [hun] ene gedachte uit te voeren door hun koninkrĳk aan het
wilde beest te geven,m totdat de
woorden van God volbracht zullen
zĳn.n 18 En de vrouwo die gĳ gezien hebt, betekent de grote stad,
die een koninkrĳk over de koningen der aarde heeft.”p
Na deze dingen zag ik een
andere engel uit de hemel
18
neerdalen, met grote autoriteit;
q

en de aarde werd verlicht door
zĳn heerlĳkheid.r 2 En hĳ riep
met een krachtige stems en zei:
„Ze is gevallen! Babylon
de Gro_
te is gevallen,t en ze is een woonplaats geworden van demonen en
een schuilplaats van elke onreine uitwaseming u en een schuilplaats van elke onreine en gehate
vogel! v 3 Want wegens de wĳn
van de toorn¨ van haar hoererĳ
zĳn alle natien [het slachtoffer]
geworden,w en de koningen der
aarde hebben hoererĳ met haar

HFDST. 17
a Da 7:24
b Ps 2:2
c Jo 1:29
Opb 5:6
d Opb 19:15
e Mt 28:18
Han 2:36
1Ti 6:15
f Ro 16:20
g Jes 57:20
Jer 51:13
h Da 7:24
Opb 17:12
i Opb 17:8
j Opb 17:7
k Ge 38:24
Le 21:9
Opb 18:8
l Joz 11:20
Sp 21:1
Jer 51:12
m Opb 17:12
n Jes 55:11
o Opb 17:5
p Jes 47:5

HFDST. 18
q Opb 12:10
r Mt 17:2
Opb 1:16
s Jer 50:2
t Jes 21:9
Jer 51:8
Opb 14:8
u Ps 39:5
v Jes 13:21
Jer 50:39
Jer 51:37
w Jer 51:7

2e kolom
a Jes 47:5
Opb 17:2
b Jes 23:8
c Sp 19:10
Jes 47:1
d Jes 48:20
Jes 52:11
Jer 50:8
Jer 51:45
Za 2:7
e Jer 51:6
2Kor 6:17
f Jer 51:9
1Ti 5:24
g Jer 51:49
Jer 51:56
Opb 16:19
h 2Th 1:6
i Ps 137:8
Jer 50:15
Jer 51:24
j Ps 75:8
Jer 51:7
Opb 16:19
k Jer 17:18
Jer 50:21
l Opb 14:10
m Jer 50:29
n Opb 17:15
o Jes 47:8
p Ps 10:6
q Jer 50:13
r Le 21:9
Jer 51:58
Heb 12:29
s Jer 50:34
t Jes 23:17
u Jer 50:46
Ez 27:35
v Opb 18:18

1542

bedreven,a en de reizende koopliedenb der aarde zĳn rĳk geworden ten gevolge van de kracht
van haar schaamteloze weelde.”c
4 En ik hoorde een andere stem
uit de hemel zeggen: „Gaat uit
van haar, mĳn volk,d indien GIJ
niet met haar in haar zonden wilt
delen,e en indien GIJ geen deel
van haar plagen wilt ontvangen.
5 Want haar zonden hebben zich
helemaal tot aan de hemel opgehoopt,f en God heeft zich haar
ongerechtigheden te binnen gebracht.g 6 Vergeldt haar gelĳk
zĳzelf vergolden heeft,h en doet
haar tweemaal zoveel, ja, tweemaal het aantal dingen die zĳ
gedaan heeft; i doet in de beker j
waarin zĳ een mengsel heeft gedaan, tweemaalk zoveel van het
mengsel voor haar.l 7 In de mate
dat ze zichzelf verheerlĳkt en
in schaamteloze weelde geleefd
heeft, geeft haar in die mate pĳniging en rouw.m Want in haar hart
blĳft ze zeggen: ’Ik zit als koningin,n en ik ben geen weduwe,o en
p
ik zal nooit rouw
´ ´ zien.’ 8 Daarom zullen op een dag haar plagenq
komen, dood en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand
worden met vuur,r want Jehovah
God, die haar heeft geoordeeld, is
sterk.s
9 En de koningent der aarde die
hoererĳ met haar hebben bedreven en in schaamteloze weelde
hebben geleefd, zullen over haar
wenen en zich in droefheid om
haar slaan,u wanneer zĳ naar de
rook kĳkenv die van haar verbranding afkomt, 10 terwĳl zĳ uit
vrees voor haar pĳniging op een
afstand staan en zeggen: w ’Wat
jammer, wat jammer, gĳ grote
stad,x Babylon,
gĳ sterke stad,
´_ ´
want in een uur is uw oordeel gey
komen!’
11 Ook de reizende koopliedenz
der aarde wenen en rouwen om
haar,a omdat er niemand meer
is die hun overvloedige voorraad koopt, 12 een overvloedige voorraadb van goud en zilver
w Ez 26:17; x Da 4:30; y Jer 51:8; z Ez 27:36; a Ez
27:30; b Ez 27:12.
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Babylon beweend. „Looft Jah!”

en edelgesteente en parels en fĳn
linnen en purper en zĳde en scharlaken; en elk voorwerp van welriekend hout en allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen
van zeer kostbaar hout en van koper en van ĳzer en van marmer; a
13 ook kaneel en Indische specerĳ en reukwerk en welriekende
olie en geurige hars en wĳn en
olĳfolie en meelbloem en tarwe en
runderen en schapen en paarden
en wagens en slaven en menselĳke zielen.b 14 Ja, de voortreffelĳke vrucht die uw ziel begeerde,c
is van u geweken, en alle kostelĳke dingen en de schitterende dingen zĳn voor u verloren gegaan,
en nooit meer zal men ze vinden.d
15 De reizende koopliedene in
deze dingen, die rĳk van haar
zĳn geworden, zullen uit vrees
voor haar pĳniging op een afstand
staan en zullen wenen en rouwenf
16 en zeggen: ’Wat jammer, wat
jammer — de grote stad,g bekleed met fĳn linnen en purper
en scharlaken, en rĳk versierd
met gouden sieraden en edelgesteente
en parels,h 17 want in
´ ´
een uur is zulk een grote rĳkdom
verwoest!’i
En iedere scheepskapitein en
een ieder die ergens naar toe
vaart,j en zeelieden en allen die
hun bestaan op zee vinden, stonden op een afstandk 18 en riepen het uit toen zĳ naar de rook
keken die van haar verbranding
afkwam, en zĳ zeiden: ’Welke
stad is aan de grote stad gelĳk?’l
19 En zĳ wierpen stof op hun
hoofdm en riepen, wenend en rouwend,n en zeiden: ’Wat jammer,
wat jammer — de grote stad,
waarin allen die boten op zee hebben,o rĳk zĳn gewordenp wegens
´ ´
haar kostbaarheden, want in een
uur is ze verwoest!’q
20 Wees vrolĳk over haar, o hemel,r ook GIJ heiligens en GIJ apostelent en GIJ profeten, want God
heeft voor U ¨ de gerechtelĳke straf
van haar geeist!”u
21 En een sterke engel hief een
steen op gelĳk een grote molen-
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OPENBARING 18:13–19:5
steena en slingerde hem in de zee b
en zei: „Zo zal Babylon,
de gro_
te stad, met een snelle worp worden neergeslingerd, en ze zal nooit
meer gevonden worden.c 22 En
de klank van zangers die zichzelf
op de harp begeleiden, en van muzikanten en van fluitspelers en
van trompetters zal nooit meer in
u worden gehoord,d en geen handwerksman van enig ambacht zal
ooit nog in u worden gevonden,
en geen geluid van een molensteen zal ooit nog in u worden gehoord, 23 en geen licht van een
lamp zal ooit nog in u schĳnen,
en geen stem van een bruidegom
en van een bruid zal ooit nog in
u worden gehoord; e omdat uw reizende koopliedenf de hooggeplaatste personeng der aarde waren,
h
want door uw spiritistische
prak¨
tĳken werden alle natien misleid.
24 Ja, in haar werd het bloedi gevonden van profetenj en van heiligenk en van allen die op de aarde
geslacht zĳn.”l
Na deze dingen hoorde ik
iets dat was als een lui19
de stem van een grote schare
in de hemel.m Zĳ zeiden: „Looft
Jah! n De redding o en de heerlĳkheid en de kracht behoren aan
onze God,p 2 want zĳn oordelen zĳn waarachtig en rechtvaardig.q Want hĳ heeft het oordeel
voltrokken aan de grote hoer, die
met haar hoererĳ de aarde verdierf, en hĳ heeft het bloed van
zĳn slaven van haar hand gewroken.”r 3 En meteen zeiden zĳ
voor de tweede maal: „Looft Jah! s
En de rook die van haar afkomt,
blĳft tot in alle eeuwigheid opstĳgen.”t
4 En de vierentwintig oudere personenu en de vier levende
schepselenv vielen neer en aanbaden God, die op de troon is gezeten,w en zeiden: „Amen! Looft
Jah!”x
5 En een stem ging uit van de
troon en zei: „Looft onze God, al
GIJ slaven van hem,y die hem vrezen, de kleinen en de groten.”z

OPENBARING 19:6–20:3
6 En ik hoorde iets dat was als
een stem van een grote schare en
als een geluid van vele wateren
en als een geluid van zware donderslagen. Zĳ zeiden: „Looft Jah,a
want Jehovah, onze God, de Almachtige,b is als koning gaan regeren.c 7 Laten wĳ ons verheugen
en verrukt zĳn, en laten wĳ hem
de heerlĳkheid geven,d want de
bruilofte van het Lam is aangebrokenf en zĳn vrouw heeft zich gereedgemaakt.g 8 Ja, het is haar
gegeven getooid te zĳn met helder, rein, fĳn linnen, want het
fĳne linnen beeldt de rechtvaardige daden van de heiligen af.”h
9 En hĳ zegt tot mĳ: „Schrĳf:
Gelukkig zĳn zĳ die uitgenodigd
zĳni tot de avondmaaltĳd van de
bruiloft van het Lam.”j Ook zegt
hĳ tot mĳ: „Dit zĳn de waarachtige woorden van God.”k 10 Toen
viel ik voor zĳn voeten neer om
hem te aanbidden.l Maar hĳ zegt
tot mĳ: „Pas op! Doe dat niet! m Ik
ben slechts een medeslaaf van u
en van uw broeders, die het werk
hebben dat bestaat in het getuigenis afleggen omtrent Jezus.n
Aanbid God; o want het is het getuigenis afleggen omtrent Jezus
dat tot profeteren inspireert.”p
11 En ik zag de hemel geopend,
en zie! een wit paard.q En degene die erop zat, wordt Getrouwr
en Waarachtig s genoemd, en hĳ
oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid.t 12 Zĳn ogen zĳn
een vuurvlamu en op zĳn hoofd
zĳn vele diademen.v Hĳ draagt
een geschreven naamw die niemand kent dan hĳzelf, 13 en hĳ
is getooid met een bovenkleed dat
met bloed besprenkeld is,x en zĳn
naam wordt genoemd: Het Woordy
van God. 14 En de legers die in
de hemel waren, volgden hem op
witte paarden, en ze waren gekleed in wit, rein, fĳn linnen.
15 En uit zĳn mond komt een
z
scherp lang zwaard te
¨ voorschĳn,
om daarmee de natien te slaan, en
hĳ zal hen weiden met een ĳzeren staf.a Ook treedt hĳ de wĳnpers b van de toorn der gramschap
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van Goda de Almachtige. 16 En
op zĳn bovenkleed, ja, op zĳn dĳ,
draagt hĳ een naam geschreven:
Koning der koningen en Heer der
heren.b
17 Ik zag ook een engel in de
zon staan, en hĳ riep met een luide stem en zei tot alle vogels c die
in het midden van de hemel vliegen: „Komt hier, verzamelt U tot
de grote avondmaaltĳd van God,
18 om te eten de vleesdelend van
koningen en de vleesdelen van militaire bevelhebbers en de vleesdelen van sterke mannene en de
vleesdelen van paardenf en van
hen die daarop zitten, en de vleesdelen van allen, zowel van vrĳen
als van slaven en van kleinen en
groten.”
19 En ik zag het wilde beestg
en de koningenh der aarde en
hun legers vergaderd om de oorlog te voereni tegen degene die
op het paard zatj en tegen zĳn leger. 20 En het wilde beestk werd
gegrepen en met hem de valse profeet,l die voor zĳn ogen de tekenen
had verrichtm waarmee hĳ degenen had misleid die het merktekenn van het wilde beest hadden
ontvangen en degenen die aanbidding geven aan zĳn beeld.o Levend werden zĳ beiden in het
vurige meer geslingerd, dat met
zwavel brandt.p 21 De overigen
echter werden gedood met het
lange zwaard dat uit de mond te
voorschĳn kwamq van degene die
op het paard zat.r En alle vogels s
werden van hun vleesdelen verzadigd.t
En ik zag een engel uit de
hemel neerdalen met de
20
sleutel van de afgrond en een
u

grote keten in zĳn hand. 2 En
hĳ greep de draak,v de oorspronkelĳke slang,w die de Duivelx en
Satan
is,y en bond hem voor dui_
zend jaar. 3 En hĳ slingerde
hem in de afgrondz en sloot en
verzegelde [die] boven hem, opp Mt 10:28; 2Pe 2:6; Ju 7; Opb 20:14; q Opb 2:16;
r Opb 6:2; s Ez 39:4; Opb 19:17; t Ez 39:17; Ez
39:20; HFDST. 20 u Opb 9:1; v Opb 12:3; w Ge
3:1; x Jo 8:44; y Za 3:1; Opb 12:9; z Opb 9:11.
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Satan losgelaten. Nieuwe Jeruzalem

¨
dat hĳ de natien niet meer zou
misleiden
totdat
de duizend jaar
¨
geeindigd waren. Na deze dingen
moet hĳ voor een korte tĳd worden losgelaten.a
4 En ik zag tronen,b en er waren er die daarop gingen zitten,
en hun werd macht gegeven om te
oordelen.c Ja, ik zag de zielen van
hen die met de bĳl ter dood gebracht waren wegens het getuigenis dat zĳ hadden afgelegd omtrent Jezus en wegens het spreken
over God, en hen die noch het
wilde beestd noch zĳn beeld hadden aanbedene en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op
hun hand hadden ontvangen.f En
zĳ kwamen tot leven en regeerden
als koningeng met de Christus,
duizend jaar lang. 5 (De overigen der dodenh kwamen niet tot
leven totdat de duizend jaar geeindigd waren.i) Dit is de eerste j
opstanding. 6 Gelukkig k en heilig l is een ieder die deel heeft aan
de eerste opstanding; over dezen
heeft de tweede doodm geen autoriteit,n maar zĳ zullen priesters o
van God en van de Christus zĳn en
zullen de duizend jaar met hem als
koningen regeren.p
7 Zodra nu de duizend jaar geeindigd zĳn, zal Satan
uit zĳn
_
gevangenis worden losgelaten,
¨
8 en hĳ zal uitgaan om de natien
te misleiden die aan de vier hoeken van de aarde zĳn, Gog en Ma_
gog, om hen tot de oorlog te verzamelen. Het aantal van hen is
als het zand der zee.q 9 En zĳ
trokken op over de breedte der
aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligenr en de geliefde stad.s Maar vuur daalde neer
uit de hemel en verslond hen.t
10 En de Duivel,u die hen misleidde, werd in het meer van vuur en
zwavel geslingerd, waar zowel het
wilde beestv als de valse profeet
[reeds waren]; w en zĳ zullen dag
en nacht gepĳnigd worden tot in
alle eeuwigheid.
11 En ik zag een grote witte
troon en degene die daarop was
gezeten.x De aarde en de hemel
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OPENBARING 20:4–21:6

vloden van voor zĳn aangezicht
weg,a en er werd geen plaats voor
ze gevonden. 12 En ik zag de
doden, de groten en de kleinen,b
voor de troon staan, en er werden
boekrollen geopend. Maar er werd
een andere boekrol geopend; het
is de boekrol des levens.c En de doden werden geoordeeld op grond
van de dingen die in de boekrollen geschreven stonden, overeenkomstig hun daden.d 13 En de
zee gaf de doden in haar op, en de
dood en Hades
gaven de dodene in
_
hen op, en zĳ werden ieder afzonderlĳk geoordeeld overeenkomstig hun daden.f 14 En de doodg
en Hades
werden in het meer van
_
vuur geslingerd. Dit betekent de
tweede dood: h het meer van vuur.i
15 Bovendien werd een ieder die
niet in het boek des levens geschreven werd bevonden,j in het
meer van vuur geslingerd.k
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
21
want de vroegere hemel en de
l

m

n

vroegere aarde o waren voorbĳgegaan, en de zee p is niet meer.
2 Ik zag ook de heilige stad,q het
Nieuwe Jeruzalem,
van God uit
_
de hemel neerdalen,r toebereid als
een bruids die zich voor haar mant
versierd heeft. 3 Toen hoorde ik
een luide stem, afkomstig van de
troon, zeggen: „Zie! De tentu van
God is bĳ de mensen, en hĳ zal
bĳ hen verblĳven,v en zĳ zullen
zĳn volken zĳn.w En God zelf zal
bĳ hen zĳn.x 4 En hĳ zal elke
traan uit hun ogen wegwissen,y en
de dood zal niet meer zĳn,z noch
rouw, noch geschreeuw, noch pĳn
zal er meer zĳn.a De vroegere dingen zĳn voorbĳgegaan.”b
5 En Degene die op de troon
was gezeten,c zei: „Zie! Ik maak
alle dingen nieuw.”d Ook zegt hĳ:
„Schrĳf, want deze woorden zĳn
getrouw en waarachtig.” 6 En
hĳ zei tot mĳ: „Ze zĳn geschied!
v Ps 15:1; w Jes 66:23; x Ez 43:7; Ez 48:35; y Jes
65:19; Opb 7:17; z Jes 25:8; 1Kor 15:26; a Jes 35:10;
Jes 65:19; b 2Pe 3:7; c 2Kr 18:18; Jes 6:1; Opb 4:2;
d Jes 42:9; Klg 5:21; Ez 36:26; 2Pe 3:13.

OPENBARING 21:7–22:1
Ik ben de Alfa en de Omega, het
begin en het einde.a Aan een ieder
die dorst heeft, zal ik uit de bron
van het water des levens geven
overom niet.b 7 Een ieder die
¨
wint, zal deze dingen beerven, en
c
ik zal zĳn God zĳn en hĳ zal
mĳn zoon zĳn.d 8 Maar wat de
lafhartigen betreft en degenen die
geen geloof hebbene en degenen
die walgelĳk zĳn in hun vuiligheidf en moordenaars g en hoereerders h en degenen die spiritisme
beoefenen en afgodendienaars i en
alle leugenaars,j hun deel zal zĳn
in het meer dat met vuur k en zwavel brandt.l Dit betekent de tweede dood.”m
´ ´
9 En er kwam een van de zeven engelen die de zeven schalen
hadden, welke vol waren van de
zeven laatste plagen,n en hĳ sprak
met mĳ en zei: „Kom hier, ik zal u
de bruid, de vrouw van het Lam,o
tonen.” 10 Hĳ dan voerde mĳ in
[de kracht van de] geest weg naar
een grote en hoge berg,p en hĳ
toonde mĳ de heilige stadq Jeru_
zalem, die van God uit de hemel
r
neerdaalde
11 en de heerlĳkheid van God had.s Haar glans was
gelĳk een zeer kostbare steen, als
een kristalhelder schĳnende jaspissteen.t 12 Ze had een grote
en hoge muur u en had twaalf poorten en bĳ de poorten twaalf engelen, en er waren namen op gegrift, welke die van de twaalf
¨
stammen der zonen van Isra
el
_
zĳn.v 13 Naar het oosten waren
er drie poorten en naar het noorden drie poorten en naar het zuiden drie poorten en naar het westen drie poorten.w 14 De muur
van de stad had ook twaalf fundamentstenenx en daarop de twaalf
namen van de twaalf aposteleny
van het Lam.
15 Degene nu die met mĳ sprak,
had als maatstaf een gouden rietstok,z om de stad en haar poorten
en haar muur te meten.a 16 En
de stad ligt in het vierkant, en
haar lengte is even groot als haar
breedte. En hĳ mat de stadb met
de ¨ rietstok, twaalfduizend stadien; haar lengte en breedte en
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hoogte zĳn gelĳk. 17 Hĳ mat
ook haar muur, honderd vierenveertig el, naar mensenmaat, die
tegelĳkertĳd engelen[maat] is.
18 Haar muur nu was gebouwd
van jaspis,a en de stad was zuiver
goud, gelĳk helder glas. 19 De
fundamentenb van de muur van
de stad waren met allerlei edelgesteente versierd: c het eerste
fundament was jaspis,d het tweede saffier,e het derde chalcedon,
het vierde smaragd,f 20 het vĳfde sardonyx, het zesde sardius,
het zevende chrysoliet,g het achtste beril, het negende topaas,h
het tiende chrysopraas, het elfde
hyacint, het twaalfde amethist.i
21 En de twaalf poorten waren
twaalf parels; elk van
´ ´ de poorten
was gemaakt van een parel.j En
de brede straat van de stad was
zuiver goud, als doorzichtig glas.
22 En ik zag geen tempel in
haar,k want Jehovahl God, de Almachtige,m is haar tempel,n evenals het Lam.o 23 En de stad
heeft noch de zon noch de maan
nodig om haar te beschĳnen, want
de heerlĳkheid van God verlichtte
was het Lam.q
haar,p en haar lamp
¨
24 En de natien zullen bĳ haar
r
licht wandelen, en de koningen
der aarde zullen hun heerlĳkheid
in haar brengen.s 25 En haar
poorten zullen overdag nooit worden gesloten,t want nacht zal
daar niet bestaan.u 26 En zĳ
zullen de heerlĳkheid
en de eer
¨
van de natien in haar brengen.v
27 Maar alles wat niet heilig is
en een ieder die iets walgelĳks w
en de leugen beoefent,x zal er
geenszins binnengaan,y alleen zĳ
die geschreven staan in de boekrol des levens van het Lam.z
En hĳ toonde mĳ een rivier
van water des levens, hel22
der als kristal, die vanuit de troon
a

b

van God en van het Lam stroomk Han 7:49; l Ps 11:4; m Ex 6:3; Opb 15:3; n Jo
4:23; o Ef 2:20; p Jes 60:19; Opb 22:5; q Jo 1:9;
Han 26:13; Heb 1:3; r Jes 60:3; s Ps 138:4; t Jes
60:11; u Jes 60:20; v Jes 60:5; w 1Kor 6:9; Ga 5:21;
x Ps 5:6; Kol 3:9; Opb 21:8; y Jes 52:1; z Da 12:1;
Fil 4:3; Opb 13:8; HFDST. 22 a Ez 47:1; b Jo
1:29.
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Van water des levens nemen

OPENBARING 22:2-21

HFDST. 22

doen, en laat de heilige nog verder
geheiligd worden.a
12 ’Zie! Ik kom vlug,b en het
loonc dat ik geef, heb ik bĳ mĳ, om
een ieder te vergelden naar zĳn
werk.d 13 Ik ben de Alfa en de
Omega,e de eerste en de laatste,f
het begin en het einde. 14 Gelukkig zĳn zĳ die hun lange gewaden wassen,g opdat hun het recht
wordt verleend om naar de bomen
des levens [te gaan] h en zĳ ingang
in de stad mogen verkrĳgen door
haar poorten.i 15 Buiten zĳn
de hondenj en zĳ die spiritisme
beoefenenk en de hoereerders l en
de moordenaars en de afgodendienaars en een ieder die op de leugen gesteld is en ze beoefent.’m
16 ’Ik, Jezus, heb mĳn engel gezonden om aan U getuigenis van
deze dingen af te leggen voor de
gemeenten. Ik ben de worteln en
de nakomeling o van David,
en de
_
heldere morgenster.’ ”p
q
17 En de geest en de bruidr
blĳven zeggen: „Kom!” En laat
een ieder die het hoort, zeggen:
„Kom!”s En een ieder die dorst
heeft, kome; t een ieder die wil,
neme het water des levens om
niet.u
18 „Ik leg getuigenis af aan een
ieder die de woorden van de profetie van deze boekrol hoort: Indien iemand een toevoeging aan
deze dingen maakt,v zal God hem
de plagen toevoegenw die in deze
boekrol beschreven zĳn; 19 en
indien iemand iets afneemt van de
woorden van de boekrol van deze
profetie, zal God zĳn deel afnemen
van de bomen des levens x en van
de heilige stad,y dingen die in deze
boekrol beschreven zĳn.
20 Hĳ die getuigenis van deze
dingen aflegt, zegt: ’Ja, ik kom
vlug.’ ”z
„Amen! Kom, Heer Jezus.”
21 [Moge] de onverdiende goedheid van de Heer Jezus Christus
met de heiligen [zĳn].a

de 2 over het midden van haar
brede straat. En aan deze en aan
gene zĳde van de rivier [stonden] bomena des levens, die twaalf
vruchtoogsten voortbrengen, elke
maand hun vruchten opleverend.b
En de bladeren van de bomen [wa¨
ren] tot genezing van de natien.c
3 En er zal geen enkele vervloeking meer zĳn. d Maar de
troon van Gode en van het Lamf
zal in [de stad] zĳn, en zĳn slaven zullen heilige dienst voor
hem verrichten; g 4 en zĳ zullen zĳn aangezicht zien,h en zĳn
naam zal op hun voorhoofd zĳn.i
5 Ook zal er geen nacht meer
zĳn,j en zĳ hebben geen lamplicht
nodig, noch [hebben zĳ] zonlicht,
want Jehovah God zal hen verlichten,k en zĳ zullen als koningen regeren tot in alle eeuwigheid.l
6 En hĳ zei tot mĳ: „Deze woorden zĳn getrouw en waarachtig;¨ m
ja, Jehovah, de God van de geınspireerde uitingenn van de profeten,o heeft zĳn engel uitgezonden
om aan zĳn slaven de dingen te tonen die binnenkort gebeuren moeten.p 7 En zie! ik kom vlug.q Gelukkig is een ieder die de woorden
van de profetie van deze boekrol
onderhoudt.”r
8 Nu dan, ik, Johannes,
was
_
het die deze dingen hoorde en
zag. En toen ik gehoord en gezien
had, viel ik neer om te aanbiddens voor de voeten van de engel
die mĳ deze dingen had getoond.
9 Maar hĳ zegt tot mĳ: „Pas op!
Doe dat niet! Ik ben slechts een
medeslaaf van u en van uw broeders die profeten zĳnt en van hen
die de woorden van deze boekrol
onderhouden. Aanbid God.”u
10 Ook zegt hĳ tot mĳ: „Verzegel de woorden van de profetie van deze boekrol niet, want de
bestemde tĳd is nabĳ.v 11 Wie
onrechtvaardigheid doet, doe nog
verder onrechtvaardigheid; w en
de vuile worde nog verder vuilgemaakt; x maar laat de rechtvaardige y nog verder rechtvaardigheid
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TABEL VAN DE BIJBELBOEKEN
´ ´
Boeken van de Hebreeuwse Geschriften, opgetekend voor de gewone (christelijke) tijdrekening
Naam van boek

Schrijver(s)

Waar geschreven

Geschrift
voltooid
(v.G.T.)

Beschreven
periode
(v.G.T.)

Genesis

Mozes

Wildernis

1513

Exodus

Mozes

Wildernis

1512

1657-1512

Leviticus

Mozes

Wildernis

1512

1 maand (1512)

Numeri

Mozes

Wildernis en
vlakten van Moab

1473

1512-1473

Deuteronomium

Mozes

1473

2 maanden (1473)

Jozua

Jozua

Vlakten van Moab
¨
Kanaan
¨
Israel
¨
Israel

c. 1450

1473-c. 1450

c. 1100

c. 1450-c. 1120

c. 1090

11 jaar van bestuur
door rechters

¨
Israel

c. 1078

c. 1180-1078

¨
Israel

c. 1040

Rechters
Ruth
¨
1 Samuel

¨
Samuel
¨
Samuel
¨
Samuel, Gad,
Nathan

¨
2 Samuel

Gad, Nathan

1 Koningen

Jeremia

2 Koningen

Jeremia



1 Kronieken

Ezra

Jeruzalem (?)

2 Kronieken

Ezra

Jeruzalem (?)

Ezra

Ezra

Jeruzalem

Juda en
Egypte





„In het begin”
tot 1657

1077-c. 1040

1 rol

c. 1040-580

580



1 rol
c. 460

Na 1 Kronieken 9:44:
1077-537

c. 460

537-c. 467

Nehemia

Nehemia

Jeruzalem

na 443

456-na 443

Esther

Mordechai

Susan (Elam)

c. 475

493-c. 475

Job

Mozes

Wildernis

c. 1473

Ruim 140 jaar
tussen 1657
en 1473

Jeruzalem

c. 717

Psalmen

David en anderen

Spreuken

Salomo, Agur,
¨
Lemuel

c. 460

Prediker

Salomo

Jeruzalem

v. 1000

Hooglied

Salomo

Jeruzalem

c. 1020

Jesaja

Jesaja

Jeruzalem

na 732

c. 778-na 732

Jeremia

Jeremia

Juda, Egypte

580

647-580

Klaagliederen
¨
Ezechiel
¨
Daniel

Jeremia
¨
Ezechiel
¨
Daniel

Bij Jeruzalem

607

Babylon

c. 591

613-c. 591

Babylon

c. 536

618-c. 536

Hosea
¨
Joel

Hosea
¨
Joel

Samaria (district)

na 745

v. 804-na 745

Juda

c. 820 (?)

Amos

Amos

Juda

Obadja

Obadja

Jona

Jona

Micha

Micha

Juda

v. 717

Nahum

Nahum

Juda

v. 632

Habakuk

Habakuk

Juda

c. 628 (?)

Zefanja
¨
Haggaı

Zefanja
¨
Haggaı

Juda

v. 648

Het herbouwde
Jeruzalem

520

112 dagen (520)

Zacharia

Zacharia

Het herbouwde
Jeruzalem

518

520-518

Maleachi

Maleachi

Het herbouwde
Jeruzalem

na 443

c. 804
c. 607
c. 844

1548

c. 777-717

1549

TABEL VAN DE BIJBELBOEKEN

Boeken van de Griekse Geschriften, opgetekend gedurende de gewone (christelijke) tijdrekening
Naam van boek

Schrijver

Waar geschreven

Geschrift
voltooid
(G.T.)

Beschreven
periode

¨
Mattheus

¨
Mattheus

Markus

Markus

Rome

c. 60-65

29-33 G.T.

Lukas

Lukas

Cesarea

c. 56-58

3 v.G.T.–33 G.T.

Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

Na proloog,
29-33 G.T.

Handelingen

Lukas

Rome

c. 61

33-c. 61 G.T.

Romeinen

Paulus

Korinthe

c. 56

¨
1 Korinthiers
¨
2 Korinthiers

Efeze
¨
Macedonie

c. 55

Paulus

Galaten

Paulus

Korinthe of
¨
Syrisch Antiochie

c. 50-52

¨
Efeziers

Paulus

Rome

c. 60-61

Filippenzen

Paulus

Rome

c. 60-61

Kolossenzen

Paulus

Rome

c. 60-61

1 Thessalonicenzen

Paulus

Korinthe

c. 50

2 Thessalonicenzen
¨
1 Timotheus
¨
2 Timotheus

Paulus

Korinthe

c. 51

Paulus

¨
Macedonie

c. 61-64

Paulus

Rome

c. 65

Titus

Paulus

¨
Macedonie (?)

c. 61-64

Filemon
¨
Hebreeen

Paulus

Rome

c. 60-61

Paulus

Rome

c. 61

Jakobus

Jakobus
(Jezus’ broer)

Jeruzalem

v. 62

1 Petrus

Petrus

Babylon

c. 62-64

2 Petrus

Petrus

Babylon (?)

c. 64

1 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

2 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

3 Johannes

Apostel Johannes

In of bij Efeze

c. 98

Judas

Judas
(Jezus’ broer)

Palestina (?)

c. 65

Openbaring

Apostel Johannes

Patmos

c. 96

Paulus

Palestina

c. 41

2 v.G.T.–33 G.T.

c. 55

[De namen van de schrijvers van sommige boeken en van de plaatsen waar
ze zijn geschreven, zijn onzeker. Veel datums geven de tijd bij benadering aan.
´ ´
Betekenis afkortingen: c. „circa”, v. „voor”.]
VERWIJSTEKSTEN. De verwijsteksten hebben betrekking op parallelle gedachten, gebeurtenissen en verslagen; biografische inlichtingen; aardrijkskundige informatie; in de bijbel
¨
zelf vermelde vervullingen van bijbelse profetieen; rechtstreekse citaten van zinsneden, uitdrukkingen en hele verzen uit andere gedeelten van de bijbel; en het verband tussen de onder
het Wetsverbond verschafte voorafbeeldingen en de vervulling ervan zoals die in de christelijke
Griekse Geschriften wordt beschreven. Dit alles biedt een schat aan bijbelkennis.
Als in de kolom van de verwijsteksten na de vermelding van het hoofdstuk de afkorting
„Ops.” staat, wordt daarmee naar het Opschrift boven een psalm verwezen.

„GIJ”, „U” EN WERKWOORDEN IN HET MEERVOUD
Wanneer „GIJ” en „U” in hoofdletters zijn gedrukt, wil dit zeggen dat het voornaamwoord in
het meervoud staat. Ook als de meervoudsvorm van een werkwoord niet met zekerheid door de
lezer onderscheiden kan worden, is het meervoud aangegeven door de druk in hoofdletters.
[ ] Teksthaken geven aan dat de ingesloten woorden zijn toegevoegd om de betekenis in de
Nederlandse tekst vollediger weer te geven; [[ ]] duiden op iets wat in de oorspronkelijke tekst
ingelast is.

INDEX VAN BIJBELWOORDEN
Zie bladzĳde 6 voor afkortingen van namen van bĳbelboeken.

A
AALSCHOLVER, Le 11:17; De 14:17.
AAMBEIEN, De 28:27; 1Sa 5:6; 6:4.
AANBEVELEN, Ro 16:1; 2Kor 3:1.
Ro 5:8 God zĳn eigen liefde jegens ons a.
AANBEVELINGSBRIEVEN, 2Kor 3:1 a. nodig?
AANBIDDEN, Ge 22:5 verder gaan en a.
Ex 10:26 daaruit nemen om Jehovah te a.
De 11:16 afwĳkt en andere goden a.
Da 3:6 al wie niet neervalt en a.
Lu 4:8 Jehovah, uw God, moet gĳ a.
Jo 4:20 Jeruzalem de plaats waar men moet a.
Jo 4:24 met geest en waarheid a.
Han 8:27 naar Jeruzalem gegaan om te a.
Heb 11:21 a., leunend op zĳn staf
Opb 11:1 tempelheiligdom en hen die daarin a.
Opb 13:4 En zĳ a. de draak
Opb 14:9 Indien iemand het wilde beest a.
Opb 19:4 vierentwintig oudere personen a. God
Opb 20:4 die wilde beest noch beeld hadden a.
De 17:3; Da 3:12; Mt 4:10; Jo 12:20; Han 17:4, 17;
18:13; 19:27; Opb 7:11; 9:20; 11:16; 13:15;
16:2.
¨
AANBIDDERS, 2Kon 10:22 a. van Baal
Jo 4:23 ware a. met geest en waarheid
AANBIDDING, Han 25:19; 26:5.
Kol 2:18 een vorm van a. van de engelen
Kol 2:23 opgelegde vorm van a.
Jak 1:26 diens vorm van a. is waardeloos
Jak 1:27 De vorm van a. die rein is
AANBIEDEN, Ro 6:13 uzelf aan God a.
2Ti 2:15 u goedgekeurd aan God a.
Han 8:18; Ro 12:1; 2Kor 11:2; Ef 5:27.
¨
AANBLIK, Joe 2:4; Na 2:4.
Za 5:6 hun a. op heel de aarde
AANDACHT, 2Pe 3:5 ontgaat dit hun a.
AANDACHTIG, 1Jo 1:1 a. hebben aanschouwd
AANDACHT SCHENKEN, 1Sa 15:22 a. beter dan
Mal 3:16 Jehovah bleef a. en luisteren
1Ti 4:16 a. aan uzelf en uw onderwĳs
Heb 2:1 a. aan dingen die wĳ gehoord hebben
Sp 29:12; Jes 21:7; 34:1; Jer 8:12; 51:18; Lu 21:34;
Han 5:35; 20:28; 1Ti 1:4; 4:1.
AANDRANG, Sp 6:3 met voortdurende a.
1Ti 5:1 spreek hem met a. toe als een vader
AANDRIJVEN, Re 13:25 geest hem a.
Ef 4:23 kracht die uw denken a.
AANDRINGEN, Ex 12:33 de Egyptenaren a.
Ps 90:10 Toch is dat waarop ze a. moeite
AANFLUITING, 2Kr 29:8; Jer 18:16; 19:8; 25:9; 29:18;
51:37; Mi 6:16.
AANGELEGENHEDEN, Es 3:4; Han 25:20.
1Kor 16:14 Laat uw a. met liefde geschieden
AANGELEGENHEID, Han 6:3; 15:6.
Pr 3:1 een tĳd voor elke a.
AANGENAAM, 2Sa 1:26; Ps 147:1.
¨
2Sa 23:1 de a. persoon van melodieen
Ps 16:6 in a. plaatsen gevallen
Ps 133:1 a. als broeders in eenheid´ wonen
´
Sp 2:10 kennis a. wordt voor uw zıel
Mal 3:4 de offergave zal Jehovah a. zĳn
Sp 13:19; 15:26; 22:18; 1Ti 2:3.
AANGENAAMHEID, Ps 16:11 a. voor eeuwig
AANGESCHREVEN, 1Kor 4:10 gĳ staat goed a.
AANGEVEN, Le 5:1 indien hĳ het niet a.
AANGEZICHT(EN), Ex 10:29 trachten a. te zien
Ex 33:20 Gĳ kunt mĳn a. niet zien
Jes 25:8 tranen van alle a. wissen
Han 6:15 zĳn a. als a. van een engel
Ga 2:11 Cefas weerstond ik van a. tot a.
Mt 26:39; 1Kor 13:12; 2Kor 3:7; 4:6.
AANGRIJPEN, 1Kor 7:21 de gelegenheid a.
AANHANGEN, Joz 23:8 God dient gĳ a.
De 4:4; 10:20; 13:4; 30:20; Joz 22:5.
AANHANGSEL, Ex 29:13; Le 3:4.

AANHANKELIJKER, Sp 18:24 vriend die a. is
AANHOUDEN, Ro 12:12; Kol 4:2 a. in gebed
1Ti 5:5 a. in gebeden, nacht en dag
AANKLACHT, Ezr 4:6 schreven zĳ een a.
AANKLAGEN, Ro 11:2.
Mt 5:25 degene die u bĳ het gerecht a.
AANKLAGER(S), Han 25:18.
Mt 5:25 opdat de a. u niet overlevert
AANKOMST, Jer 8:7.
¨
Lu 19:23 bĳ mĳn a. met rente geınd
AANKONDIGEN, Jes 42:9 nieuwe dingen a.
AANKONDIGING, Ro 15:21 geen
´ a. is gedaan
AANKUNNEN, 1Sa 17:9 indien ık hem a.
AANLEIDING, Ro 7:8; 2Kor 5:12.
Ga 5:13 vrĳheid niet als a. voor vlees
1Ti 5:14 de tegenstander geen a. geven
Heb 3:15 a. tot verbittering
AANLEIDING TOT STRUIKELEN, Ro 14:20.
AANLIGGEN, Mt 8:11 met Abraham a.
Mt 26:20; Lu 22:27; 1Kor 8:10.
AANMATIGEN, De 18:20 zich a. te spreken
AANMATIGEND, Ps 19:13 knecht terughouden a. daden
2Ti 3:2 a., hoogmoedig
Sp 21:24; Hab 2:5; Ro 1:30; Jak 4:16.
AANMERKEN, Ro 9:19; Heb 8:7.
Heb 8:8 hĳ heeft iets a. op het volk
AANMERKINGEN, 2Kor 6:3 geen a. op bediening
AANMINNIGHEID, Ps 45:2 A. op uw lippen
AANMOEDIGEN, De 3:28; 2Kr 35:2.
Han 14:22 hen a. in het geloof te blĳven
1Kor 14:31 opdat allen leren en a. worden
Heb 10:25 elkaar a., en dat te meer
Han 11:23; 1Kor 14:3; 2Kor 9:5.
AANMOEDIGING, Heb 13:22; 1Pe 5:12.
Ro 1:12 een uitwisseling van a.
2Kor 8:17 aan onze a. gehoor geven
Fil 2:1 Indien er enige a. in Christus is
Heb 6:18 krachtige a. om hoop te grĳpen
AANNEMEN, Job 42:8.
Sp 8:10 mĳn onderricht a.
Ef 1:5 als zĳn zonen te worden a.
AANNEMING, Ro 9:4; Ga 4:5.
Ro 8:15 geest van a. ontvangen
Ro 8:23 vurig wachten op a. als zonen
AANRAKEN, Ge 3:3 gĳ moogt ze niet a.
Le 5:2 ziel iets onreins a.
1Kr 16:22 mĳn gezalfden niet a.
Jes 6:7 Deze heeft uw lippen a.
Jes 52:11 gaat uit, niets onreins a.
Za 2:8 wie u a., mĳn oogappel a.
Lu 11:46 maar zelf de vrachten niet a.!
2Kor 6:17 het onreine niet langer a.
Kol 2:21 Hanteer niet, proef niet, niet a.
Ex 30:29; Le 11:36; Ps 104:32; 105:15; Sp 6:29; Jer 1:9;
Hag 2:13; Mt 8:3; 14:36; 20:34; Mr 5:30.
AANRAKING, 2Kon 13:21 in a. met gebeente
AANREKENEN, 1Kor 13:5 het kwade niet a.
2Kor 5:19 hun overtredingen niet a.
AANROEPEN, Ps 145:18 nabĳ die hem a.
Han 2:21 de¨ naam van Jehovah a., gered
Ge 4:26; Joe 2:32; Han 22:16; Ro 10:13.
AANSCHOUWEN, 1Jo 1:1.
2Kor 5:7 door geloof, niet door a.
AANSLUITEN, Jes 14:1 a. bĳ huis Jakob
Da 11:34 door gladheid bĳ hen a.
Han 17:4 gelovigen werden en zich a.
AANSPOREN, Joz 15:18; Re 1:14.
Heb 10:24 ten einde tot liefde a.
AANSPRAAK, 2Sa 19:28 Wat voor rechtmatige a.
AANSTAANDE, 2Ti 4:6 mĳn losmaking is a.
AANSTAREN, Han 3:12 waarom gĳ ons a.
AANSTELLEN, 1Sa 25:30 u tot leider a.
Da 4:36 opnieuw over koninkrĳk a.
Han 14:23 oudere mannen voor hen a.
Han 17:31 door een man die hĳ heeft a.
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1551
1Ti 2:7 ik a. als een prediker en apostel
Heb 1:2 die hĳ tot erfgenaam heeft a.
Nu 1:50; 1Sa 13:14; Ezr 7:25; Jes 62:6; Jer 1:10; 52:25;
Han 6:3; 2Ti 1:11; Tit 1:5; Heb 5:1; 8:3.
AANSTOOT, Mt 13:57; 15:12; Ro 9:33.
AANSTOOTGEVEND, Jo 6:60 Deze rede is a.
Ju 15 a. dingen tegen hem gesproken hebben
AANTAL, Opb 5:11; 20:8.
Opb 7:4 a. van hen die verzegeld werden
AANTASTEN, Jer 12:14.
Job 2:5 tot in zĳn gebeente en vlees a.
AANTONEN, Han 18:28.
AANTREKKELIJK, Ge 24:16; 26:7; Na 3:4.
AANVAARDBAAR, 1Pe 2:5 slachtoffers, a. voor God
AANVAARDEN, 2Kor 6:1 onverdiende goedheid a.
Fil 4:9 die gĳ zowel geleerd als a. hebt
2Th 2:10 de liefde voor de waarheid niet a.
Ho 14:2; Ro 14:1, 3; 15:7.
AANVAARDING, Lu 4:19.
2Kor 6:2 In een tĳd van a. heb ik u verhoord
AANVALLEN, Re 18:25; 1Sa 22:17.
¨
Ge 4:8 geschiedde dat Kaın zĳn broer Abel a.
AANVALLER, Job 36:32 tegen een a.
AANVALSMACHINE, Ez 26:9.
AANVOERDER(S), De 32:42; Joz 10:24; Re 11:6; Sp 6:7;
25:15.
AANWAKKEREN, 2Ti 1:6 de gave als een vuur a.
AANWEZIG, Han 2:46.
Ro 7:18 het vermogen om te wensen is wel a.
AANWIJZEN, 1Sa 16:3 degene die ik u a.
Nu 1:17; 1Kr 12:31; 2Kr 31:19; Lu 10:1.
AANWIJZING, Fil 1:28 a. van Godswege
AANZETTEN, 1Kr 21:1.
¨
AANZIEN, 2Kon 5:1 Naaman in hoog a.
Jo 7:24 Oordeelt niet langer naar uiterlĳke a.
AANZIENLIJKE(N), Jes 9:15 De a. is de kop
Am 6:1 Zĳ zĳn de a.
AARDBEVING(EN), Mt 24:7 er zullen a. zĳn
Za 14:5; Mt 27:54; Lu 21:11; Opb 6:12.
AARDBODEM, Ge 2:7 mens uit stof van a.
Ge 3:17 de a. om uwentwil vervloekt
AARDE, Ps 45:16; Sp 10:30.
Ge 1:28 vult de a. en onderwerpt haar
Ps 24:1 Aan Jehovah behoort de a.
Ps 37:29 rechtvaardigen zullen a. bezitten
Ps 100:1 Juicht in triomf, heel de a.
Ps 115:16 a. aan mensenzonen gegeven
Pr 1:4 a. staat tot onbepaalde tĳd
Jes 45:18 a. geformeerd om bewoond te worden
Jes 60:2 duisternis de a. bedekken
Jes 65:17 ik schep een nieuwe a.
Jes 66:1 hemel troon en a. mĳn voetbank
Hab 2:14 Want de a. zal vervuld
¨ zĳn
Mt 5:5 zachtaardigen de a. beerven
Lu 2:14 op a. vrede onder mensen
Lu 8:15 Dat op de voortreffelĳke a.
2Pe 3:5 a., compact staande uit water
Opb 12:12 Wee de a. en de zee
Jes 14:12; 2Pe 3:13; Opb 21:1.
AARDEN, 2Kor 4:7 schat in a. vaten
AARDEWERK, Ez 23:34 op scherven van a.
AARDEWERKEN VAT, Mr 14:13; Lu 22:10.
AARDS, Jo 3:12; 2Kor 5:1; Jak 3:15.
AARDSE MENS, 1Sa 15:29 Hĳ is geen a.
Job
34:11; Ps 39:5; 49:20; 108:12; Sp 3:4.
¨
AARON, Ex 28:1 A. als priester kan dienen:
Ex 32:1 verzamelde het volk zich rondom A.
Heb 5:4 door God geroepen, zoals ook A.
Ex 4:14; 24:1; Ps 99:6; 135:19; Mi 6:4.
AARTSENGEL, 1Th 4:16 met
stem van een a.
¨
Ju 9 Toen de a. Michael een geschil had
AARZELEN, De 7:10; Pr 5:4.
ABADDON, Opb 9:11 is zĳn naam A.
ABBA, Ro 8:15 wĳ uitroepen: A., Vader!
Ga 4:6 de geest, die uitroept: A., Vader!
ABEDNEGO, Da 1:7; 2:49; 3:12, 30.
ABEL, Mt 23:35 vanaf het bloed van A.
Heb 11:4 heeft A. een slachtoffer gebracht
Ge 4:2, 4, 8, 25; Lu 11:51; Heb 12:24.
ABIA, 1Sa 8:2; 1Kon 14:1; Lu 1:5.

AANSTOOT—AFDOEN
ABIHU, Ex 6:23; Le 10:1; Nu 3:4.
ABIMELECH,
Ge 20:2; Re 9:16; 2Sa 11:21.
¨
ABISAI, 1Sa 26:6; 2Sa 21:17; 23:18.
ABNER, 1Sa 14:50; 20:25; 2Sa 3:20.
ABNORMALE HAARUITVAL, Le 13:30, 34.
ABRAHAM, Ge 17:9 God zei tot A.:
Ge 18:18 A. zal een grote natie worden
2Kr 20:7 aan zaad van A., die u liefhad
Mt 8:11 met A. aanliggen in het koninkrĳk
¨
Mt 22:32 Ik ben de God van A. en Isaak
Jo 8:39 Indien gĳ A. kinderen zĳt
Ro 4:3 A. stelde geloof in Jehovah
Ga 3:29 zĳt gĳ werkelĳk A. zaad
Heb 6:13 toen God zĳn belofte aan A. deed
Heb 11:8 Door geloof heeft A. gehoorzaamd
Jak 2:21 A. rechtvaardig verklaard
ABSALOM, 2Sa 14:25; 15:6; 17:25; 18:14.
ACHAB, 1Kon 16:30; 18:17; 2Kon 10:18.
ACHAN, Joz 7:1, 18, 24; 22:20.
ACHAZ, 2Kon 16:1, 19; 2Kr 27:9; Jes 1:1.
ACHITOFEL, 2Sa 15:31; 17:23.
ACHT, Lu 2:21 a. dagen vervuld, besneden
1Pe 3:20 a. zielen veilig door het water
Ge 17:12; 1Sa 17:12; Pr 11:2.
ACHTEN, Ezr 9:13 onze dwaling geringer gea.
Fil 2:3 anderen superieur a.
Heb 10:29 van gewone waarde gea.
ACHTENSWAARDIG, Mr 15:43; Han 13:50; 17:12.
ACHTER, Ge 19:17 Kĳk niet a. u
Mt 16:23 zei hĳ tot Petrus: Ga a. mĳ
Lu 9:62 ziet naar dingen die a. hem liggen
Fil 3:13 dingen die a. mĳ liggen ¨vergetend
Ps 50:17; Jes 38:17; Ez 23:35; Joe 2:3.
ACHTERBAKS, 2Kor 4:2 gebroken met a. dingen
ACHTERBLIJVEN, Heb 4:1.
ACHTEREENVOLGENS, Heb 7:23.
ACHTERHALEN, Ps 40:12; Ps 69:24.
Nu 32:23 Weet dat uw zonde u zal a.
ACHTERKLAP, 2Kor 12:20 ruzies, a.
ACHTERKLAPPERS, Ro 1:30 a., haters van God
ACHTERSTEVEN, Mr 4:38; Han 27:29, 41.
ACHTERVOLGEN, Re 4:22 Barak, die Sisera a.
Ps 71:11; 83:15; Jer 29:18.
ACHTERVOLGING, Re 8:4 de a. voortzettend
ACHTERWAARTS, Jer 7:24 a. en niet voorwaarts
ACHT GEVEN OP, Ps 37:10 a. zĳn plaats
2Pe 1:19 gĳ doet goed er a.
ACHTING, Ef 5:33 vrouw a. voor man
1Th 5:13 om hun werk a. in liefde te betonen
1Pe 3:2 eerbare gedrag met diepe a.
1Pe 3:15 met zachtaardigheid en diepe a.
Mr 12:6; Lu 18:2; Heb 12:9; 2Pe 2:11.
ACHT SLAAN, Job 37:24.
Sp 3:6 in al uw wegen a. op hem
ACTIVITEIT, De 32:4 volmaakt is zĳn a.
Sp 10:16 De a. van de rechtvaardige
Sp 21:8 de zuivere is oprecht in zĳn a.
Sp 24:12 mens niet naar zĳn a. vergelden?
Job 36:24; Ps 9:16; Hab 3:2.
ADAM, 1Kor 15:22 in A. allen sterven
1Kor 15:45 eerste mens A. een levende ziel
1Ti 2:14 A. niet bedrogen, maar de vrouw
Ge 3:21; 5:5; Lu 3:38; Ro 5:14.
ADDER, Jes 30:6; 59:5.
ADDERGEBROED, Mt 3:7; 12:34; 23:33.
ADEM, Ps 150:6 al wat a. heeft, love Jah
Ge 7:22; Jes 42:5; Han 17:25.
ADEMTOCHT, Ps 78:33 als waren ze een a.
Ps 94:11 gedachten der mensen als a.
Ps 39:5; 144:4; Jes 57:13.
ADJUDANT, 2Kon 7:17 koning had a. belast
ADULLAM, Joz 12:15; 1Sa 22:1; 1Kr 11:15.
AFBEELDINGEN, Han 7:43 a. om te aanbidden
AFBETALEN, Le 26:34 land zĳn sabbatten a.
Jes 40:2 roept dat haar dwaling is a.
AFBREKEN, Ro 14:20 Houd ermee op werk a.
AFBRENGEN, Kol 1:23 niet laat a. van hoop
AFDELING(EN) (van priesters),
1Kr 27:1; 2Kr 5:11; 8:14; Ezr 6:18; Lu 1:5.
AFDOEN, Ex 5:8; Pr 3:14.

AFDRIJVEN—ALLESOVERTREFFEND
AFDRIJVEN, Heb 2:1 opdat wĳ nooit a.
AFDROGEN, Jo 12:3 voeten met haren a.
AFDRUK, Heb 1:3 Hĳ is de nauwkeurige a.
AFDWALEN, Ps 119:110 van bevelen niet a.
Ps 119:118 die van uw voorschriften a.
Sp 28:10 Hĳ die de oprechten doet a.
Heb 3:10 altĳd a. in hun hart
AFGEDWONGEN, 2Kor 9:5 wat is a.
AFGEKEURD, 1Kor 9:27 niet zelf a.
2Kor 13:5-7; 2Ti 3:8.
AFGELEEFDE, 2Kr 36:17 oude of a.
AFGELEGEN, Jes 14:13 neerzetten in a. streken
AFGELEID, Lu 10:40 Martha werd a.
1Kor 7:35 zonder te worden a.
AFGESNEDEN, 2Kr 26:21; Ps 88:5; Jes 53:8.
AFGESTOMPT, Mr 6:52 hun hart bleef a.
Mr 8:17 Is uw hart a. wat inzicht betreft?
Ro 11:7 Van de overigen de zinnen a.
2Kor 3:14 hun geestelĳke vermogens waren a.
Heb 5:11 gĳ a. van gehoor geworden
AFGEZANT(EN), Jes 30:4 zĳn eigen a.
Fil 2:25 Epafroditus, uw a. en dienaar
Sp 13:17; 25:13; Jes 57:9; Ob 1.
AFGOD(EN), Ps 115:4; Jes 48:5; Jon 2:8.
Ps 106:36 a. werden hun tot een strik
Han 15:20 dingen die door a. zĳn bezoedeld
1Kor 8:7 sommigen die aan de a. gewoon zĳn
2Kor 6:16 overeenkomst Gods tempel met a.?
1Jo 5:21 hoedt u voor de a.
Mi 1:7; Han 7:41; 1Kor 8:4.
AFGODENDIENAAR(S), 1Kor 5:11 die een a. is
1Kor 5:10; 6:9; 10:7; Ef 5:5.
AFGODERIJ, Kol 3:5.
1Kor 10:14 geliefden, ontvliedt de a.
AFGROND, Opb 20:3 slingerde hem in de a.
Lu 8:31; Ro 10:7; Opb 9:1, 11; 11:7; 17:8.
AFGUNST, Fil 1:15 prediken door a.
1Ti 6:4 Uit die dingen komen voort: a.
1Pe 2:1 Doet alle a. weg
Ro 1:29; Tit 3:3; Jak 4:5.
AFGUNSTIG, Ps 106:16 werden a. op Mozes
Sp 3:31 Word niet a. op man van geweld
Sp 23:17 uw hart niet a. op zondaars
Sp 24:1 Wees niet a. op slechte mensen
Ge 26:14; Ps 37:1; 73:3.
AFHANKELIJK, Ro 9:11 niet a. van werken
1Pe 4:11 hĳ diene als a. van sterkte
AFKEER, Heb 3:10, 17.
Ga 4:14 noch er uit a. tegen gespuwd
AFKEREN, Nu 14:34 betekent als ik mĳ a.
AFKONDIGEN, 2Kon 10:20; Es 3:14; 8:13.
Da¨ 5:29 a. dat hĳ derde heerser
zou worden
¨
Joe 3:9 dit a. onder de natien:
Da 2:5, 8; Jon 3:5; 1Ti 1:9.
AFKONDIGING, Jon 3:2 doe haar de a. toekomen
AFLEVEREN, Mt 21:41.
AFLOOP, Pr
´ 3:19 zĳ hebben dezelfde a.
Pr 9:2 Een a. voor de reine en de onreine
Jes 46:10 van het begin af de a. vertelt
Pr 2:14; Jer 5:31; 17:11.
AFLOSSING, Job 14:14 totdat mĳn a. komt
AFMAKEN, Jer 50:21, 27.
AFMATTEND, Pr 1:8 Alle dingen zĳn a.
AFNEMEN, Ge 8:8 wateren a.
De 4:2 noch er iets van a.
Jes 60:20 noch zal uw maan a.
AFPERSER(S), Da 11:20 a. door koninkrĳk
¨
1Kor 6:10 noch a. Gods koninkrĳk beerven
AFRANSELEN, Mt 21:35.
AFREKENING, Ro 9:28 Jehovah zal a. houden
AFSCHEID, Lu 9:61; Han 18:18; 2Kor 2:13.
AFSCHEIDEN, 2Kor 6:17.
AFSCHEREN, Re 16:19.
AFSCHEUREN, 1Kon 11:11-13.
Lu 5:36 dan de nieuwe lap a.
AFSCHIETEN, 1Sa 20:20; Ps 64:7.
AFSCHILDEREN, Ga 3:1 Jezus als aan paal a.
AFSCHRIJVER, Ezr 7:6; Ps 45:1; Jer 36:10.
AFSCHUW, Ro 12:9 a. van wat goddeloos is
Ge 27:46; Le 20:23; Nu 21:5; De 7:26; 1Kon 11:25;
Klg 1:17; Da 12:2; Ro 2:22.
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AFSCHUWELIJK, Ez 7:19, 20.
AFSMEKEN, Ex 21:17; Es 4:8.
AFSNIJDEN, Ps 37:9 boosdoeners a. worden
Da 9:26 zal Messias worden a.
2Pe 2:9 dag van het oordeel om a. te worden
Ps 34:16; 37:38; Jes 56:5; Mi 5:9.
AFSNIJDING, Mt 25:46 eeuwige a.
AFSPRAAK, 1Sa 21:2 een a. gemaakt
Am 3:3 Zullen twee wandelen tenzĳ a.
AFSTAND DOEN, 1Jo 3:16 a. van zĳn ziel
AFSTOMPING, Ro 11:25 een a. der zinnen
AFTEKENEN, Jes 44:13 hĳ a. het met roodkrĳt
AFTREKKEN, Le 27:18 van geschatte waarde a.
AFVAL (de), Da 11:32; Han 21:21.
Jes 32:6 om te werken aan a.
2Th 2:3 tenzĳ eerst de a. komt
AFVAL (het), Jes 5:25 dode lichamen als a.
AFVALLIG, Job 34:30 geen a. mens regeert
Jer 17:13 Zĳ die a. worden van mĳ
Sp 1:32; Jes 10:6; Jer 3:12, 14.
AFVALLIGE(N), Job 13:16 zal geen a. komen
Job 17:8 windt zich op over de a.
Job 27:8 wat is de hoop van een a.
Ps 35:16; Sp 11:9; Jes 9:17; 33:14; 57:17.
AFVALLIGHEID, Jer 23:15 a. uitgegaan
AFVEGEN, Lu 10:11.
AFWENDEN, Sp 16:14 de wĳze die haar a.
Jes 14:27 zĳn hand, wie kan ze a.?
Jes 28:6 de strĳd a. van de poort
Ro 11:26 goddeloze praktĳken a.
AFWENTELEN, Joz 5:9 smaad van u a.
AFWEREN, Jes 47:11 onheil niet a.
AFWEZIG, Kol 2:5 a. in het vlees
1Kor 5:3; 2Kor 5:9; 10:1, 11; Fil 1:27.
AFWEZIGHEID, Fil 2:12 gedurende mĳn a.
AFWIJKEN, Sp 22:6 zal hĳ er niet van a.
Ro 3:12 Allen zĳn a., waardeloos geworden
1Ti 6:21 sommigen van het geloof a.
2Ti 2:18 Dezen zĳn van de waarheid a.
Job 23:11; 31:7; Ps 44:18; Sp 4:27; Han 1:25; 1Ti 1:6.
AFWIJZEN, Mr 6:26 wilde haar niet a.
Tit 2:12 goddeloosheid moeten a.
AFZETTEN, Le 19:13; Jer 22:17.
AFZETTER, Jer 22:3 uit de hand van de a.
AFZETTERIJ, Ps 62:10; Ez 22:29.
AFZONDEREN, Nu 8:14 de levieten a.
Ru 1:13 Zoudt gĳ u a. houden
Sp 18:1 Wie zich a., eigen verlangen zoeken
1Kon 8:53; Ezr 10:11; Han 19:9; Ga 1:15.
AFZONDERLIJK, Ro 12:5; 1Kor 12:27.
AGABUS, Han 11:28; 21:10.
AHASVEROS, Es 1:1; 3:1; 8:1; 9:30; 10:3.
AHIA, 1Kon 12:15; 14:2; 1Kr 26:20.
AHITUB, 1Sa 14:3; 2Sa 8:17; 1Kr 9:11.
AI, Joz 7:2, 3; 8:1, 26, 28, 29; Jer 49:3.
AIR AANNEMEN, Jer 48:26; Da 8:4, 8.
AJALON, Joz 10:12; Re 12:12; 1Kr 6:69.
AKELDAMA, Han 1:19 A., Bloedveld
AKKER, 1Kor 3:9 Gods a., die wordt bebouwd
ALARMSIGNAAL, Jer 49:2; Am 1:14; 2:2; Ze 1:16.
ALEXANDER, Han 19:33; 1Ti 1:20; 2Ti 4:14.
ALFA, ¨ Opb 1:8; 21:6; 22:13.
ALFEUS, Mt 10:3; Mr 3:18; Han 1:13.
ALKALI, Sp 25:20; Jer 2:22.
ALLEEN, Jes 2:11 Jehovah a. hoog verheven
Mt 14:13 plaats om a. te zĳn
Ne 9:6; Mt 4:4; Jo 16:32.
ALLEN, 1Kor 9:19 vrĳ van a., slaaf van a.
ALLERHEILIGSTE, Ex 26:33.
ALLERHOOGSTE, Ps 83:18 Jehovah, de A.
Ps 91:1 in de schuilplaats van de A.
Jes 14:14 zal mĳ op de A. doen gelĳken
Da 4:17 mogen weten dat de A. Heerser is
Lu 1:32 de Zoon van de A. worden genoemd
Lu 6:35 gĳ zult zonen van de A. zĳn
Han 7:48 woont de A. niet in huizen
Ps 82:6; Lu 1:76; Han 16:17.
ALLESOVERTREFFEND, 1Kor 12:31 a. weg
2Kor 4:17 heerlĳkheid van a. gewicht
Ef 1:19 de a. grootheid van zĳn kracht
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ALMACHTIGE, Ge 17:1 Ik ben God de A.
Opb 16:14 oorlog van grote dag van God de A.
Ex 6:3; Job 8:3; Jes 13:6; Opb 1:8; 11:17.
ALSEM, Jer 23:15 doe hen a. eten
Opb 8:11 de naam van de ster luidt A.
De 29:18; Sp 5:4; Klg 3:15; Am 5:7; 6:12.
ALTAAR, Ge 8:20 Voorts bouwde Noach een a.
Le 17:11 het bloed op het a. gegeven
Han 17:23 een a.: Aan een onbekende God
Opb 6:9 zag ik onder het a. de zielen
Jes 56:7; Mt 23:18; Heb 7:13; 13:10.
ALTAREN, Ex 34:13.
Ez 6:4 uw a. moeten woest gelegd worden
ALTIJD, Le 25:23; Heb 10:12, 14.
Heb 7:3 blĳft priester voor a.
ALTOOS, Jes 57:16; Am 1:11.
AMALEK, Ex 17:16; De 25:17; 1Sa 15:20.
AMARILSTEEN, Za 7:12 hart als een a.
AMASA, 2Sa 17:25; 20:10; 1Kon 2:5.
AMAZIA, 2Kon 12:21; 14:11, 18; 2Kr 25:27.
AMBACHT, Han 18:3; Opb 18:22.
AMBT, 2Kor 11:12.
Han 1:20 Iemand anders neme zĳn a.
AMBTGENOTEN, Ezr 4:7, 9; 5:3, 6.
AMBTSGEWAAD, 2Kon 2:13 a. van Elia
1Kon 19:19; 2Kon 2:8; Za 13:4.
AMEN, 1Kor 14:16 A. zeggen op dankzegging
Opb 3:14 zegt de A., de getrouwe getuige
De 27:15-26; 1Kr 16:36; 2Kor 1:20.
AMMON, Ze 2:9 A. als Gomorra
Ge 19:38; Re 10:6; 2Kr 20:1; Da 11:41.
AMNESTIE, Es 2:18 verleende a.
AMORIET(EN), Ge 10:16; 15:16; Joz 3:10.
AMPUTEREN, De 25:12 moet haar hand a.
AMRAM, Ex 6:18; Nu 26:58; 1Kr 6:3.
AMUSEMENT, Re 16:25 ons wat a. bieden
ANANIAS, Han 5:1, 5; 9:10; 22:12; 23:2.
ANDERE SCHAPEN, Jo 10:16 ik heb a.
ANDREAS, Mt 4:18; Jo 12:22; Han 1:13.
ANGEL(S), Ho 13:14 uw a., o Dood?
1Kor 15:55 Dood, waar is uw a.?
ANGST, Ex 15:16 a. zal hen overvallen
1Sa 11:7 Nu viel de a. voor Jehovah op volk
2Kr 19:7 de a. voor Jehovah over u komen
De 28:66; Jes 12:2; 24:17; Jer 30:5.
ANGSTAANJAGING, Sp 3:25 bevreesd voor a.
ANGSTIGE SPANNING, Lu 12:29.
ANGSTWEKKEND, Da 2:31 aanblik was a.
Job 3:25; Ps 91:5; Jer 49:5.
ANGSTWEKKENDHEID, Jes 2:21.
ANKER, Heb 6:19 Deze hoop a. voor de ziel
ANNA, Lu 2:36 een profetes, A.
ANNALEN, Ezr 4:15 in het boek der a.
ANNAS, Lu 3:2; Jo 18:13, 24; Han 4:6.
ANTICHRIST(EN), 1Jo 2:18 nu vele a.
1Jo 2:22; 4:3; 2Jo 7.
ANTIPAS, Opb 2:13 A., de getrouwe
ANTWOORD, Sp 18:13 a. geeft op zaak
Kol 4:6 hoe een a. te geven
ANTWOORDEN, Sp 1:28 ik zal niet a.
Sp 15:28 rechtvaardige mediteert om te a.
Jes 65:24 voordat zĳ roepen, ikzelf zal a.
Job 14:15; Jes 58:9; Jer 33:3.
APOLLYON, Opb 9:11 Grieks de naam A.
APOSTEL(EN), Mr 3:14; 1Kor 15:9.
Mt 10:2 namen van de twaalf a.:
1Kor 4:9 a., als laatsten tentoongesteld
1Kor 12:28 in de gemeente: ten eerste a.
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn valse a.
2Kor 12:12 tekenen van een a. verricht
Ga 1:1 a., noch vanwege mensen
Heb 3:1 a. en hogepriester — Jezus
Opb 21:14 daarop de twaalf namen van de a.
APOSTELSCHAP, Han 1:25; 1Kor 9:2; Ga 2:8.
APPELS, Sp 25:11 gouden a. in zilver
AQUILA, Han 18:2, 26; Ro 16:3; 2Ti 4:19.
ARABA, De 1:7 naburen in de A.
De 4:49;
Jer 52:7; Ez 47:8; Za 14:10.
¨
ARABIE, Ga 1:17; 4:25.
ARABIER(EN), 2Kr 9:14; Ne 2:19; Jer 3:2; 25:24;
Ez 27:21; Han 2:11.

ALMACHTIGE—AUTORITEITEN
ARAM, Ge 10:22; Nu 23:7; 1Kr 1:17.
ARAMEES, Ezr 4:7; Da 2:4.
ARARAT, Ge 8:4; 2Kon 19:37; Jer 51:27.
ARBEID, 1Kor 15:58 a. niet tevergeefs
2Kor 11:23 in moeizame a. overvloediger
Opb 14:13 rusten van hun moeizame a.
Jo 4:38; 1Kor 3:8; 1Th 2:9; 3:5; 2Th 3:8.
ARBEIDEN, Jo 4:38; 1Kor 15:10; 16:16.
AREND(EN), Jes 40:31 opvaren als a.
Ob 4; Mt 24:28; Opb 12:14.
ARENDSGEZICHT, Ez 10:14 vierde was a.
AREN LEZEN, Ru 2:8 niet op ander veld a.
AREOPAGUS, Han 17:19, 22, 34.
ARGELOZEN, Ro 16:18 verleiden de a.
ARGUMENTEN, Jes 41:21 Voert uw a. aan
Kol 2:4 niemand u met a. misleidt
ARGUMENTEREN, Job 13:3, 15; Mi 6:2; Mr 8:17.
Mr 8:16 gingen er onder elkaar over a.
ARGWAAN, Re 18:27 rustig en zonder a.
ARIMATHEA, Mt 27:57; Lu 23:51; Jo 19:38.
ARK, Ge 6:14 Maak voor u een a.
Ge 7:1 Ga in de a., gĳ en gehele huisgezin
Ex 25:10 een A. van acaciahout maken
Joz 3:13 priesters die de a. dragen
1Pe 3:20 terwĳl de a. werd gebouwd
Opb 11:19 a. in zĳn tempelheiligdom gezien
ARM, 1Sa 2:7 Jehovah die a. maakt en rĳk
Mr 12:43 a. weduwe er meer in heeft geworpen
2Kor 6:10 als a., maar velen rĳk makend
2Kor 8:9 ter wille van u a. geworden
Jak 2:5 God degenen die a. zĳn uitgekozen
ARM(EN), Sp 31:17 zĳ geeft haar a. kracht
Jes 40:10 zĳn a. zal heersen
Jes 52:10 Jehovah heeft zĳn a. ontbloot
Jes 53:1 wat de a. van Jehovah betreft
2Kr 32:8; Ps 10:15; 44:3; Jo 12:38.
ARMAGEDDON (HAR–MAGEDON), Opb 16:16.
ARME(N), Ps 9:18 niet voor altĳd a. vergeten
Ps 69:33 Jehovah luistert naar de a.
Lu 4:18 om de a. goed nieuws bekend te maken
Jo 12:8 a. hebt gĳ altĳd bĳ u
Ex 23:6; 1Sa 2:8; Job 24:4; Ps 72:4; 107:41; 132:15;
Jes 14:30; 25:4; Jer 2:34; 5:28; Am 8:4; Mt 11:5.
ARMOEDE, Ge 45:11; Sp 6:11.
Sp 13:18 komt tot a. en oneer
Sp 30:8 noch a. noch rĳkdom
2Kor 8:9 gĳ door zĳn a. rĳk zoudt worden
Opb 2:9 Ik ken uw verdrukking en a.
Sp 20:13; 24:34; 30:9; 2Kor 8:2.
ARMZALIG, Ga 4:9 a. elementaire dingen
ARNON, Nu 21:13; Re 11:26; Jes 16:2.
ARROGANT, Ps 101:5; Sp 28:25.
ARTAXERXES, Ezr 4:7, 23; Ne 2:1; 13:6.
ARTEMIS, Han 19:27, 34, 35.
ASA, 1Kon 15:9, 24; 2Kr 14:2; Jer 41:9.
ASAF, 1Kr 6:39; 16:5; 25:1; 2Kr 35:15.
ASDOD, Joz 11:22; 1Sa 5:1, 6; Ze 2:4.
ASER, Ge 30:13; De 33:24; Re 1:31.
ASIA, Han 19:10; 1Kor 16:19; Opb 1:4.
ASJ, Job¨ 9:9 het sterrenbeeld A.
´
ASSYRIE, Ge 10:11 A. en de bouw van Nineve
Jes 19:23 A. zal werkelĳk in Egypte komen
2Kon 17:6;
Jer
50:17;
Mi
5:6;
Za
10:10.
¨
ASSYRIER(S), Jes 14:25 de A. verbreken
Mi 5:5 A. onze woontorens betreedt
2Kon 19:35; Jes 10:5, 24; 31:8; Ez 31:3.
ASTAROTH, De 1:4; 1Kr 6:71.
ASTORETH, 1Kon 11:5, 33; 2Kon 23:13.
ASTROLOGEN, Mt 2:1 zie! a. kwamen
Da 2:27; 4:7; Mt 2:7, 16.
ASVORSTEN, Joz 13:3; Re 3:3; 16:5.
ATHALIA, 2Kon 8:26; 11:1; 2Kr 24:7.
AUGUSTUS, Han 25:21 beslissing van de A.
AUGUSTUS, AFDELING VAN, Han 27:1.
AULA, Han 19:9 a. van de school
AUTORITEIT(EN), Mt 28:18 Alle a. mĳ gegeven
Lu 4:6 Ik zal u al deze a. geven
Lu 12:5 a. heeft om in Gehenna te werpen
Jo 19:11 geen a. als die u niet verleend was
Ro 13:1 ziel onderworpen aan a.

AVONDMAAL—BEDRIEGER(S)
Ro 13:2 Wie zich tegen de a. verzet
1Kor 7:4 de vrouw geen a. over haar lichaam
Ef 1:21 hoog boven elke regering en a.
Ef 2:2 heerser van de a. der lucht
Ef 6:12 onze strĳd is tegen de a.
Kol 1:13 ons bevrĳd van a. der duisternis
1Pe 3:22 a. en krachten aan´ hem
onderworpen
´
Opb 17:12 ontvangen voor een uur a.
Mt 7:29; 20:25; 1Kor 15:24; Kol 2:15; Tit 3:1.
AVONDMAAL, 1Kor 11:20 a. des Heren
Lu 22:20; Jo 13:4; 1Kor 11:25.
AVONDMAALTIJD(EN), Lu 14:16; 1Kor 11:21.
Mt 23:6 voornaamste plaats bĳ a.
Mr 6:21 Herodes a. aanrechtte
Lu 14:12 Wanneer gĳ een a. aanrecht
Opb 19:9 Gelukkig die uitgenodigd tot a.
Opb 19:17 verzamelt u tot de a. van God
AZAZEL, Le 16:8, 10, 26.
AZIJN, Sp 10:26 Als a. voor de tanden

B

¨
BAAL, 1Kon 18:21 is het B., gaat hem volgen¨
2Kon 10:28 Zo verdelgde Jehu B. uit Israel
Ro 11:4 knie niet voor B. hebben gebogen
Re
¨ 2:13; 1Kon 16:31; 2Kon 10:18; Jer 7:9.
BAAL-PERAZIM,
2Sa 5:20; 1Kr 14:11.
¨
BAAL VAN PEOR, Ps 106:28 verbinden aan B.
Nu
¨ 25:3; De 4:3; Ho 9:10.
BAAL-ZEBUB, 2Kon 1:2, 3, 6, 16.
¨
BAAN, Joe 2:8 verbreken de b. niet
BAARD, 1Sa 21:13; Jer 41:5; Ez 5:1.
BABEL, Ge 10:10; 11:9.
BABYLON, Jer 51:6 Vlucht uit B.
Opb 17:5 B. de Grote, moeder van hoeren
Opb 18:2 B. de Grote is gevallen
Jes 21:9; Jer 25:12; Da 3:1.
BABY’S, Han 7:19; 1Pe 2:2.
BADEN, 2Kon 5:10 zevenmaal in Jordaan b.
BAGAGE, 1Sa 10:22; Ez 12:3, 7.
BAKASTRUIKEN, 2Sa 5:23; 1Kr 14:14.
BAKSTENEN, Ge 11:3; Ex 1:14; 5:7.
BALAK, Nu 22:2; Mi 6:5; Opb 2:14.
BALK, Lu 6:42 eerst b. uit eigen oog
BALLINGEN, Ezr 6:16; Jes 20:4; Am 1:5.
¨
BALLINGSCHAP, 2Kon 18:11 Israel in b.
Jes 5:13; Jer 13:19; Ez 25:3.
BALSEMEN, Ge 50:2.
BAN, De 13:17; Ezr 10:8; Mi 4:13.
BAND(EN), Ps 2:3 wĳ hun b. verscheuren
Ez 20:37 in de b. van het verbond brengen
Da 4:15 b. van ĳzer en van koper
Mr 7:35 de b. van zĳn tong werd losgemaakt
Ef 4:3 verenigende b. van vrede
Kol 3:14 liefde volmaakte b. van eenheid
Ps 116:16; Jes 58:6; Jer 30:8; Na 1:13.
BANDELOOS, Sp 29:18.
BANEN, Jes 40:3 B. de weg van Jehovah!
Jes 57:14; 62:10; Mal 3:1.
BANG, De 9:19 b. wegens de grimmige toorn
Job 9:28 b. geworden voor al mĳn smarten
BANIER(EN), Ps 20:5 onze b. opheffen
Hgl 2:4 zĳn b. was liefde
BANKIERS, Mt 25:27 bĳ de b. deponeren
BANVLOEK, Ge 34:30 Gĳ hebt de b. gebracht
Joz 7:25 hebt gĳ de b. over ons gebracht?
Re 11:35 degene over wie ik de b. bracht
1Sa 14:29; 1Kon 18:18; Sp 11:17; 15:6, 27.
BARABBAS, Jo 18:40 B. was een rover
BARAK, Re 4:6, 8, 14; 5:1, 12; Heb 11:32.
BARBAREN, Ro 1:14 Zowel Grieken als b.
BARBIERSSCHEERMES, Ez 5:1 Als b. nemen
BAREN, Jak 1:15 b. de begeerte zonde
Jes 37:3; 66:9; Jo 16:21.
BAREND, Ps 48:6 als van een b. vrouw
BARENSNOOD,¨ Opb 12:2 schreeuwt uit in b.
BARENSWEE(EN), Ge 3:16; Ex 15:14.
Ps 51:5 met b. voortgebracht
Ga 4:19 om wie ik weer in b. ben
1Th 5:3 zoals b. over zwangere vrouw
Jes 13:8; 51:2; 54:1; Ga 4:27.
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BARMHARTIG(EN), De 4:31 Jehovah b. God
Ne 9:17 gĳ zĳt een God goedgunstig en b.
Jes 60:10 zal ik u stellig b. zĳn
Mt 5:7 Gelukkig zĳn de b.
Lu 6:36 Blĳft b. worden, zoals Vader b. is
Heb 2:17 een b. en getrouw hogepriester
Jak 5:11 dat Jehovah zeer teder en b. is
2Kr 30:9; Ps 78:38; 86:15; Heb 8:12.
BARMHARTIGHEDEN, 2Sa 24:14; Jes 54:7.
1Kr 21:13 want zĳn b. zĳn zeer vele
Za 1:16 met b. tot Jeruzalem terugkeren
2Kor 1:3 de Vader der tedere b.
BARMHARTIGHEID, Ex 33:19; Ne 9:19, 27.
Sp 28:13 wie ze laat, zal b. worden betoond
Mt 9:13 Ik wil b. en geen slachtoffer
Ro 9:15 b. bewĳzen aan wie ik b. bewĳs
1Ti 1:13 Niettemin werd mĳ b. betoond
Jak 2:13 B. juicht in triomf over oordeel
Jak 3:17 vol van b. en goede vruchten
1Pe 2:10 degenen jegens wie b. is betoond
BARNABAS, Han 15:2; 1Kor 9:6; Ga 2:1.
BARRICADE, Na 2:5 b. opgesteld worden
BARRICADEREN, Job 38:8 wie de zee geb.
BARSABBAS, Han 1:23; 15:22.
BARSTEN, Mt 9:17;
Lu 5:37.
¨
BARTHOLOMEUS, Mt 10:3; Han 1:13.
BARUCH, Ne 3:20; Jer 32:12; 43:6; 45:2.
BASAN, Ps 22:12 sterken van B.
Za 11:2 Jammert, gĳ statige bomen van B.
Ps 68:15; Jes 2:13; Am 4:1; Na 1:4.
BASIS, Ro 8:20 op b. van hoop
Fil 3:9 die van God komt op b. van geloof
Mt 24:5; Mr 9:39; Han 4:17; 5:28.
BATEN, Jes 44:10.
BATHSEBA, 2Sa 11:3; 12:24; 1Kon 1:11.
BDELLIUMHARS, Ge 2:12; Nu 11:7.
BEBOUWBAAR, Jer 4:3; Ho 10:12.
BEBOUWEN, Ge 2:5; 3:23; Za 13:5; 1Kor 3:9.
Heb 6:7 ten behoeve van wie hĳ b. wordt
BED(DEN), Mi 2:1 op hun b.!
Ps 36:4; Jes 57:2; Lu 8:16.
BEDAREN, Es 2:1; Ps 107:29.
Sp 15:18 brengt ruzie tot b.
BEDE(N), 1Sa 1:27; Es 5:6; 9:12.
Ps 20:5 Moge Jehovah al uw b. vervullen
BEDEKKEN, Le 17:13 bloed uitgieten en b.
Sp 17:9 overtreding b., zoekt liefde
Mt 10:26 want er is niets b.
BEDELAAR, Lu 16:20 zekere b., Lazarus
BEDENKEN, Mi 2:3; Na 1:11.
2Sa 14:14 hĳ heeft redenen b.
Sp 14:22 hen die het goede b.
Ro 8:6 b. van het vlees betekent de dood
Fil 4:8 blĳft deze dingen b.
BEDERVEN, 1Kor 15:33 Slechte omgang b.
BEDIENAAR, Kol 1:23.
BEDIENAREN, 2Kor 3:3.
BEDIENING(EN), Han 20:24 b. voleindigen
Ro 11:13 verheerlĳk ik mĳn b.
1Kor 12:5 verscheidenheid van b.
2Kor 4:1 b. overeenkomstig barmhartigheid
2Kor 5:18 b. van de verzoening gegeven
2Kor 6:3 geen aanmerkingen op onze b.
Ef 4:12 voor het werk der b.
1Ti 1:12 mĳ aan een b. toe te wĳzen
2Ti 4:5 volbreng uw b. ten volle
Han 21:19; Ro 12:7; 2Kor 8:4; 9:1; Kol 4:17.
BEDOELING(EN), Ex 32:12; Lu 1:51.
2Kor 2:11 niet onwetend van zĳn b.
Heb 4:12 b. van het hart onderscheiden
BEDORVEN, Jer 49:7 Is hun wĳsheid b.?
BEDREIGINGEN, Han 4:29 aandacht aan b.
BEDREVENHEID, Pr 2:21; 4:4.
BEDRIEGEN, Le 19:11 gĳ moogt niet b.
Jer 29:8; 37:9; Ob 3; Za 13:4; Ef 5:6.
BEDRIEGER(S), Ps 72:4 verbrĳzele de b.
Ps 119:134 Verlos mĳ van elke b.
2Ti 3:13 b. van kwaad tot erger voortgaan
2Jo 7 vele b. tot de wereld uitgegaan
Mt 27:63; 2Kor 6:8; Tit 1:10.
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BEDRIEGERIJ, Jer 8:5; 14:14.
BEDRIEGLIJK, Ps 24:4 b. een eed afgelegd
Sp 28:16 overvloedig in b. praktĳken
Jer 7:4, 8 vertrouwen in b. woorden
Jer 15:18 Gĳ wordt mĳ als iets b.
Mal 3:5 degenen die b. handelen
Mt 13:22 b. kracht van de rĳkdom
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn b. werkers
Ef 4:22 naar haar b. begeerten verdorven
Heb 3:13 verhard door de b. kracht der zonde
Le 6:3; 19:11; Ps 44:17; Jer 6:13; Mi 1:14.
BEDRIEGLIJKE LERINGEN, 2Pe 2:13.
BEDRIEGLIJKE TONG, Ze 3:13.
BEDRIEGLIJKE WEEGSCHAAL, Sp 11:1; 20:23.
BEDRIJF, Han 19:25.
BEDRIJVEN, Opb 18:3 koningen hoererĳ b.
BEDRINKEN, Ef 5:18 B. u niet aan wĳn
BEDROEFD, 2Kor 7:9, 10.
Ps 38:6 De gehele dag heb ik b. rondgelopen
1Th 4:13 gĳ niet b. zĳt gelĳk de overigen
BEDROEVEN, Ef 4:30 B. heilige geest niet
BEDROEVEND, Heb 12:11 streng onderricht b.
1Pe 2:19 uithoudt onder b. dingen
BEDROG, Ps 5:6 b. door Jehovah verfoeid
Ps 34:13 Beveilig lippen voor spreken b.
Han 13:10 O gĳ mens vol van allerlei b.
Kol 2:8 filosofie en door ĳdel b.
1Pe 2:1 Doet bĳgevolg alle b. weg
1Pe 2:22 noch b. in zĳn mond gevonden
Job 15:35; Ps 10:7; 32:2; 101:7; Sp 12:17; Jes 28:15;
53:9; Jer 9:6; Mt 27:64; Jo 1:47; Ro 3:13; 2Th 2:10.
BEDWANG, Sp 10:19 zĳn lippen in b.
BEDWELMD, Ge 9:21; Hag 1:6.
BEDWELMENDE DRANK, Sp 31:6 Geeft b.
Le 10:9; Nu 6:3; Re 13:4; Ps 69:12; Sp 20:1; Jes 28:7.
BEDWINGEN, Jes 48:9.
1Sa
¨ 7:13 Filistĳnen b.
BEEDIGDE VERKLARING, Ge 26:3; Ps 119:106.
De 7:8 omdat hĳ zich hield aan de b. ¨
Ps 105:9 Abraham, en zĳn b. aan Isaak
BEELD(EN), De 27:15; Ps 78:58; Da 2:31; 3:18.
Ge 1:26 mens maken naar ons b.
Ex 20:4 Gĳ moogt u geen b. maken
Jes 42:8 noch mĳn lof aan gehouwen b.
Mt 22:20 Wiens b. en opschrift is dit?
1Kor 15:49 zullen b. van hemelse dragen
Opb 14:9 wilde beest en zĳn b. aanbidt
Opb 20:4 noch zĳn b. hadden aanbeden
Mi¨ 5:13; Hab 2:18; Ro 8:29; Kol 1:15.
BEELZEBUB, Mt 10:25; 12:24; Mr 3:22.
BEEN(DEREN), Ps 34:20 behoedt al zĳn b.
Sp 14:30 jaloezie is verrotting voor de b.
Jes 58:11 hĳ zal uw b. kracht geven
Jer 20:9 brandend vuur, opgesloten in mĳn b.
Ez 37:1 de valleivlakte was vol b.
Jo 19:36 Geen b. van hem verbrĳzeld
Job 10:11; Ps 22:14; Hab 3:16.
BEER,
1Sa 17:37; Jes 11:7.
¨
BEERVEN, Mt 19:29 eeuwig leven b.
Mt 25:34 b. koninkrĳk dat voor u is bereid
Heb 6:12 door geloof en geduld beloften b.
Mt 5:5; 1Kor 15:50; 1Pe 3:9; Opb 21:7.
BEEST(EN), Ps 50:10 b. op duizend bergen
Da 7:3 vier reusachtige b. stegen op uit zee
Opb 19:20 merkteken van wilde b. ontvangen
Ps 49:12; Opb 13:17; 17:3.
BEGAAN, Joz 22:31; Jo 11:48; Han 5:38.
BEGEERLIJK, Ez 24:16 dat wat b. is
Da 11:38 heerlĳkheid door b. dingen
Da 11:43 hĳ zal heersen over de¨ b. dingen
Hag 2:7 b. dingen van alle natien
BEGEERTE(N), Ge 3:16 sterke b. naar uw man
Ps 145:16 verzadigt b. van al wat leeft
Jo 8:44 wenst b. van uw vader te doen
Ro 7:7 van de b. niet hebben geweten
Ga 5:24 vlees met zĳn hartstochten en b.
1Ti 6:9 vele zinneloze en schadelĳke b.
2Ti 2:22 Ontvlied b. die aan jeugd eigen zĳn
Tit 2:12 goddeloosheid en wereldse b. afwĳzen
Jak 1:14 door eigen b. meegetrokken
2Pe 3:3 spotters die overeenkomstig eigen b.

BEDRIEGERIJ—BEHOEDEN
1Jo 2:16 b. van het vlees en de b. der ogen
1Jo 2:17 wereld gaat voorbĳ en ook haar b.
Ge 4:7; Hgl 7:10; Ef 2:3; Jak 4:1; 2Pe 2:18.
BEGEREN, Ex 20:17 van uw naaste niet b.
Mi 2:2; Ro 7:7; 13:9; Jak 4:2.
BEGERIG, Ps 57:3; Sp 23:6; 24:1; Ez 36:3.
BEGERIGHEID, Kol 3:5 b., welke afgoderĳ is
BEGEVEN, Ps 71:9 mĳn kracht het b.
BEGIETEN, 1Kor 3:7 noch hĳ die b.
BEGIN, Ge 1:1 In het b. schiep God
Sp 8:22 Jehovah mĳ voortgebracht als het b.
Sp 9:10 vrees voor Jehovah b. van wĳsheid
Kol 1:18 Hĳ is b., eerstgeborene uit doden
1Jo 1:1 Dat wat van het b. af was
1Jo 2:7 oud gebod van b. af gehad
Opb 3:14 b. van de schepping door God:
Jes 46:10; Mt 24:8; Mr 10:6; 2Kor 8:6.
BEGINNEN, Job 17:10 moogt allen opnieuw b.
Mr 6:7 b. hen uit te zenden
2Kor 8:10 een jaar geleden niet alleen b.
Fil 1:6 hĳ die goed werk in u is b.
BEGINSEL(EN). Zie ELEMENTAIRE DINGEN,
GEDRAGSREGEL, REGEL.
BEGINSELLOOS, Jes 32:5, 7 b. man
BEGINTOESTAND, Ez 36:11 meer dan in uw b.
BEGRAAFPLAATS, 2Kr 34:28; 35:24.
Jer 26:23 dode lichaam op b. wierp
BEGRAVEN, 2Kon 9:10 niemand die haar b.
Ez 39:11 Gog en heel zĳn menigte b.
Lu 9:60 Laat de doden hun doden b.
Han 2:29 David zowel overleden als b.
Ro 6:4 met hem b. door onze doop
Ge 23:4; De 21:23; Ru 1:17; Ps 79:3; Jer 14:16; 16:4, 6;
19:11; Ez 39:13-15; 1Kor 15:4.
BEGRIJPEN, 1Sa 3:8; Ps 82:5; Jes 43:10.
Sp 28:5 die Jehovah zoeken, kunnen alles b.
Jes 6:9 Hoort, maar b. niet
Da 12:8 ik hoorde, maar ik kon het niet b.
Mt 13:14 geenszins de betekenis ervan b.
1Kor 14:9 gemakkelĳk te b. woorden spreekt
BEGUNSTIGING(EN), Jak 2:1, 9.
Ex 23:3 in een geschil geen b.
BEHAGEN, Ps 40:8 In uw wil b. geschept
Jes 1:11 in uw slachtoffers heb ik geen b.
Jes 55:11 maar het zal doen waarin ik b. heb
Jer 9:24 in deze dingen schep ik b.
Ez 33:11 geen b. in dood van goddeloze
Jo 8:29 ik altĳd dingen doe die hem b.
Ro 7:22 Naar de innerlĳke mens schep ik b.
Ro 8:8 Daarom kunnen zĳ God niet b.
Ro 15:1 zwakheden dragen en niet onszelf b.
Ro 15:3 Christus heeft zichzelf niet b.
1Kor 12:18 leden in lichaam, zoals hem b.
1Kor 15:38 God geeft lichaam zoals hem b.
2Kor 12:10 Daarom heb ik b. in zwakheden
Ga 1:10 zoek ik mensen te b.?
1Th 2:4 spreken wĳ, niet om mensen te b.
1Th 4:1 wĳze waarop gĳ God moet b.
Nu 14:8; 1Sa 15:22; Ps 22:8; Sp 21:1; Jes 53:10; 1Kor
10:33; Kol 1:27; 1Th 2:15; 2Th 1:11; 2:12; Heb 10:38.
BEHALEN, 1Kor 9:24 dat gĳ hem moogt b.
BEHALVE, Jes 45:5 B. mĳ is er geen God
¨
BEHANDELING, Jes 3:11; Joe 3:4, 7; Ob 15.
2Kor 4:10 verduren de dodelĳke b.
Kol 2:23 een strenge b. van het lichaam
BEHEER, 1Kor 9:17 een b. toevertrouwd
Lu 16:2; Ef 3:2; Kol 1:25.
BEHEERDER(S), Lu 12:42 de getrouwe b.
1Kor 4:1 b. van heilige geheimen Gods
Tit 1:7 als Gods b. vrĳ van beschuldiging
BEHEERSEN, Ps 119:133 niets schadelĳks mĳ b.
Sp 16:32 hĳ die zĳn geest b.
BEHOEDEN, Ps 34:20; 97:10; 121:3, 5.
Ps 39:1 Ik wil mĳn wegen b.
Ps 145:20 Jehovah b. die hem liefhebben
Sp 2:8 de weg van zĳn loyalen b.
Sp 13:3 Wie zĳn mond b., behoudt ziel
Fil 4:7 hart en geestelĳke vermogens b.
1Ti 6:20 b. wat u is toevertrouwd
Ps 146:9; Sp 14:3; 2Ti 1:12; Ju 24.

BEHOEDZAAM—BEPROEFDE STEEN
BEHOEDZAAM, 1Sa 18:14 David b.
Ne 9:20 uw geest om hen b. te maken
1Sa 18:5, 30; 1Kon 2:3; 2Kon 18:7.
BEHOEFTIG(E), Ef 4:28 aan b. uitdelen
1Ti 5:5 weduwe b. achtergelaten
BEHOEVEN, Heb 7:27.
BEHOUDEN, Lu 17:33 zal ze in leven b.
1Kor 5:5 geest b. in dag des Heren
BEIJVEREN, 1Kor 14:1; 1Pe 3:13.
BEJAARD, Lu 1:18; Tit 2:3; Flm 9.
BEKEND, Mt 10:26 dat niet b. zal worden
De 32:17; Han 18:25; 19:15.
BEKENDEN, Ps 31:11 een schrik voor mĳn b.
BEKENDMAKEN, Ex 9:16 naam te laten b.
Ps 19:1 hemelen heerlĳkheid van God b.
Ro 10:15 goed nieuws over goede dingen b.
1Kor 9:16 wee mĳ indien ik niet zou b.!
1Pe 2:9 alom de voortreffelĳkheden b.
Ps 79:13; 88:11; 96:3; 102:21; 119:13, 26; Lu 4:18;
Han 8:4; Heb 2:12.
BEKER, Ps 116:13 b. van grootse redding
Jer 25:15 Neem deze b. met de wĳn der woede
Mt 10:42 kleinen slechts b. koud water
Lu 22:20 b. betekent nieuwe verbond
Lu 22:42 neem deze b. dan van mĳ weg
1Kor 10:21 niet b. Jehovah en b. demonen
Ge 44:12; Jes 51:17, 22; Jer 51:7; Mt 20:22;
1Kor 10:16.
¨
BEKERING, Han 15:3 b. mensen uit natien
BEKIJKEN, 1Kon 3:21; Jak 1:23.
BEKLAGEN, 1Kor 15:19 van alle meest te b.
BEKLEDEN, Kol 3:12 B. u met genegenheden
BEKLEMMING, De 28:53, 57; Jer 19:9.
2Kor 2:4 uit b. van hart heb ik geschreven
BEKLIMMEN, Sp 21:22 wĳze heeft de stad b.
BEKOORLIJK, Sp 4:9; 5:19; Za 4:7.
BEKOORLIJKHEID, Sp 11:16.
BEKORING, Sp 3:22.
BEKRACHTIGD, Ga 3:15, 17 b. verbond
BEKWAAM, Sp 31:29 b. betoond
2Kor 2:16 wie is voldoende b.
2Kor 3:5 voldoende b. zĳn, komt van God
2Ti 3:17 de mens Gods volkomen b. zĳ
Ex 18:21; Sp 12:4; 31:10; Da 4:18; 5:11, 15.
BEKWAAM BELEID, Sp 20:18; 24:6.
Sp 1:5 degene die b. verwerft
Sp 11:14 Wanneer er geen b. is
BEKWAAMHEDEN, 1Kor 12:28 b. om leiding
BEKWAAMHEID, Mt 25:15.
1Kor 1:5 in volledige b. om te spreken
BEKWAAM OM TE ONDERWIJZEN, 2Ti 2:2.
1Ti 3:2 opziener moet onberispelĳk zĳn, b.
2Ti 2:24 vriendelĳk zĳn jegens allen, b.
BEL, Jes 46:1; Jer 50:2; 51:44.
BELADEN, 2Ti 3:6 vrouwen b. met zonden
BELANG(EN), Jo 16:7; Fil 2:21; 1Th 2:15.
1Kor 13:5 [liefde] zoekt niet eigen b.
BELANGRIJKER, Fil 1:10 de b. dingen
BELANGSTELLING, Fil 2:4 persoonlĳke b.
BELASTEREN, 2Sa 19:27.
BELASTING(EN), Nu 31:28 b. voor Jehovah
Mt 17:24 Betaalt uw leraar de b. niet?
Lu 23:2 verbiedt b. aan caesar te betalen
Ro 13:7 aan hem die vraagt om de b., de b.
BELASTINGINNER(S), Mt 11:19 vriend van b.
Mt 21:32 b. en hoeren hebben hem geloofd
Mr 2:15 vele b. lagen met Jezus aan
Mr 2:16 Eet hĳ met b. en zondaars?
Lu 3:12 ook b. om gedoopt
¨ te worden
Lu 18:10 de een Farizeeer en de ander b.
Lu 18:11 dank u dat ik niet ben als b.
Mt 5:46; 18:17; 21:31; Lu 7:29; 15:1.
BELEDIGEND, Job 20:3 Een b. vermaning
BELEDIGING, Ps 4:2 voorwerp van b.
BELEID, Sp 12:5 het b. van de goddelozen
BELEIDVOL, Sp 10:19 handelt b.
Mt 7:24 b. man, die huis op rots bouwde
Mt 24:45 Wie is de getrouwe en b. slaaf
Mt 25:2 Vĳf waren dwaas en vĳf b.
Ro 11:25; 12:16 b. in uw eigen ogen
Ge 41:39; Jes 5:21; 29:14; 1Kor 4:10.
BELEMMERING, 2Th 2:7 als b. werkt
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BELETTEN, Mr 9:38 getracht het hem te b.
BELIAL, 2Kor 6:15 tussen Christus en B.?
BELIJDEN. Zie ook ERKENNEN.
Le 5:5 b. in welk opzicht hĳ gezondigd heeft
Sp 28:13 maar wie ze b. en laat
Jak 5:16 B. elkaar uw zonden
1Jo 1:9 Indien wĳ zonden b., is hĳ getrouw
Le 16:21; 26:40.
BELIJDENIS, Ezr 10:11 Nu dan, doet b. ¨
Ne 1:6 b. betreffende zonden van Israel
Ps 32:5 b. van mĳn overtredingen
Joz 7:19; 2Kr 30:22; Ne 9:2; Da 9:4.
BELOFTE(N), 2Kor 7:1 Daar wĳ b. hebben
Ga 3:29 erfgenamen met betrekking
¨ tot b.
Heb 6:12 geloof en geduld de b. beerven
Heb 8:6 bevestigd op betere b.
Heb 11:13, 39 vervulling b. niet verkregen
Han 2:39; Ro 4:13, 14; 9:4; Ga 3:16; 2Pe 3:13.
BELONEN, Ru 2:12 Jehovah uw handelwĳze b.
BELONEND, Ps 13:6 op b. wĳze bejegend
BELONER, Heb 11:6 hĳ de b. wordt
BELONING, Ge 15:1 Uw b. zal groot zĳn
Ps 127:3 De vrucht van de buik is een b.
Mt 5:12 uw b. is groot in de hemelen
Kol 3:24 van Jehovah b. ontvangen
Heb 11:26 oog gericht op de b.
Mt 6:1, 2; 10:41; 1Kor 3:8; Heb 10:35.
BELOOFD, Han 2:33.
BELOVEN, De 26:18 zoals hĳ u heeft b.
Jon 2:9 Wat ik b. heb, wil ik betalen
Tit 1:2 eeuwige leven, dat God heeft b.
Heb 10:23 hĳ die b. heeft, is getrouw
Jak 1:12 kroon des levens, die Jehovah b.
Jak 2:5 b. aan hen die hem liefhebben?
De 23:23; 1Kon 8:56; Han 7:5; Ro 1:2; 4:21.
BELSAZAR, Da 5:1, 2, 9, 22, 29, 30.
BELTSAZAR, Da 1:7; 2:26; 4:19; 5:12.
BELUST, 1Ti 3:8 niet b. op oneerlĳke winst
BEMERKEN, Han 4:13; 10:34.
Sp 31:18 b. dat haar koophandel goed is
BEMIDDELEN, Jes 53:12 ging hĳ b.
BEMINNEN, Pr 3:8.
BEMOEDIGEN, 1Th 2:11 vermanen en b.
BEMOEIEN, 1Th 4:11 met eigen zaken b.
1Pe 4:15 zich met andermans zaken b.
BENAUWDHEDEN, Ps 46:1 God te vinden in b.
BENAUWDHEID, 2Sa 22:7 In mĳn b. aanroepen
Sp 11:8 rechtvaardige uit b. verlost
Sp 24:10 ontmoedigd op dag van b.?
Da 12:1 zal zich een tĳd van b. voordoen
De 4:30; Sp 17:17; Jes 8:22; Klg 1:20; Ho 5:15; Ze 1:15;
Ro 2:9.
BENEN, Jo 19:33 braken zĳn b. niet
BEN-HADAD, 1Kon 15:18; 20:1; 2Kon 8:7.
BENIJDEN, Ga 5:26 niet elkaar b.
BENJAMIN, Ge 35:18; Ps 68:27; Opb 7:8.
BEOEFENAARS VAN MAGIE, Jer 27:9.
Mi 5:12 geen b. zult gĳ nog langer hebben
BEOEFENAARS VAN WAT SCHADELIJK IS, Ps 14:4;
59:2; 92:7; 94:4; 125:5; Sp 10:29.
BEOEFENEN, Ro 2:1 dezelfde dingen b.
Ro 7:19 slechte dat ik niet wens, dat b. ik
Ro 9:11 noch iets goeds of verachtelĳks b.
1Jo 1:6 b. wĳ de waarheid niet
1Jo 3:6 in eendracht blĳft, b. geen zonde
Job 34:22; Ps 141:4; Mi 2:1; Ro 1:32; 2:2; 7:15;
2Kor 5:10; 1Ti 5:20; Heb 10:26.
BEPALEN, Ge 30:28 B. uw loon bĳ mĳ
Job 14:5 Indien zĳn dagen zĳn b.
Han 4:28 uw raad had b. dat zou geschieden
BEPERKING, Jes 53:8 Vanwege b. weggenomen
1Jo 4:18 vrees legt b. op
BEPLEISTEREN, Le 14:42, 48; Ez 13:14.
Ez 13:10 tevergeefs met witkalk b.
BEPLEITEN, Sp 22:23 Jehovah hun zaak b.
Jes 1:17 b. de zaak van de weduwe
Jer 30:13 niemand die uw zaak b.
BEPLOEGD, Sp 13:23 Het b. land
BEPROEFDE HOEDANIGHEID, Jak 1:3.
1Pe 1:7 opdat de b. van uw geloof
BEPROEFDE STEEN, Jes 28:16.
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BEPROEVEN, 2Kor 13:5 Blĳft b.
Jak 1:13 Ik word door God b.
1Th 2:4; Heb 11:37; 1Jo 4:1.
BEPROEVING(EN), Lu 8:13 in tĳd van b.
Jak 1:12 de man die b. blĳft verduren
1Pe 4:12 die over u komt als een b.
2Pe 2:9 weet mensen uit b. te bevrĳden
Opb 3:10 u bewaren voor het uur der b.
Lu 22:28; Ga 4:14; Heb 11:36; Jak 1:2.
BERAADSLAAGD, Jes 14:24 zoals ik b. heb
BERAMEN, Ps 36:4; 94:20; Da 11:24.
Es 8:3 zĳn snode plan dat hĳ b. had
Ef 4:14 het b. van dwaling
BEREIDEN, Ps 8:3 die gĳ hebt b.
Ps 37:23 schreden van man b.
Mt 21:16 kleine
kinderen u lof b.
¨
Mt 25:34 beerft het koninkrĳk voor u b.
Jo 14:2 ik ga heen om een plaats te b.
Ro 9:23 tevoren heeft b. tot heerlĳkheid
1Kor 2:9 in hart opgekomen wat God heeft b.
Heb 10:5 gĳ hebt mĳ een lichaam b.
Ps 78:20; Sp 30:25; Mt 11:10; 20:23; 25:41.
BEREIDHEID, 2Kor 8:11, 12.
BEREIDWILLIG, 1Pe 5:2 Weidt de kudde b.
BEREIDWILLIGHEID, 2Kor 9:2.
BEREIKEN, Ro¨ 3:23 b. niet heerlĳkheid Gods
Ro 9:31 Israel heeft wet niet b.
BEREKENEN, Lu 14:28; Han 19:19; Opb 13:18.
BEREKENINGEN, Sp 23:7.
BERG(EN), Ex 3:12 God dienen op deze b.
Re 5:5 De b. vloeiden weg van voor Jehovah
Ps 2:6 Op Sion, mĳn heilige b.
Ps 46:2 al wankelen de b. en vallen ze in zee
Jes 2:2 bevestigd boven de top der b.
Jes 2:3 laten wĳ opgaan naar b. van Jehovah
Jes 11:9 generlei kwaad op mĳn heilige b.
Jes 52:7 Hoe lieflĳk zĳn op de b. de voeten
Jer 16:16 zĳ zullen hen opjagen van elke b.
Da 2:45 uit de b. een steen gehouwen
Mi 1:4 de b. moeten onder hem smelten
Mt 4:8 nam de Duivel hem mee naar hoge b.
Mt 17:20 tot deze b. zeggen: Verplaats u
Mr 13:14 in Judea naar de b. vluchten
Lu 3:5 Elk ravĳn opgevuld en elke b. geslecht
Opb 6:16 tot de b. zeggen: Valt op ons
Jes 40:12; 41:15; 65:25; Jer 51:25; Ez 35:8; Am 9:13;
Hab 3:6.
¨
BERGLAND SEIR, Ge 36:8; 2Kr 20:10, 22; Ez 35:7, 15.
2Kr 20:23 tegen de bewoners van het b.
Ez 35:3 Zie,
ik
ben tegen u, o b.
¨
BERG SINAI, Ex 19:20 Jehovah op b.
Ex 24:16 Jehovah’s heerlĳkheid verbleef op b.
Ex 31:18; Le 7:38; Ne 9:13; Han 7:30.
BERG SION, Ps 48:2 b., stad van de grote Koning
Ps 125:1 b., die
¨ niet wankelen kan
Jes¨ 29:8 natien die oorlog voeren tegen b.
Joe 2:32 op b. zullen de ontkomenen zĳn
Ob 21 redders zullen de b. bestĳgen
Heb 12:22 b. en een stad van de levende God
Opb 14:1 zie! het Lam stond op de b.
2Kon 19:31; Ps 78:68; Jes 8:18; Mi 4:7.
BERICHT(EN), Ex 23:1 geen onwaar b.
Sp 25:25 een goed b. uit een ver land
Da 11:44 b. die hem zullen ontstellen
Mt 24:6 horen van oorlogen en b.
2Kor 6:8 door slecht b. en goed b.
Nu 14:36; Job 28:22; Sp 15:30; Ez 7:26.
BERICHTEN, 1Th 1:9 Want zĳ blĳven b.
1Jo 1:2 leggen getuigenis af en b. u
BERICHTGEVER, Jer 51:31.
BERISPEN, Lu 18:15; 2Ti 4:2.
BEROEMEN, Ps 34:2; 97:7; Sp 27:1; Jer 9:24.
BEROEP, Ge 46:33; 47:3.
BEROEPEN, ZICH (op caesar), Han 25:11; 28:19.
BEROEPSVOORZEGGERS, Le 19:31; 20:6; 2Kon 21:6;
23:24; Jes 19:3.
BEROERING, Ps 4:4 Raakt in b.
Ps 99:1 Laten de volken in b. zĳn
Jes 13:13 zelfs de hemel in b. brengen
1Pe 3:14 raakt ook niet
¨ in b.
Ex 15:14; De 2:25; Joe 2:1, 10; Mt 21:10; Han 17:8.

BEPROEVEN—BESLUITELOOS
BEROKKENEN, Ro 13:10 liefde b. geen kwaad
Fil 3:2 past op voor degenen die schade b.
BEROOFD(E), Jer 21:12.
1Ti 6:5 b. van de waarheid
BEROOID, Ps 102:17 gebed van hen die b. zĳn
BEROUW, Mt 3:2 Hebt b.
Mt 3:8 vruchten die bĳ b. passen
Mt 12:41 b. op´ hetgeen
Jona predikte
´
Lu 15:7 over een zondaar die b. heeft
Lu 15:7 negenennegentig geen b. nodig hebben
Han 3:19 Hebt b. en keert u om
Han 26:20 werken doen die bĳ b. passen
2Kor 7:10 b. dat tot redding leidt
Mt 3:11; 11:21; Lu 13:3; 16:30; 17:4; 24:47; Han 11:18;
Ro 2:4; 2Kor 12:21; 2Ti 2:25; 2Pe 3:9; Opb 2:5, 21; 3:19;
16:9.
BEROVEN, Jes 38:10 B. van mĳn jaren
Mal 3:8 Zal de mens God b.?
2Kor 11:8 Andere gemeenten heb ik b.
Ge 43:14; De 28:29; Re 9:25; Sp 22:23; Jes 49:21;
Ro 2:22; 1Th 2:17.
BEROVING, Ps 35:12 b. voor mĳn ziel
BERSEBA, Ge 21:31; 2Sa 24:15; Am 5:5.
BERUCHT, Ps 99:8 hun b. daden
Ps 141:4 in goddeloosheid b. daden bedrĳven
Ez 23:10 zĳ werd b. bĳ de vrouwen
BESCHAAMD, Jes 54:4 gĳ niet b. worden
Za 13:4 profeten b. om visioen
Ps 25:3; 83:17; Jes 65:13; 1Kor 4:14; 2Th 3:14.
BESCHAMEN, 1Kor 1:27 om de wĳzen te b.
BESCHEIDEN(EN), Sp 11:2 wĳsheid is bĳ b.
Mi 6:8 b. te wandelen met uw God?
BESCHEIDENHEID, 1Ti 2:9 sieren met b.
BESCHERMEN, Ps 20:1; 59:1; 69:29.
BESCHERMEND, Sp 18:11 als een b. muur
BESCHERMING, Sp 18:10 ontvangt b.
Pr 7:12 wĳsheid is tot b.
BESCHIETEN, Jer 50:14 Babylon. B. haar
BESCHIJNEN, Opb 21:23 zon noch maan b.
BESCHIKKEN, Jon 1:17 b. een grote vis
BESCHIMPEN, 1Kor 4:12 b., wĳ zegenen
2Kon 2:23; Ez 22:5; Hab 1:10; 1Pe 2:23.
BESCHIMPER(S), 1Kor 5:11; 6:10.
BESCHIMPING, Ps 44:13; 79:4; Jer 20:8.
BESCHONKENE, Ps 107:27; Jes 19:14.
BESCHOUWEN, Ps 119:128 heb ik als juist b.
Sp 5:6 pad des levens b. zĳ niet
Sp 17:28 de dwaas zal als wĳs b. worden
Ro 4:19 b. hĳ zĳn eigen lichaam
Ro 6:11 b. uzelf werkelĳk als dood
1Kor 4:1 Men b. ons aldus: als beheerders
2Kor 10:2 ons b. als wandelden wĳ in vlees
Fil 3:7 alles als verlies b.
2Th 1:10 op die dag met verbazing b.
Heb 3:1 b. de apostel en hogepriester
BESCHREVEN, Ex 31:18 b. door Gods vinger
BESCHULDIGER(S), Opb 12:10 b. van broeders
Han 23:30, 35; 25:16.
BESCHULDIGING, Ro 8:33 Wie zal b. inbrengen
1Ti 3:10 wanneer zĳ vrĳ van b. zĳn
1Ti 5:19 Aanvaard geen b. tegen oudere man
Tit 1:7 opziener moet vrĳ van b. zĳn
Mt 27:37; Jo 18:29; 1Kor 1:8; Kol 1:22.
BESCHUTTING, Job 24:8 omdat er geen b. is
BESEFFEN, Ge 3:7 b. dat zĳ naakt
waren
¨
BESLISSING(EN), Sp 16:10; Joe 3:14.
Ro 14:13 maar neemt liever deze b.
Opb 16:7 rechtvaardig zĳn uw rechterlĳke b.
Han 15:19; Ro 14:1; 1Kor 7:37; Jak 2:4.
BESLOTEN, Jes 10:22; Da 11:36.
2Kr 25:16 God b. u in het verderf te storten
Jes 28:22 een verdelging, iets waartoe b.
Da 9:26 waartoe b. is, is verwoestingen
2Kor 9:7 ieder doen zoals in zĳn hart b.
1Ti 6:9 Zĳ die b. zĳn rĳk te worden
Han 16:4; 1Kor 2:2; Tit 3:12.
BESLOTEN KRING, Ga 2:2 in b.
BESLUIT, Mt 24:3 b. van samenstel
Mt 28:20 tot b. van samenstel van dingen
Han 27:42 rees bĳ de soldaten het b.
Heb 9:26 b. van samenstelsels van dingen
BESLUITELOOS, Jak 1:8 een b. man

BESLUITELOZEN—BEVRIJDER
BESLUITELOZEN, Jak 4:8.
BESMEREN, Jes 34:6 moet worden b. met vet
BESNEDENEN, Ro 3:30 b. rechtvaardig
BESNIJDEN, Lu 2:21 hĳ b. moest worden
Han 15:1 Indien gĳ u niet laat b.
BESNIJDENIS, 1Kor 7:19; Fil 3:3.
Ro 2:29 zĳn b. is die van het hart
Ro 4:11 ontving een teken, namelĳk de b.
Kol 2:11 een b., verricht zonder handen
BESPIEDEN, Ga 2:4 om onze vrĳheid te b.
BESPOEDIGEN, Jes 60:22 Ikzelf zal het b.
BESPOTTEN, 2Kr 30:10 b. hen
Lu 14:29 toeschouwers hem beginnen te b.
Ps 2:4; 59:8; Sp 3:34; 19:28.
BESPOTTERS, 1Ti 1:9 b. van al wat heilig is
BESPOTTING(EN), Heb 11:36 beproeving door b.
Ps 44:13; Ez 23:32; Ho 7:16.
BESPREKEN, Mr 9:10 b. onder elkaar
Lu 22:23 b. wie van hen het zou zĳn
BESPRENKELEN, Heb 9:13, 19, 21; 1Pe 1:2.
BESPRENKELING, Mr 7:4; Heb 10:22; 12:24.
BESPROKEN, Heb 8:1 Van de b. dingen
BESTAAN, Ex 9:16 hiertoe u laten b.
Pr 1:10 wat tot b. is gekomen
Jes 66:22 nieuwe aarde voor aangezicht b.
Da 2:28 b. er een God in de hemel
Da 2:44 koninkrĳk zal blĳven b.
Da 3:29 aangezien er geen andere god b.
Fil 2:6 alhoewel hĳ in Gods gedaante b.
Kol 1:17 alle dingen gemaakt om te b.
Jak 3:9 naar Gods gelĳkenis tot b. gekomen
Opb 4:11 vanwege uw wil b. ze
BESTAAND, Ro 13:1 de b. autoriteiten
BESTEK, Ez 43:11 zĳn plattegronden en b.
BESTEMD, Sp 22:16 b. voor gebrek
Mi 6:9 roede en wie haar b. heeft
Kol 2:22 dingen tot vernietiging b.
1Th 5:9 God ons niet b. tot gramschap
Ju 4 door Schriften voor oordeel b.
BESTEMDE TIJD(EN), De 11:14 regen op b.
Ps 104:19 de maan gemaakt voor b.
Da 8:19 het is voor de b. van het einde
Hab 2:3 visioen is nog voor de b.
Han 17:26 hĳ heeft de b. verordend
Ro 5:6 Christus op de b. gestorven
1Pe 4:17 b. dat oordeel begint bĳ huis
Nu 9:2, 3; Da 11:27, 35; Lu 21:24; Ef 1:10; 1Ti 2:6; 6:15.
BESTEMMING, Da 12:13 opstaan tot uw b.
Mt 16:22 gĳ zult deze b. geenszins hebben
BESTENDIGE KENMERK, Da 8:11; 11:31; 12:11.
BESTIJGEN, Ps 24:3 Wie mag de berg b.
Ze 1:9 iedereen die het podium b.
BESTOOKT, 2Kor 4:8 in elk opzicht b.
BESTORMEN, Han 17:5 b. huis van Jason
BESTORMER, Job 9:13; 26:12.
BESTRAFFEN, Za 3:2 Jehovah b. u, Satan
Job 19:3; Jes 17:13; 54:9.
BESTRAFFING, 2Kor 2:6 b. door meerderheid
2Kor 10:6 gereed om b. toe te dienen
Ps 104:7; Sp 13:1; Pr 7:5; Jes 66:15.
BESTRIJDEN, Ps 109:3 mĳ b. zonder reden
Han 17:18 filosofen gingen hem b.
BESTRIJDING, Kol 2:23 b. van het vlees
BESTUREN, Job 37:12.
BESTUUR, 1Kr 26:30; Da 2:49.
Ef 1:10 aan de volledige grens een b. hebben
BESTUURDER(S), Mt 2:6; 10:18.
Da 3:2, 3 alle b. van de rechtsgebieden
1Kor 3:10 als een wĳs b. van werken
BETALEN, De 23:21 niet talmen te b.
Ps 61:8 dag aan dag mĳn geloften b.
Pr 5:4 aarzel niet die te b.
Jes 66:6 Jehovah het verdiende loon b.
Jon 2:9 Wat ik beloofd heb, wil ik b.
Ro 13:6 daarom b. gĳ ook belastingen
Ps 22:25; 50:14; 66:13; 76:11; 116:14.
BETALING, Ho 9:7 verschuldigde b.
BETAMELIJK, 1Kor 14:40; 1Th 4:12.
BETASTEN, 1Jo 1:1 wat onze handen hebben b.
BETE, Jo 13:26, 27, 30.
BETEKENEN, Han 2:12 Wat heeft dit te b.?
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BETEKENIS, Mr 7:14; 8:21; Lu 8:10.
Ro 7:6 in een nieuwe b. slaven
BETER, Pr 2:24 niets b. dan dat hĳ eet
Jak 5:15 het gebed des geloofs zal b. maken
BETERE OPSTANDING,
Heb 11:35.
¨
BETHANIE, Mt 21:17; 26:6; Jo 1:28; 11:1.
BETHEL, Ge
´ 28:19; 31:13; Re 4:5.
BETHFAGE, Mt 21:1 B. op de Olĳfberg
BETHLEHEM, Mt 2:1 Jezus te B. geboren
Ge 35:19; Ru 2:4; Mi 5:2; Mt 2:5; Lu 2:4.
BETH-PEOR,
De 3:29; 34:6; Joz 13:20.
¨
BETHSAIDA, Mt 11:21; Lu 9:10; Jo 1:44.
BETRACHTEN, Jes 56:1 B. gerechtigheid
BETRAPPEN, 2Sa 4:6 werden niet b.
BETREDEN, Joz 1:3; Sp 4:14; 23:10.
BETREFFEN, Heb 2:17 dingen die God b.
BETREKKING, MET, Ro 6:10 leeft m. tot God
Ro 11:28 m. tot Gods verkiezing
Ro 14:7 Niemand leeft alleen m. tot zichzelf
BETREKKINGEN, Flm 16.
BETROUWBAAR, Da 7:16.
Ps 19:7 De vermaning van Jehovah is b.
Ps 78:8 welks geest niet b. was jegens God
Da 2:45 de uitlegging ervan is b.
BEURS, Lu 10:4; 22:35, 36.
BEURZEN, Lu 12:33.
BEVALLIG, Ge 49:21 geeft b. woorden
BEVATTEN, Ps 139:6 Die kennis niet kan b.
BEVEILIGEN, Ps 25:21 oprechtheid mĳ b.
Ps 31:23 De getrouwen b. Jehovah
Ps 34:13 B. uw tong voor wat slecht is
Sp 4:23 B. uw hart, meer dan het andere
Sp 16:17 Wie zĳn weg b., behoudt zĳn ziel
1Sa 30:23; Ps 40:11; Jes 27:3; 49:8.
BEVEL(EN), Ps 19:8 b. van Jehovah zĳn recht
Jes 45:12 het heerleger b. gegeven
Ps 119:93, 110; Da 3:29; Han 1:4.
BEVELENDE ROEP, 1Th 4:16 met een b.
BEVEN, De 28:65; Re 7:3.
Jes 2:19 opstaat om de aarde te doen b.
Jes 66:5 gĳ die voor zĳn woord b.:
¨
Da 6:26 dienen te b. voor de God van Daniel
Mi 4:4 niemand die hen doet b.
Ze 3:13 er zal niemand zĳn die hen doet b.
Fil 2:12 met vrees en b. redding bewerken
2Pe 2:10 b. niet voor heerlĳken
BEVESTIGEN, 1Kr 9:22 door David b.
Ps 7:9 moogt gĳ de rechtvaardige b.
Ps 93:2 Uw troon is stevig b.
Jes 2:2 huis van Jehovah stevig b. worden
Ro 3:31 Integendeel, wĳ b. de wet
Heb 2:3 een zo grote redding voor ons b.
De 28:9; Ps 96:10; Jes 9:7; Mt 18:16.
BEVINDEN, Job 38:4 Waar b. gĳ u
BEVING, Job 4:14; Jer 30:5.
Ps 2:11 Dient Jehovah met b.¨
BEVLOEIEN, Pr 2:6; Ez 17:7; Joe 3:18.
BEVOLKING, Sp 14:28 in gebrek aan b.
BEVOORDELEN, 2Kor 12:17, 18.
BEVORDEREN, Ps 140:8 B. zĳn snode plan niet
BEVREDIGEN, Job 38:39.
BEVREDIGEND, Le 10:19 b. in Jehovah’s ogen?
BEVREDIGING, 1Ti 5:6 b. der zinnen
BEVREESD, Ge 3:10 ik was b.
Re 7:3 Wie is er b. en beeft?
Jes 51:12 b. voor een sterfelĳk mens
Jer 1:8 Wees niet b., want ik ben met u
Ps 112:7; Sp 3:25; Heb 13:6;´ Opb
2:10.
´
BEVRIJDEN, Sp 10:2 rechtvaardigheid zal b.
Sp 14:25 waarachtige getuige b. zielen
Jer 1:19 ik ben met u, om¨ u te b.
Lu 24:21 degene die Israel zou b.
1Th 1:10 die ons van komende gramschap b.
Heb 2:15 aan slavernĳ onderworpen, te b.
2Pe 2:9 weet Jehovah mensen te b.
Ex 3:8; Job 10:7; Ps 18:17; 33:19; 34:4, 19; Jes 50:2;
Da 8:4; Han 12:11.
BEVRIJDER, 2Sa 14:6; Ps 7:2.
Jes 5:29 en er zal geen b. zĳn
Han 7:35 hem heeft God als b. gezonden
Ro 11:26 De b. zal uit Sion komen
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BEVRIJDING, Es 4:14.
1Sa 30:8 gĳ zult een b. bewerken
Lu 21:28 omdat uw b. nabĳ komt
Heb 9:12 eeuwige b. voor ons verworven
BEVRUCHTEN, Le 12:2; Job 21:10.
BEVUILD, Za 3:4 de b. kleren
BEWAKEN, Ga 3:23 b. onder de wet
BEWAKER, Es 2:3, 8, 15 b. der vrouwen
BEWAKING, Ne 13:14 huis van God en b. ervan
BEWANDELEN, 1Pe 4:4 niet langer weg b.
BEWAREN, Ps 79:11 B. de ten dode gedoemden
Jak 1:27 zichzelf onbevlekt van wereld b.
Ju 21 uzelf aldus b. in Gods liefde
Opb 16:15 zĳn bovenklederen b.
BEWARING, 2Sa 20:3 in een huis van b.
BEWEEGREDEN, Job 11:12 goede b. krĳgen
Ho 4:11 en wĳn die goede b. wegnemen
Fil 1:17 niet met zuivere b.
BEWEGEN, Ge 1:2 werkzame kracht b.
Ge 1:21 elke levende ziel die zich b.
Za 14:4 de helft van de berg zal b. worden
2Kor 4:8 niet zo in nauw dat wĳ niet meer b.
BEWEGEND GEDIERTE, Ge 1:24; 8:17.
BEWEGING, UIT EIGEN, Jo 7:28; 8:28, 42.
BEWERINGEN, 1Ti 1:7 sterke b. doen
Tit 3:8 dat gĳ voortdurend krachtige b. doet
BEWERKEN, Fil 2:12 uw eigen redding b.
BEWERKER, VOORNAAMSTE, Han 3:15; Heb 2:10.
BEWIJS, 2Kor 2:9 b. van u te verkrĳgen
Han 25:7; Fil 2:22; 2Th 1:5.
BEWIJZEN, 1Ti 1:16.
Lu 7:4 Hĳ is het waard dat gĳ hem gunst b.
BEWIJZEN (de), Han 1:3 b. dat hĳ levend was
BEWIJZEN TE ZIJN, Ex 3:14 Ik zal b.
BEWONDEREN, Ju 16 persoonlĳkheden b.
BEWONDERING, Opb 13:3 wilde beest met b.
BEWONEN, Jes 13:20; Ez 12:20.
Jes 44:26 Ze zal b. worden
Jes 45:18 haar geformeerd om b. te worden
Jes 54:3 de verlaten steden b.
Jes 65:21 zĳ zullen huizen bouwen en b.
Ez 38:12 opnieuw b. plaatsen
BEWONER(S), Re 5:7; Jer 25:29; Ho 4:1.
Jes 24:5 land bezoedeld onder zĳn b.
Jer 51:29 land van Babylon, zonder b.
BEWOONDE AARDE, Mt 24:14 nieuws op de b.
Lu 4:5 toonde hem alle koninkrĳken van de b.
Han 17:6 b. ondersteboven gekeerd
Heb 2:5 de toekomende b. onderworpen
Opb 3:10 beproeving over de gehele b.
Opb 16:14 de koningen van de gehele b.
Han 17:31; Ro 10:18; Heb 1:6; Opb 12:9.
BEWOORDINGEN, 2Pe 2:11 beschimpende b.
BEWUST, Pr 9:5 doden zich van niets b.
Mt 5:3 b. zĳn van geestelĳke nood
1Kor 4:4 niet van b. dat iets tegen mĳ is
Ps 37:18; Pr 5:1; Ga 6:1.
BEWUSTZIJN, Heb 10:2 geen b. van zonden
BEZAAIEN,
¨ Ez 36:9.
BEZALEEL, Ex 31:2; 35:30; 36:1; 38:22.
BEZETEN(EN), DOOR DEMON(EN), Mt 15:22; Mr 1:32;
Jo 10:21.
BEZIG, Mt 24:46 bĳ aankomst b. vindt!
BEZIGHEID, Pr 1:13 de rampspoedige b.
1Ti 5:13 leren zĳ zonder b. te zĳn
Pr 2:23; 3:10; 4:8; 5:3.
BEZIGHOUDEN, 1Kon 18:27 zich met iets b.
Pr 5:20 omdat de ware God hem b.
BEZINKSEL, Ps 40:2 uit het slĳk van het b.
BEZINNING, 1Kon 8:47; Lu 15:17.
Tit 2:4 vrouwen tot b. brengen
BEZIT, Ge 17:8 een b. tot onbepaalde tĳd
De 14:2; 26:18 zĳn volk, een speciaal b.
Re 11:24 iedereen uit zĳn b. verdrĳven
Job 21:23 volop in b. van nodige sterven
Jes 49:8 de bezittingen weer in b. nemen
Jes 57:13 mĳn heilige berg in b. nemen
Ef 1:14 door losprĳs van Gods eigen b.
1Th 4:4 een ieder in b. van zĳn eigen vat
Heb 10:34 een beter en een blĳvend b.

BEVRIJDING—BILEAM
1Pe 2:9 een volk tot een speciaal b.
Ge 22:17; Ex 19:5; Nu 13:30; De 1:21; Ps 44:3; 69:35;
Ez 36:12; Lu 15:13; Han 7:5, 45.
BEZITTEN, Ps 37:11 zachtmoedigen aarde b.
2Th 3:2 niet alle mensen b. geloof
BEZITTEND, 2Kor 6:10 niets en toch alles b.
BEZITTING(EN), Ps 2:8 aarde tot uw b.
Mt 25:14 zĳn b. aan hen toevertrouwde
2Kr 20:11; Mt 19:21; Lu 14:33.
BEZOEDELD, Ezr 9:11; Jer 23:11.
BEZOEDELEN, Jer 3:1, 9; ´Mi 4:11.
Nu 35:33 want bloed, dat b. het land
Ps 106:38 land werd met bloedvergieting b.
Jes 24:5 land b. onder zĳn bewoners
Ju 23 onderkleed door vlees b.
BEZOEKEN, Lu 1:78 zal ons een dageraad b.
Han 15:36 terugkeren en de broeders b.
BEZORGD, 1Sa 9:5 b. wordt over ons
Ps 38:18 ik werd b. vanwege mĳn zonde
Mt 6:25 Weest niet langer b. voor uw ziel
Mt 10:19 niet b. over wat gĳ moet spreken
1Kor 7:32 is b. voor dingen van de Heer
Jer 17:8; Mt 6:34; Lu 10:41; Fil 4:6.
BEZORGDHEID, 1Sa 1:18 b. om eigen situatie
Sp 12:25 Angstige b. in het hart
Job 10:1; Ps 142:2; 1Pe 5:7.
BEZWAARD, 2Kor 5:4.
Lu 21:34 dat uw hart nooit b. wordt
BEZWEERDER(S), Jes 3:3; 19:3; Da 1:20; 2:2; 4:7; 5:7.
BEZWEREN, Joz 9:18.
BEZWERING, Nu 23:23.
BEZWIJKEN, Heb 12:5 Mĳn zoon, b. niet
BEZWIJMEN, Am 8:13 maagden b.
BIDDEN, 2Kr 6:32 buitenlander b.
Jer 7:16 b. niet ten behoeve van dit volk
Mt 5:44 b. voor hen die u vervolgen
Mt 6:9 Gĳ dan moet aldus b.:
Mt 24:20 Blĳft b. dat uw vlucht
Mt 26:41 b., opdat gĳ niet in verzoeking
Mr 11:24 dingen waarom gĳ b. en vraagt
1Kon 8:48; 2Kr 7:14; Mt 6:5; Han 10:9; Ro 8:26;
1Kor 14:15; 1Th 5:17; Jak 5:16.
BIER. Zie TARWEBIER.
BIJDRAGE, Ro 15:26; 2Kor 9:13.
Ex 25:2 voor mĳ een b. inzamelen:
2Kr 31:10 de b. in het huis brengen
Ez 45:1 dient gĳ een b. aan te bieden
Ez 48:21 de heilige b. en het heiligdom
BIJEENBRENGEN, Jes 40:11 lammeren b.
Jes 56:8 Ik zal nog anderen tot hem b.
Jes 60:4 Zĳ zĳn allen b.
Jer 23:3 ikzelf zal het overblĳfsel b.
Mt 12:30 wie niet met mĳ b., verstrooit
2Kon 10:18; Ps 102:22; 106:47; Jes 11:12; 43:9; 54:7;
Mt 3:12; 22:10.
BIJEENBRENGER, Pr 1:1 De woorden van de b.
Pr 1:12; 7:27; 12:9, 10.
BIJEENGEKOMEN MENIGTEN, Ps 26:12.
BIJEENRAPEN, Han 28:3.
BIJEENROEPEN, Le 8:3; De 31:12.
BIJEENSCHAREN, Jer 49:14.
BIJEENVERGADEREN, Mt 24:31 uitverkorenen b.
BIJEENZAMELEN, Jer 25:33 noch b. worden
BIJEN, De 1:44; Re 14:8; Ps 118:12.
BIJL(EN), 1Kon 6:7; Lu 3:9.
De 19:5 met b. zĳn naaste getroffen
Opb 20:4 met de b. ter dood gebracht
BIJLBLAD, 2Kon 6:5 b. viel in het water
BIJLEGGEN, Mt 5:25 Haast u een zaak b.
BIJSTAAN, Fil 4:3 blĳf deze vrouwen b.
Heb 2:16 engelen niet b., maar Abrahams zaad
BIJVOEGSELS, Ga 3:15 hecht er b. aan vast
BIJVROUW(EN), Re 19:25 b. misbruiken
1Kon 11:3 driehonderd b.
Ge 22:24; Ex 21:8; 2Sa 3:7; Es 2:14.
BIJZONDER, Ps 90:10 wegens b. kracht
BILDAD, Job 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9.
BILEAM, Nu 22:28 ezelin zei tot B.:
Ju 11 op dwaalweg van B. begeven
Nu 22:5; 24:1; De 23:4; Mi 6:5; Opb 2:14.

BILLIJK—BOODSCHAPPER(S)
BILLIJK, Da 11:6 een b. overeenkomst
Da 11:17 b. voorwaarden hem vergezellen
BINDEN, De 6:8 als een teken op uw hand b.
Joz 2:21 b. scharlaken koord aan het venster
Ps 149:8 om hun koningen te b.
Mt 13:30 Verzamelt het onkruid en b. het
Mt 16:19 in de hemelen geb.
Mt 23:4 Zĳ b. zware vrachten samen
1Kor 7:39 vrouw geb. al de tĳd dat man leeft
Opb 20:2 b. hem voor duizend jaar
Ge 22:9; Joz 2:18; Ps 118:27; Sp 3:3; 6:21; 7:3;
Jer 51:63; Lu 13:16; Han 20:22; Ro 7:2.
BINNENDRINGEN, 2Kr 24:23 zĳ Juda b.
Ju 4 dat er mensen heimelĳk zĳn b.
BINNENGAAN, Jes 26:2 opdat natie er moge b.
Mt 25:21 vreugde van uw meester b.
Han 14:22 door verdrukkingen koninkrĳk b.
Mt 19:17; Heb 4:6; 9:12, 24.
BINNENKAMER, Mt 6:6 ga in uw b.
BINNENKOMEN, Ro 5:12 zonde de wereld b.
BINNENSLUIPEN, Ga 2:4 b. om te bespieden
BINNENSTE, Ps 5:9 hun b. is onheil
Lu 11:39 uw b. is vol roof
BINNENSTE VERTREK, 1Kon 6:5; Ps 28:2.
¨
BINNENSTORMEN, Joe 2:9 De stad b.
BISSCHOP. Zie OPZIENER(S).
BITTER(E), Ps 64:3 hun pĳl, b. taal
Jes 33:7 vredeboden zullen b. wenen
Ez 27:30 zĳ zullen
¨ het b. uitschreeuwen
Hab 1:6 Chaldeeen, de b. natie
Mt 26:75 ging naar buiten en weende b.
Kol 3:19 weest niet b. toornig op haar
Jak 3:11 het zoete en het b. opborrelen?
Ex 1:14; 12:8; Job 13:26; Jes 5:20; 24:9.
BITTERHEID, Job 10:1 de b. van mĳn ziel!
2Sa 2:26; Sp 14:10; Jes 38:15; Ef 4:31.
BLADEREN, Opb 22:2 b. waren tot genezing
BLAFFEN, Ps 59:6 blĳven b. als een hond
BLAREN, Ex 9:9 op mens en dier b.
BLAZEN, Jo 20:22 b. hĳ op hen
BLEEK, Jes 29:22 gezicht b. worden
BLIJ, Ps 149:2 b. zĳn in hun Koning
Jes 35:1 woestĳnvlakte zal b. zĳn
Jes 65:18 weest b. voor eeuwig
1Kr 16:31;
¨ Ps 13:5; 35:9; 113:9; 118:24; Jes 25:9; 49:13;
61:10; Joe 2:23.
¨
BLIJDSCHAP, Ps 45:15; Joe 1:16.
Jes 35:2 blĳ zĳn met b. en vreugdegeroep
Jes 65:18 Jeruzalem tot reden voor b.
BLIJMOEDIG, 2Kor 9:7 b. gever lief
Fil 2:19 opdat ik een b. ziel moge zĳn
BLIJVEN, Ge 24:55; Jo 15:4; Han 8:13.
De 21:23 niet hele nacht aan paal b. hangen
Ru 1:18 zĳ erbĳ b. met haar mee te gaan
Jo 3:36 gramschap Gods b. op hem
Jo 6:27 voedsel dat b. voor het eeuwige leven
Jo 8:31 Indien gĳ in mĳn woord b.
1Kor 3:14 Indien iemands werk b.
1Ti 4:16 B. bĳ deze dingen
1Jo 2:17 wie de wil van God doet, b.
1Kor 7:20; 13:13; Ef 6:3; 2Jo 9.
BLIJVENDE GOD, 1Pe 1:23 woord van de b.
BLIKSEM, Job 37:3; Lu 10:18.
Mt 24:27 b. komt uit oostelĳke streken
BLIKSEMFLITSEN, Ex 20:18.
BLIKSEMSCHICHTEN, Na 2:4.
BLIKSEMSTRALEN, Job 38:35 b. uitzenden
Ps 97:4; Opb 4:5; 8:5; 11:19.
BLIND, Jes 42:7; Mt 23:24.
Jes 56:10 Zĳn wachters zĳn b.
Mt 15:14 Zĳ zĳn b. gidsen
BLINDE(N), De 28:29; Ps 146:8.
Jes 35:5 zullen ogen der b. geopend worden
BLINDHEID, Ge 19:11; 2Kon 6:18.
BLOED, Ge 9:4 met zĳn ziel — zĳn b.
Le 7:26 gĳ moogt in het geheel geen b. eten
Le 17:11 de ziel van het vlees is in het b.
Le 17:13 het b. uitgieten en met stof bedekken
Le 17:14 b. van
´ geen enkele soort vlees eten
Nu 35:33 b., dat bezoedelt het land
1Kr 11:19 Zou ik b. van deze mannen drinken
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Sp 6:17 handen die onschuldig b. vergieten
Ez 3:18 zĳn b. van uw hand terugeisen
Mt 23:35 rechtvaardige b. op aarde vergoten
Mt 26:28 dit betekent mĳn b. van verbond
Mt 27:25 Zĳn b. kome over ons
Jo 6:54 mĳn b. drinkt, heeft eeuwig leven
Han 15:20, 29 onthouden van b.
Han 20:28 gemeente met b. van Zoon gekocht
¨
1Kor 15:50 vlees en b. koninkrĳk niet beerven
Heb 9:22 geen b. vergoten, geen vergeving
1Jo 1:7 b. van Jezus reinigt van zonde
Opb 7:14 gewaden wit gemaakt in b. van Lam
Opb 18:24 in haar b. gevonden van heiligen
Ge 4:10; Heb 9:20; Opb 14:20.
BLOEDDORSTIG, Sp 29:10 B. mannen
BLOEDSCHULD, Ps 55:23; 59:2.
BLOEDSPOREN, Jer 2:34 b. gevonden
BLOEDVERGIETEN, Ps 5:6; Mi 3:10.
BLOEDVERWANTEN, Lu 14:12; Han 10:24.
BLOEDWREKER, Nu 35:12, 21; De 19:6; Joz 20:9.
BLOEDZUIGERS, Sp 30:15 b. hebben dochters
BLOEI DES LEVENS, Pr 11:10 b. ĳdelheid
BLOEIEN, Jes 35:1 woestĳnvlakte zal b.
BLOEM, 1Kor 7:36 b. der jeugd gepasseerd
BLOESEM(S), Ex 37:17;
´ ´ Jes 5:24; 27:6.
BLOK, Han 4:26 als een b. tegen Jehovah
BLOOTLEGGEN, Sp 11:13 gesprekken b.
BLOOTSTELLEN, 1Kon 8:31 hem aan de vloek b.
Heb 6:6 aan schande b.
Heb 10:33 aan smaadheden b.
BLUSSEN, 2Kon 22:17 woede niet worden geb.
Ef 6:16 projectielen van de goddeloze b.
Jes 1:31; 34:10; Jer 21:12.
BOANERGES, Mr 3:17 bĳnaam B.
BOAZ, Ru 2:1; 4:9, 13; 1Kon 7:21; Mt 1:5.
BOCHTEN, Lu 3:5 b. rechte wegen worden
BODE(N), 2Kon 9:18; Jes 14:32.
Joz 6:17 de b. verborgen gehouden
BOEIEN, Han 20:23; 26:31; Fil 1:13; Heb 11:36.
Jes 58:6 b. der goddeloosheid los te maken
BOEK(EN), Pr 12:12 maken van veel b.
Jes 29:11 woorden van b. dat is verzegeld
Jes 34:16 Zoekt zelf in het b. van Jehovah
Da 7:10 er waren b. die geopend werden
Da 9:2 onderscheidde aan de hand van de b.
Da 12:4 verzegel b., tot tĳd van het einde
Heb 9:19 besprenkelde het b. en het volk
Ex 17:14; Mr 12:26; Han 19:19.
BOEKROL(LEN). Zie ook ROL.
Za 5:1 en zie! een vliegende b.
Lu 4:17 b. van de profeet Jesaja
2Ti 4:13 breng de mantel en de b.
Opb 17:8 hun namen niet op de b. des levens
Opb 21:27 b. des levens van het Lam
Ezr 6:2; Jes 34:4; Jer 36:2; Ez 2:9; Ga 3:10; Heb 10:7;
Opb 5:5; 20:12.
BOER, 2Ti 2:6 b. eerste die vruchten gebruikt
Jak 5:7 De b. wacht de vrucht van aarde af
BOETE, 2Kon 23:33; Sp 17:26.
Sp 21:11 de spotter een b. op te leggen
BOETSEERDER, Ro 9:20 soms tot b. zeggen:
BOEZEM, Jo 13:23 Aan Jezus’ b. lag
BOEZEMPOSITIE, Lu 16:22; Jo 1:18.
BOK(KEN), Ez 34:17 richt tussen rammen en b.
Mt 25:32 schapen van b. scheidt
Heb 9:12 niet met het bloed van b.
Le 9:15; 16:7, 22, 27; Heb 10:4.
BOK (voor Azazel), Le 16:10, 26.
BOKKIG, Za 10:3 de b. leiders
BOLWERK, Ps 91:4 Zĳn waarachtigheid een b.
BOMEN, Jes 55:12; Opb 7:3.
Re 9:8 gingen b. heen om koning te zalven
Jes 61:3 grote b. der rechtvaardigheid
Ez 47:7 b., aan deze zĳde en aan gene zĳde
BOMEN DES LEVENS, Opb 22:2, 19.
BONDGENOOT, Ps 94:20 b. zĳn van u
BONDGENOTEN, Ge 14:3, 13.
BONTGEKLEURD, Za 6:3 b. paarden
BOODSCHAP, 1 Jo 1:5; 3:11.
BOODSCHAPPER(S), Sp 13:17; 17:11.
Ez 17:15 door b. naar Egypte te zenden
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Mal 3:1 Ik zend mĳn b.
Mt 11:10 zend mĳn b. voor uw aangezicht
BOOG, Ps 46:9; Opb 6:2.
Ho 2:18 de b. zal ik uit het land verbreken
BOOGSCHOT, Ge 21:16 afstand van een b.
BOOM, Ps 37:35; Ez 17:24; Lu 6:43.
Ge 2:9, 17 b. der kennis van goed en kwaad
Job 14:7 voor een b. bestaat er nog hoop
Ps 1:3 als een b., geplant aan waterstromen
Pr 11:3 waar b. valt, daar zal hĳ zĳn
Jes 65:22 als dagen van b. dagen van volk
Da 4:14 Hakt de b. om en kapt zĳn takken
Mt 3:10 b. die geen vruchten voortbrengt
Mt 7:18 goede b. geen waardeloze vruchten
BOOM DES LEVENS, Sp 3:18 Ze is een b.
Opb 2:7 geven te eten van de b.
Ge 2:9; 3:22; Sp 11:30.
BOOSDOENER(S), Ps 37:9 b. afgesneden
Jer 23:14 de handen der b. gesterkt
1Pe 2:12 ten nadele van u spreken als over b.
1Pe 4:15 Laat niemand van u lĳden als b.
Ps 22:16; 37:1; 119:115; Jer 20:13.
BOOT, Mt 4:22 Terstond verlieten zĳ de b.
BORDUURDERSWERK, Ex 26:1.
BORG, Sp 6:1 indien gĳ u b. hebt gesteld
Sp 11:15 slecht vergaan wanneer b. gesteld
Ge 43:9; Sp 17:18; 27:13; 2Kor 1:18.
BORST(EN),´ ´Lu 23:48; Jo 13:25.
Sp 5:19 haar b. u vreugdedronken maken
Lu 18:13 sloeg zich voortdurend op de b.
BORSTBANDEN, Jer 2:32 een bruid haar b.
BORSTHARNAS, Ef 6:14; 1Th 5:8.
BORSTSTUK, Ex 28:15 b. der rechtspraak
Ex 25:7; 28:29; Le 8:8.
BOTEN, Jak 3:4; Opb 18:19.
BOTSING, Da 11:40 koning met hem in b.
BOUWEN, Ps 127:1 Als Jehovah huis niet b.
Jes 65:22 niet b. en iemand anders bewonen
Jer 1:10 om uit te rukken en te b.
Mi 3:10 Sion b. met daden van bloedvergieten
Mt 7:24 zĳn huis op de rots b.
Mt 16:18 op deze rots mĳn gemeente b.
Lu 17:28 zĳ plantten, zĳ b.
Jo 2:20 tempel in zesenveertig jaar geb.
1Kor 3:10 toezien hoe hĳ daarop b.
Heb 3:4 die alle dingen heeft geb., is God
1Kon 6:2, 38; 1Kr 28:6; Ezr 4:4; Pr 3:3; Han 7:49;
1Kor 3:14; Heb 3:3.
BOUWER, Heb 11:10 God de b. is
BOUWLIEDEN, Mt 21:42; Han 4:11; 1Pe 2:7.
BOUWPLAN, 1Kr 28:11, 12, 19.
BOUWSEL, Am 9:6 zĳn b. boven de aarde
BOVEN, 2Kor 4:7 kracht die te b. gaat
Fil 3:14 prĳs van de roeping naar b.
BOVEN ALLEN, Ro 9:5 God, die b. is
BOVENKLEDEREN, Mt 27:35 verdeelden b.
Opb 16:15 wakker blĳft en b. bewaart
Mt 17:2; 21:8; Jak 5:2; 1Pe 3:3; Opb 3:18.
BOVENKLEED, Mt 9:16 lap op oud b.
Mt 5:40; 24:18; Jo 19:2; Heb 1:12.
BOVENMATIG, 2Ti 4:15 woorden b. weerstaan
BOVENNATUURLIJK, Lu 1:22; 24:23; 2Kor 12:1.
BOVENVERTREK, Han 1:13; 9:37; 20:8.
BOZE SLAAF, Mt 24:48.
BRAAK, Ex 23:11 [land] b. laten liggen
BRAKEN, Jer 25:27 wordt dronken en b.
BRAND, Ex 3:2 stond doornbos in b.
1Pe 4:12 niet vreemd kĳken over b. onder u
BRANDEN, De 4:11 de berg b. van vuur
Ez 39:9 vuren b. met wapentuig
1Kor 7:9 beter trouwen dan b. van
BRANDEND, Jer 20:9 b. vuur in beenderen
Da 3:17 Uit de b. vuuroven verlossen
Lu 12:35 Houdt uw lampen b.
BRANDINGEN, Jon 2:3 uw b. en uw golven
BRANDMERKEN, Ga 6:17 op mĳn lichaam de b.
BRANDOFFER(S), Ge 8:20; Le 16:24; 1Sa 15:22;
Ps 51:16; Jer 19:5.
Ps 40:6 B. hebt gĳ niet gevraagd
BRANDSTOF, Ez 15:4 In het vuur tot b.

BOOG—BUIGEN
BRASSERIJ(EN), Am 6:7 b. moet verdwĳnen
Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3.
BREDE STRATEN, Mt 12:19; Han 5:15.
BREEDTE, Ef 3:18; Opb 20:9; 21:16.
BREKEN, 1Kor 10:16 brood dat wĳ b.
BREKEN MET, 2Ti 2:19 b. onrechtvaardigheid
BRENGEN, Ps 56:12.
De 32:41 vergelding b. over hen die mĳ haten
Heb 6:6 wederom
tot berouw te b.
´ ´
Heb 10:12 een slachtoffer voor zonden geb.
BRENGEN, IN HET NAUW, Nu 25:17.
BRENGEN, IN ORDE, Jes 21:5 tafel i.
1Kor 11:34 overige zaken i.
BRENGEN, TEN UITVOER, Jer 33:14 woord t.
BRENGEN, TER DOOD, Lu 21:16.
BRENGEN, TOT STAND, Nu 23:23; Ro 10:3.
BRENGER VAN NIEUWS, 1Sa 4:17; 2Sa 18:26.
BRES(SEN), Ps 106:23; Jes 22:9; Ez 13:5; 22:30.
¨
Re 21:15 Jehovah een b. gemaakt in Israel
BREUK, Le 24:20 B. voor b.
Jer 6:14 zĳ trachten de b. te genezen
Jer 30:12 Er is geen genezing voor uw b.
BRIEF, Ezr 4:7; 7:11; Jer 29:29; Han 23:25.
BRIES, Han 2:2 gedruis als van een b.
BRIEVEN, 2Kon 19:14 nam de b. en las
BRODEN, Mt 16:12; Lu 9:13.
BRODEN DER VOORZETTING, Mt 12:4.
BROEDER(S), BROER(S), Ge 4:9 uw b. Abel?
Ne 4:14 strĳdt
´ ´ voor uw b.
Ps 49:7 Niet een kan een b. loskopen
Ps 133:1 als b. in eenheid te zamen wonen!
Sp 18:24 vriend die aanhankelĳker is dan b.
Sp 27:10 dan een b. die ver weg is
Jer 31:34 niet meer zĳn b. leren
Hag 2:22 ieder door het zwaard van zĳn b.
Mt 23:8 terwĳl gĳ allen b. zĳt
Mr 13:12 de ene b. de andere overleveren
1Pe 5:9 de gehele gemeenschap van uw b.
Opb 12:10 beschuldiger van onze b.
Ge 43:3; Ez 38:21; Mt 5:22; 12:49, 50; 18:15; 25:40;
Han 15:36; Heb 2:11.
BROEDERLIJKE LIEFDE, Ro 12:10; Heb 13:1.
BROEDERSCHAP, Za 11:14 b. verbreken
BROKKEN, Mt 14:20; 15:37.
BROKSTUKKEN, Am 6:11 kleine huis tot b.
BRON(NEN), Ps 36:9 bĳ u is de b. van het leven
Sp 10:11 rechtvaardige is een b. van leven
Sp 14:27 vrees voor Jehovah b. van leven
Jes 12:3 de b. der redding
Jer 2:13 b. van levend water verlaten
Jo 4:14 in hem een b. van water worden
2Pe 2:17 Dezen zĳn b. zonder water
Opb 7:17 naar b. van wateren des levens leiden
Ge 7:11; 49:22; Sp 13:14; Jak 3:11.
BROOD, Am 8:11 geen honger naar b.
Mt 4:4 niet van b. alleen leven
Jo 6:35 Ik ben
´ ´ het b. des levens
1Kor 10:17 een b., allen deel aan dat ene b.
1Kor 11:26 zo dikwĳls gĳ dit b. eet
Ge 3:19; Ps 37:25; Jes 55:2; Mt 6:11; 26:26.
BROOS, Da 2:42 koninkrĳk deels b.
BRUID, Opb 21:2 b. voor haar man versierd
Jes 61:10; 62:5; Jo 3:29; Opb 18:23.
BRUIDEGOM, Jes 62:5 vreugde van een b.
Mt 25:1 de b. tegemoet gingen
Jer 33:11; Mt 9:15; 25:5, 6, 10; Jo 3:29.
BRUIDSPRIJS, Ge 34:12; 1Sa 18:25.
¨
BRUIDSVERTREK, Ps 19:5; Joe 2:16.
BRUILOFT, Opb 19:9 b. van het Lam
BRUILOFTSFEEST, Mt 22:2;
Jo
2:1.
¨
BRULLEN, Jer 51:38; Joe 3:16; Am 1:2.
Jer 25:30 Van omhoog zal Jehovah zelf b.
BRULLEND, Ps 22:13; Ez 22:25; Ze 3:3.
1Pe 5:8 Duivel gaat rond als een b. leeuw
BRUTAAL, Sp 21:29 goddeloze b. gezicht gezet
BUIDEL, 1Sa 25:29 gewikkeld in b. des levens
Job 14:17 Verzegeld in een b.
Job 28:18 b. met wĳsheid is meer waard
BUIGEN, Ex 20:5 u voor die niet b.
De 16:19 Gĳ moogt het recht niet b.
2Kr 7:3 zĳ b. zich diep ter aarde

BUIK—DANKEN
Sp 17:23 om paden van
het recht te b.
¨
Ef 3:14 b. mĳn knieen voor de Vader
Fil 2:10 elke knie zich b.
Ex 23:2; 1Sa 8:3; Job 34:12.
BUIK, Job 1:21 Naakt uit b. gekomen
Ps 127:3 vrucht van de b. is een beloning
Sp 13:25 b. van goddelozen zal leeg zĳn
Jer 1:5 Voordat ik u in de b. vormde
Ro 16:18 slaven van eigen b.
Fil 3:19 hun god is hun b.
Ge 3:14; Da 2:32; Mt 12:40; 1Kor 6:13.
BUIT, Jes 53:12 de b. verdelen
Jer 39:18 uw ziel ten b. worden
Ze 3:8 de dag dat ik opsta tot de b.
Joz 8:2; Re 5:30; Jes 10:2; Ez 38:12.
BUITEN, Mr 7:18 wat van b. af in mens komt
Ga 1:9 b. hetgeen gĳ hebt aanvaard
1Th 4:12 ten aanzien van mensen b.
1Ti 3:7 getuigenis van de mensen b.
Heb 13:11 b. de legerplaats verbrand
BUITENGEWOON, Ge 18:14 voor Jehovah te b.?
Da 4:36; 6:3; Han 19:11; 1Th 3:10; 5:13.
BUITENLANDER(S), 1Kon 8:41 ook naar de b.
Ps 18:44 b. kruipend tot mĳ komen
Ps 69:8 een b. voor de zonen van mĳn moeder
Jes 56:6 b. bĳ Jehovah aangesloten
1Kor 14:11 zal ik een b. zĳn voor die spreekt
Job 19:15; Jes 2:6; 56:3; 60:10; 61:5.
BUITENLANDSE GOD(EN), Joz 24:20; Ps 81:9.
BUITENSPORIGE EISEN, Ps 89:22 b. opleggen
BULDEREN, Ps 98:7 Laat de zee b.
BURCHT, 1Kr 29:1; Ne 2:8; 7:2; Es 1:2.
BURGER(S), Lu 15:15; 19:14; Han 21:39.
BURGERRECHT, Han 22:28.
BURGERSCHAP, Fil 3:20 b. in hemelen
BUURMAN, Sp 27:10 Beter een b. nabĳ

C
CAESAR, Mr 12:17 Betaalt c. terug
Lu 23:2 verbiedt belastingen aan c.
Jo 19:15 Wĳ hebben geen koning dan c.
Mt 22:17; Lu 2:1; 20:25; Jo 19:12.
CATASTROFE, Jes 15:5; Am 6:6.
Na 3:19 geen verlichting voor uw c.
CEDER(S), 1Kon 4:33; Ez 31:8.
CEFAS, 1Kor 9:5; 15:5; Ga 2:14.
CERTIFICAAT, Mt 19:7.
CESAREA, ¨ Mt 16:13; Han 10:1; 23:23.
CHALDEEEN, Jer 37:13 Naar C. loopt gĳ over!
Jer 21:9; 25:12; 40:9; Hab 1:6; Han 7:4.
CHAM, Ge 5:32; 10:6; 1Kr 4:40; Ps 78:51.
CHARME, Sp 31:30.
CHERUB(S), Ps 18:10 op een c. gereden
Ez 28:14 Gĳ zĳt de gezalfde c.
Heb 9:5 c. verzoendeksel overschaduwden
Ex 25:22; 1Sa 4:4; Ps 99:1; Ez 10:2.
CHRISTEN(EN), Han 11:26 c. genoemd
Han 26:28 mĳ overreden een c. te worden
1Pe 4:16 Lĳdt hĳ als een c.
CHRISTUS, Mt 16:16 Gĳ zĳt de C.
Ro 8:17 maar mede-erfgenamen met C.
1Kor 1:13 De C. bestaat verdeeld
1Kor 3:23 C. op zĳn beurt behoort God toe
1Kor 7:22 als
´ ´ vrĳ man geroepen, slaaf van C.
1Kor 12:12 een lichaam, zo ook de C.
1Kor 15:23 eigen rangorde: C., eersteling
Ef 5:23 C. het hoofd van de gemeente
Fil 2:11 erkennen dat Jezus C. Heer is
Kol 1:24 in mĳn vlees verdrukkingen van C.
1Pe 4:13 deel hebt aan het lĳden van C.
Opb 20:4 regeerden met C., duizend jaar
Jo 17:3; 2Kor 12:10; Ga 3:29; Kol 1:27.
CHRISTUSSEN, VALSE, Mt 24:24; Mr 13:22.
CHRONISCH, Jer 15:18; 30:12.
CIMBAAL, 1Kor 13:1 een schallende c.
CIMBALEN, 2Sa 6:5 vreugde met c.
CLANS, Ge 25:16; Nu 25:15; Ps 117:1.
COBRA, Jes 11:8 spelen bĳ hol van c.
COMPACT, 2Pe 3:5 een aarde, c. staande
COMPAGNONS, Lu 5:7.
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CONCERTKLANKEN, Lu 15:25 zoon hoorde c.
CONCESSIE, Mt 19:8; 1Kor 7:6.
CONFRONTEREN, Han 25:16 beschuldigde gec.
CONSIDERATIE, Ps 41:1 die c. betoont
CONSTERNATIE, Job 41:25 door c. verbĳsterd
CONTACT, 2Sa 3:17 Abner c. opgenomen
CORNELIUS, Han 10:1, 3, 22, 24, 25, 30, 31.
CORRIGEREN, Ps 2:10 laat u c., o rechters
Sp 9:7 Hĳ die de spotter c.
Ro 2:20 iemand die onredelĳken c.
Heb 12:5 bezwĳk niet wanneer door hem gec.
De 8:5; Ps 94:10; 118:18; Sp 29:19.
CORRUPT, Da 6:4 noch iets c. vinden
CYRUS, Jes 44:28 van C. zegt: mĳn herder
Jes 45:1 tot gezalfde, tot C., gezegd
2Kr 36:22; Ezr 1:2, 7; 5:13; 6:3, 14.

D
DAAD, Job 33:17 af te wenden van zĳn d.
DADEN, Ge 20:9; Nu 16:28.
De 3:24 wie doet machtige d. als de uwe?
Re 5:11 de rechtvaardige d. verhalen
Han 2:11 de grote d. van God
Opb 20:12 geoordeeld overeenkomstig hun d.
1Kr 17:19, 21; Ps 103:6; 106:2; 145:4, 12.
DADER(S), Ro 2:13 d. der wet rechtvaardig
Jak 1:22 Wordt d. van het woord
Jak 1:23 een hoorder en geen d.
Jak 1:25 d. van het werk is geworden
DAG(EN), Ge 1:5 noemde het licht D.
Nu 14:34 een d. voor een jaar
Sp 4:18 tot de d. stevig bevestigd is
Jes 2:2 moet geschieden in het laatst der d.
Da 2:44 in de d. van die koningen
Mal 3:2 de d. van zĳn komst verdragen
Mt 24:22 Indien die d. niet werden verkort
Mr 13:32 Van die d. of het uur weet niemand
Han 17:31 een d. vastgesteld
Ro 14:5 ene d. belangrĳker dan andere
2Kor 6:2 Nu is het de d. van
´ ´ redding
2Pe 3:8 duizend jaar als een d.
Ps 61:8; 90:12; Sp 3:16; Jer 25:33; Am 8:11; Za 8:23;
Ro 13:12.
DAGELIJKS, Lu 19:47 d. in de tempel
Han 17:11 onderzochten d. de Schriften
Ps 68:19; Jer 7:25; 1Kor 15:31; Heb 7:27.
DAGERAAD, Jes 14:12 gĳ zoon des d.!
Job 38:12; Ps 139:9; Jes 8:20; Ho 6:3.
DAGLICHT, 2Sa 2:32; Job 24:14.
DAGON, Re 16:23; 1Sa 5:2-5, 7.
DAGREIS, Nu 11:31.
DAGSTER, 2Pe 1:19 d. opgaat, in uw hart
DAGVAARDEN, Job 9:19 o dat ik ged.
DAG ¨ VAN JEHOVAH, Ze 2:3 verborgen op d.
Joe 2:11; Ze 1:14; 2Th 2:2.
DAK(EN), Mt 10:27 predikt van de d.
Sp 27:15; Mt 24:17; Mr 2:4; Lu 7:6; 12:3; 17:31;
Han 10:9.
DAKLOOS, Jes 58:7; Klg 1:7; 3:19; 4:15.
1Kor 4:11 toegetakeld worden en d. zĳn
DAL, Ps 23:4 d. van diepe schaduw
Jes 40:4 Laat elk d. worden verhoogd
DAL VAN GOGS MENIGTE, Ez 39:11, 15.
DAMASKUS, 2Sa 8:6; Jes 7:8; Han 9:2.
DAMPEN, Ps 135:7 Hĳ laat d. opstĳgen
Jer 10:13 en hĳ doet d. opstĳgen
DAMPWOLKEN, Sp 25:14.
DAN, Re 5:17 D., waarom op schepen wonen?
Ge 30:6;
46:23; 49:16; De 33:22.
¨
DANIEL, Da 12:9 D., woorden worden verzegeld
Ez 14:20; Da 6:2; 12:4; Mt 24:15.
DANK, Ro 14:6.
Ps 92:1 Het is goed, Jehovah d. te brengen
Ps 97:12 brengt d. aan zĳn heilige gedachtenis
DANKBAAR, 1Ti 1:12; 2Ti 1:3.
Lu 17:9 Hĳ zal de slaaf toch niet d. zĳn
DANKBETUIGINGEN, 2Kor 9:12 d. aan God
DANKEN, 1Kr 16:8 D. Jehovah
Jo 11:41 Vader, ik d. u dat gĳ hebt verhoord
Han 28:15 Paulus d. God en schepte moed

1563

DANKGEBED—DIENAREN IN DE BEDIENING

1Kor 1:4 Ik d. God altĳd voor u
2Kor 9:15 God zĳ ged. voor zĳn vrĳe gave
Opb 11:17 Wĳ d. u, Jehovah God, de Almachtige
2Sa 22:50; 1Kr 16:4; 29:13; 2Kr 5:13; Ps 107:8; Ef 3:15.
DANKGEBED, Mt 26:27; 1Kor 14:17.
DANKKOREN, Ne 12:31, 40.
DANKOFFER, Ps 116:17; Jer 17:26.
DANKZEGGEN, Ef 5:20 in naam van Jezus d.
DANKZEGGING, Ps 26:7 d. te doen horen
Ps 95:2 voor zĳn persoon komen met d.
1Kor 10:30 Indien ik met d. iets gebruik
1Ti 4:4 indien het met d. wordt aanvaard
2Kor 4:15; Fil 4:6; Opb 7:12.
DANS(EN), Re 11:34; Klg 5:15.
DAPPER, Re 6:12 gĳ d., sterke man
Re 11:1 Jefta was een d. man geworden
2Kr 26:17 priesters, tachtig d. mannen
Heb 11:34 d. werden in de oorlog
1Sa 16:18; 1Kon 11:28; 2Kon 5:1; 1Kr 7:5; 12:21;
Ez 27:11.
DARIEKEN, 1Kr 29:7; Ezr 8:27.
DARIUS, Ezr 6:12; Da 6:28; Hag 1:1.
DATHAN, Nu 26:9; De 11:6; Ps 106:17.
DAUW, Ps 133:3 d. die neerdaalt op Sion
Mi 5:7 te midden van vele volken als d.
De 32:2; Re 6:37; Sp 19:12; Da 5:21.
DAUWDRUPPELS, Job 38:28 wie d. gebaard?
DAVID, 1Sa 18:3 Jonathan en D.
Mt 21:9 Red toch de Zoon van D.!
Lu 20:41 dat de Christus D. zoon is?
Han 2:34 D. niet naar hemelen opgestegen
1Sa 16:13; Ps 89:3; Jes 9:7; Han 2:29.
DEBATTEN, 1Ti 6:4 d. over woorden
DEBATVOERDER, 1Kor 1:20 Waar de d.
DEBORA, Re 4:9, 14; 5:1, 7, 12, 15.
DEBORAPALM, Re 4:5.
DEEG, 1Kor 5:7 gĳ nieuw d. moogt zĳn
DEEL, De 32:9 Jehovah’s d. is zĳn volk
Ps 119:57 Jehovah is mĳn d.
Mt 24:51 zĳn d. met de huichelaars
Lu 15:12 geef mĳ het d. van het bezit
1Kor 9:23 met anderen d. aan te verkrĳgen
2Kor 6:15 welk d. heeft een gelovige
Ps 11:6; 17:14; 142:5; Pr 9:6; Jes 53:12; Jer 10:16;
12:10; Za 2:12; 1Kor 7:17; 1Jo 1:3, 6, 7.
DEELGENOTEN, Ps 45:7 olie
meer dan uw d.
¨
Ef 3:6 mensen uit natien d. van de belofte
Heb 3:1 d. van de hemelse roeping
Heb 6:4 d. zĳn geworden van heilige geest
Heb 1:9; 3:14; 12:8.
DEEL HEBBEN, Mt 23:30; 1Ti 5:22.
1Kor 10:17 d. aan dat ene brood
1Kor 10:21 aan tafel van Jehovah d.
2Kor 1:7; 1Pe 4:13 gĳ d. aan het lĳden
Opb 20:6 d. aan de eerste opstanding
DEELHEBBEN (het), 1Kor 1:9.
1Kor 10:16 d. aan bloed van Christus
Fil 3:10 d. aan zĳn lĳden
DEELHEBBER(S), 1Kor 10:18.
Fil 1:7 d. aan de onverdiende goedheid
Heb 10:33 d. met hen die dit ondervonden
1Pe 5:1 d. aan de heerlĳkheid
2Pe 1:4 d. aan de goddelĳke natuur
DEELNEMING, Job 42:11 betuigden hem hun d.
DEKAPOLIS, Mt 4:25; Mr 5:20; 7:31.
DEKEN, Re 4:18 bedekte hem met een d.
DEKKLEED, 2Sa 17:19 nam een d.
DEKMANTEL, 1Pe 2:16 vrĳheid niet als d.
DEKSEL, Ex 25:17 d. maken van goud
DELEGATIES, Ps 78:49 d. van engelen
DELEN, Ga 6:6 in alle goede dingen d.
Kol 1:12 d. in de erfenis van de heiligen
Opb 18:4 niet met haar in haar zonden d.
DELEN (de), Ps 63:9; 1Kor 12:23.
DELILA, Re 16:4, 6, 10, 12, 13, 18.
DELOYAAL, 2Ti 3:2.
DELVEN, Ge 50:5; Jer 18:20.
Sp 26:27 Hĳ die een kuil d.
DEMETRIUS, Han 19:38.
DEMONEN, De 32:17 slachtoffers aan d.

1Kor 10:21 aan de tafel van de d. deel hebben
1Ti 4:1 aandacht aan leringen van d.
Jak 2:19 geloven de d.
¨ ook en zĳ sidderen
Opb 16:14 door d. geınspireerde uitingen
Ps 106:37; Mt 12:24; Lu 8:36; 1Kor 10:20; Opb 18:2.
DEMONEN IN BOKKENGEDAANTEN, Le 17:7; Jes 13:21.
DEMONEN UITWERPEN, Mt 7:22.
DEMONISCH, Jak 3:15 aards, dierlĳk, d.
DEMONSTRATIE, Heb 11:1.
DENARIUS, Mt 20:2 een d. per dag
Mr 12:15 Brengt mĳ een d.
Mt 20:9, 10, 13; 22:19; Lu 20:24.
DENKBEELD(EN), Job 42:2 geen d. onbereikbaar
Ps 10:4 al zĳn d. zĳn: Er is geen God
Ef 3:20 meer dan waarvan wĳ d. kunnen vormen
Ps 21:11; Sp 12:2; 24:8; Jer 23:20.
DENKEN, Ge 9:15 ik zal aan mĳn verbond d.
Ne 4:14 D. aan Jehovah
Job 14:13 tĳdslimiet stellen en aan mĳ d.!
¨
Ps 83:4 aan naam van Israel niet meer ged.
Jes 14:24 zoals ged., moet het geschieden
Mal 3:16 Jehovah vrezen en aan zĳn naam d.
Mt 16:23 gĳ d. niet Gods gedachten
Mt 24:44 uur, waarvan gĳ het niet hebt ged.
Lu 17:32 D. aan de vrouw van Lot
Lu 23:42 Jezus, d. aan mĳ in koninkrĳk
Ro 12:3 niet meer van zichzelf te d.
1Kor 8:2 d. dat hĳ kennis heeft
1Kor 10:12 Wie d. te staan, moet oppassen
Ga 6:3 indien iemand d. dat hĳ iets is
Heb 2:6 Wat is de mens dat gĳ aan hem d.
Heb 10:32 Blĳft aan vroegere dagen d.
Ps 8:4; 137:6; Jer 18:11; Mt 5:17; 10:34; Jo 5:39;
1Kor 14:37; Fil 3:4; 4:10.
DENKVERMOGEN, Sp 5:2 het d. behoeden
Sp 14:17 de man van d. wordt gehaat
DERDE, 2Kor 12:2 naar de d. hemel
DERDE DAG, Lu 9:22 d. opgewekt
Han 10:40 God heeft hem op de d. opgewekt
Ex 19:11; Lu 13:32; 24:21; 1Kor 15:4.¨
DESPOOT, Ez 31:11 de d. van de natien
DEUGD, Fil 4:8 welke d. er ook is
2Pe 1:3 ons geroepen door heerlĳkheid en d.
2Pe 1:5 bĳ uw geloof d. voegen, bĳ uw d.
DEUR(EN), Jes 26:20 sluit uw d. achter u
Han 14:27 de d. tot geloof geopend
1Kor 16:9 een grote d. tot activiteit
Opb 3:20 Ik sta aan de d. en klop
Re 3:23; Mt 24:33; 25:10.
DEUROPENING, Ex 12:22 bloed aan de d.
DEURPOSTEN, De 6:9 ze op d. schrĳven
DEZELFDE, Heb 1:12 gĳ zĳt d.
DIADEEM, 2Sa 1:10; Ps 89:39; Sp 27:24.
DIADEMEN, Opb 12:3.
Opb 19:12 op zĳn hoofd zĳn vele d.
DIAKEN. Zie DIENAAR, DIENAREN,
DIENAREN IN DE BEDIENING.
DIALECT, Mt 26:73 uw d. verraadt u
DIAMANT, Ez 3:9 d., harder dan vuursteen
DICHTMAKEN, Re 3:23 Ehud deuren d.
DICHTSTRIJKEN, Jes 6:10 hun ogen d.
DICTATOR(S), Jes 1:10; 3:6.
DIEF, Ex 22:2 d. bĳ inbreken betrapt
Sp 29:24 Hĳ die deelgenoot is met een d.
1Th 5:2; 2Pe 3:10 Jehovah’s dag als een d.
1Pe 4:15 Laat niemand van u lĳden als een d.
Opb 16:15 Zie! Ik kom als
een d.
¨
Job 24:14; Ps 50:18; Joe 2:9.
DIEFSTAL, Sp 6:30 d. om ziel te vullen
DIENAAR, Ga 2:17.
Mr 10:43 wie groot wil worden, moet uw d. zĳn
Ro 15:8 Christus een d. van besnedenen
1Ti 4:6 een voortreffelĳk d. van Christus
DIENAREN, Ps 103:21.
Jo 18:36 zouden mĳn d. hebben gestreden
2Kor 3:6 d. van een nieuw verbond
2Kor 11:15 zĳn d. zich blĳven veranderen
1Ti 3:10 daarna als d. werkzaam zĳn
Jes 61:6; Da 3:26; 2Kor 6:4.
DIENAREN IN DE BEDIENING, Fil 1:1; 1Ti 3:8.

DIENARES—DOODSLAGER
DIENARES, Ro 13:4 ze is Gods d. voor u
Ro 16:1 Febe, een d. van de gemeente
DIENEN, Ex 20:5; Ps 72:11.
De 7:16 hun goden niet d.
Joz 24:15 kiest ¨ wie gĳ zult d.
1Sa 2:18 Samuel d. Jehovah
1Kr 28:9 d. hem met een onverdeeld hart
Ps 100:2 D. Jehovah met verheuging
Ps 106:36 zĳ bleven hun afgoden d.
Jes 56:6 buitenlanders om hem te d.
Da 3:17 God die wĳ d., zal ons verlossen
Da 7:10 duizend duizenden die hem bleven d.
Ze 3:9 hem schouder aan schouder d.
Mt 4:11 engelen kwamen hem d.
Mt 20:28 Zoon des mensen gekomen om te d.
Ro 13:6 dienaren die juist dit doel d.
1Ti 3:13 zĳ die op voortreffelĳke wĳze d.
2Ti 2:4 Niemand die als soldaat d.
Heb 1:14 geesten uitgezonden om te d.
Heb 6:10 de heiligen ged. en blĳft d.
1Pe 1:12 niet zichzelf, maar u d.
1Pe 4:10 de gave, om elkaar ermee te d.
Jes 60:12; Jer 27:6; Mt 25:44; Mr 1:13.
DIENOVEREENKOMSTIG, Heb 8:6 d. verbond
DIENST(EN). Zie ook HEILIGE DIENST.
Ex 12:25 gĳ deze d. moet onderhouden
Nu 4:19 een ieder van hen zĳn d. toewĳzen
Jo 16:2 menen God een d. te hebben bewezen
Han 27:23 voor wie ik heilige d. verricht
Ro 1:25 schepping vereerd en d. voor verricht
1Kor 7:35 voortdurende d. voor de Heer
1Kor 12:28 d. voor hulpbetoon
Heb 7:13 d. bĳ het altaar gedaan
Heb 12:28 d. voor God met vrees en ontzag
Opb 7:15 dag en nacht heilige d. voor hem
Nu 7:7; 2Kr 31:2; 35:10; Ezr 8:20; Ez 29:18; Ro 9:4.
DIENSTBAARHEID, Ezr 9:9.
1Kor 7:15 zulke omstandigheden niet in d.
DIENSTKNECHT(EN). Zie SLAAF, SLAVEN.
DIENSTMAAGD(EN), Ge 16:1 Sarai had d., Hagar
Ga 4:30 Verjaag de d.
Ga 4:31 geen kinderen van d., maar van vrĳe
Ge 12:16; Ru 2:13; Ps 123:2; Sp 30:23.
DIENSTMEISJE, Lu 22:56; Han 12:13.
DIENSTPOSTEN, 2Kr 7:6; 8:14.
DIEP, Job 12:22; Ps 92:5; Da 2:22; Mt 13:5.
Ps 69:2 Ik ben in d. wateren gekomen
1Kor 2:10 geest onderzoekt d. dingen Gods
DIEPE SCHADUW, Job 3:5; Ps 23:4; Jes 9:2.
DIEPTE, Ro 8:39; Ef 3:18.
DIER(EN), Ex 22:19 bĳ een d. ligt
Le 18:23 zaaduitstorting aan geen d. geven
Pr 3:19 superioriteit van mens over het d.
Pr 3:21 Wie weet of de geest van de d.
2Pe 2:12 mensen, net als redeloze d.
Job 18:3; 35:11; Ps 73:22; Ju 10.
DIERBAAR, Lu 7:2; Fil 2:29.
DIERENRIEM, 2Kon 23:5 sterrenbeelden van d.
DIERLIJK, Jak 3:15.
Ju 19 d. mensen, geen geestelĳke gezindheid
DIERSOORT, Jak 3:7 elke d.
DIEVEN, 1Kor 6:10; 1Th 5:4.
Jes 1:23 Uw vorsten zĳn deelgenoten met d.
Mt 6:20 waar d. niet inbreken
DIKWIJLS, Lu 5:33 discipelen vasten d.
1Kor 11:26 zo d. als gĳ dit eet
DINA, Ge 30:21; 34:1, 3, 5, 13, 26; 46:15.
DISCIPEL(EN), Mt 28:19 Gaat en maakt d.
Jo 8:31 in mĳn woord blĳft, mĳn d.
Jes 8:16; Mt 10:24, 42; 26:26, 56.
DISTRICT, De 34:3; Ne 12:28.
DISTRICTSREGEERDER, Lu 3:1.
DIVAN, Ps 41:3 op een d. van ziekte
DOCHTER(S), Ge 5:4 Adam vader van d.
Jes¨ 52:2 gevangen d. van Sion
Joe 2:28 uw d. zullen profeteren
Lu 23:28 D. van Jeruzalem, houdt op te wenen
Da 11:6, 17; Mt 21:5; Han 2:17; 2Kor 6:18.
DOCUMENT, Kol 2:14 d. uitgewist
DODE LICHAAM, Re 14:8; 1Sa 31:10.
Mt 24:28 waar d. is, daar arenden vergaderd
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DODELIJK, Ge 42:4 een d. ongeluk
2Kor 4:10 verduren de d. behandeling
Jak 3:8 tong is vol d. gif
DODEN, Ge 37:20; Nu 25:5; 1Sa 2:6.
Ez 9:6 klein kind en vrouwen dient gĳ te d.
Mt 10:28 niet bevreesd voor hen die lichaam d.
Mt 24:9 overleveren aan verdrukking en u d.
Jo 16:2 een ieder die u d.
Ro 11:3 zĳ hebben uw profeten ged.
Kol 3:5 D. daarom uw lichaamsleden
Ne 4:11; Job 13:15; 24:14; Ps 44:22; 139:19; Am 9:1;
Za 11:5; Mt 16:21; Lu 12:5; Han 3:15; 7:52; Opb 2:13;
9:18; 13:15.
DODEN (de), Ps 115:17 niet de d. die Jah loven
Pr 9:5 d. zĳn zich van niets bewust
Mt 8:22 laat de d. hun d. begraven
Mt 22:32 Hĳ is niet de God van de d.
Jo 5:25 d. de stem van de Zoon horen
Opb 14:13 de d. die van nu af aan sterven
Opb 20:13 de zee gaf de d. in haar op
DODE ZEE. Zie ZOUTZEE.
DOEDELZAK,
Da 3:5, 10, 15.
¨
DOEG, 1Sa 21:7; 22:22.
DOEK(EN), Jo 11:44; 20:7; Han 19:12.
DOEL, Fil 3:14 streef ik naar het d.
1Ti 1:5 d. van deze opdracht
1Ti 4:7 met godvruchtige toewĳding als d.
Hab 2:5; Mt 11:12; 2Kor 5:9.
DOELEN, 1Pe 1:11 op welk tĳdperk de geest d.
DOELTREFFEND HANDELEN, Da 11:17, 28, 32.
Da 11:39 hĳ zal d. met een buitenlandse god
DOELTREFFEND WERKEN, Job 6:13; Jes 28:29.
DOEN, Sp 30:8 Onwaarheid, d. ze ver van mĳ
DOMMELEND, Ps 76:5 d. in slaap gevallen
DONDER, Ps 77:18; 81:7.
Mr 3:17 Boanerges, Zonen van de d.
DONDEREN, 1Sa 2:10; 7:10; Job 37:5.
Job 40:9 met een stem als de zĳne d.?
Ps 29:3 de glorierĳke God zelf heeft ged.
DONDERSLAG(EN), Ex 9:23; Opb 6:1.
DONKER, De 28:29; Sp 4:19; Jo 6:17.
DONKERHEID, Jes 8:22; 58:10.
Ez ¨ 34:12 de dag van wolken en dikke d.
Joe 2:2; Ze 1:15 dag van duisternis en d.
2Pe 2:17; Ju 13.
DONKERTE, Am 4:13.
Jes 8:22 d., moeilĳke tĳden en donkerheid
Jes 9:1 de d. zal niet zo zĳn als toen
DOOD, De 30:19 leven en d. voorgelegd
Job 38:17 poorten van d. voor u onthuld
Ps 116:15 Kostbaar is de d. van zĳn loyalen
Sp 16:25 wegen van d. zĳn er het einde van
Pr 7:1 beter dag des d. dan dag geboren
Jes 25:8 d. voor eeuwig verzwelgen
Jes 26:14 Zĳ zĳn d.; zĳ zullen niet leven
Ro 4:19 lichaam, dat reeds de d. nabĳ was
Ro 5:12 aldus d. tot alle mensen uitgebreid
Ro 5:17 indien d. als koning heeft geregeerd
Ro 6:10 Want de d. die hĳ is gestorven
Ro 6:11 d. met betrekking tot zonde
Ro 6:23 loon dat zonde betaalt, is de d.
1Kor 15:21 aangezien de d. door een mens is
1Kor 15:26 laatste vĳand d. tenietgedaan
Ef 2:1 levend gemaakt, ofschoon gĳ d. waart
1Th 4:16 d. zĳn in eendracht met Christus
Heb 2:14 die middel bezit d. te veroorzaken
1Jo 5:17 zonde welke niet de d. brengt
Opb 2:10 getrouw, zelfs tot de d.
Opb 20:14 d. en Hades in het meer van vuur
Opb 21:4 d. zal niet meer zĳn
Ps 89:48; 110:6; Ez 33:11; Jo 8:51; Heb 2:9.
DOODKIST, Ge 50:26 werd in d. gelegd
DOODS, Ps 107:40 ronddolen in een d. oord
DOODSANGST(EN), Ps 73:4 hebben geen d.
Lu 2:48 in d. naar u gezocht
DOODSBEENDEREN, Mt 23:27 van binnen d.
DOODSLAAN, Le 24:21 wie een dier d.
DOODSLAGER, Nu 35:11 moet de d. vluchten
De 19:4 de d. die mocht vluchten
Jo 8:44 Die was een d. toen hĳ begon
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DOODVONNIS—DUISTERNIS BUITEN

1Jo 3:15 zĳn broeder haat, is een d.
Nu 35:6, 25; De 4:42; Joz 20:3, 5.
DOODVONNIS, 2Kor 1:9 d. ontvangen
DOOF, Jes 43:8; Mi 7:16.
Jes 42:19 wie is d. als mĳn bode
DOOP, Lu 12:50 Ik moet met een d. gedoopt
Ro 6:4 begraven
door
onze d.´ ´in zĳn dood
´ ´
´ ´
Ef 4:5 een Heer, een geloof, een d.
1Pe 3:21 hiermee overeenkomt, de d.
Mt 3:7; Mr 10:38; Kol 2:12.
DOOP ALS SYMBOOL VAN, Lu 3:3; Han 19:4.
DOORBOORDE, Jer 51:52 zal de d. kermen
DOORBOREN, Re 5:26 zĳ d. zĳn hoofd
Job 30:17 zĳn zelfs mĳn beenderen d.
Ps 69:26; Klg 4:9; 1Ti 6:10.
DOORBRAAK, Ge 38:29 voor uzelf een d.
DOORGRONDING, Jes 40:28 geen d. van verstand
DOORKRUISEN, Mt 23:15 d. zee en land
DOORLUCHTIG, Han 2:20 d. dag van Jehovah
DOORN, 2Kor 12:7 d. in het vlees
DOORNBOS, Ex 3:2 d. in brand
Mr 12:26; Han 7:30, 35.
DOORNS, Mt 7:16; 13:22.
DOORNSTRUIK, Jes 55:13 In plaats van de d.
DOORSCHRIJDEN, Hab 3:12 d. gĳ de aarde
DOORSLAPEN, 1Th 5:6 niet d. zoals overigen
DOORSTAAN, 1Kor 10:13 verzoeking kunt d.
DOORSTEKEN, Za 12:10; Jo 19:37; Opb 1:7.
Jes 53:5 d. om onze overtreding
DOORVORSEN, Job 28:3; Sp 18:17.
Ps 139:1 O Jehovah, gĳ hebt mĳ d.
Ps 139:23 D. mĳ, o God
Jer 17:10 Ik, Jehovah, d. het hart
DOORZICHT, Ps 47:7 met d. handelend
2Kr 30:22; Ps 101:2; Sp 12:8; Jer 23:5.
DOORZOEKEN, Sp 28:11; Klg 3:40.
1Kr 28:9 Jehovah d. neiging van gedachten
Ob 6 mate waarin degenen van Esau zĳn d.!
Ro 8:27 hĳ die de harten d.
Opb 2:23 die nieren en harten d.
DOORZUURD, Ho 7:4 deeg totdat het d. is
DOOSJES, Mt 23:5 d. met schriftplaatsen
DOPEN, Mt 3:11 d. met heilige geest
Mt 28:19 maakt discipelen, hen d.
Ro 6:3 in zĳn dood werden ged.?
1Kor 10:2 in Mozes ged.
´ ´ werden
1Kor 12:13 allen tot een lichaam ged.
Mt 3:13; Mr 1:8; Lu 3:16; Jo 1:26, 33; Han 2:41; 10:47;
1Kor 1:17; 15:29.
DOPER, Mt 3:1; 11:11; 14:2; Lu 7:33.
DORP(EN), Mt 9:35; 10:11; Mr 6:6.
DORSEN, Mi 4:13 Sta op en d.,
¨ o Sion
Hab 3:12 In toorn de natien gaan d.
DORSSLEDE, Jes 41:15
u tot een d. gemaakt
´´
DORST, Jes 65:13 gıj zult d. lĳden
Jo 7:37 Indien iemand d. heeft, hĳ kome
Am 8:11; Opb 7:16; 21:6; 22:17.
DORSTEN, Jes 49:10; Mt 5:6.
´
DORSTIG(EN), Jes 55:1 He daar, al gĳ d.!
Mt 25:44 wanneer hebben wĳ u d. gezien
DORSVLOER, Ru 3:2; 2Sa 24:21.
DOSSEN, Lu 16:19.
DOTHAN, Ge 37:17; 2Kon 6:13.
DOVEN, Jes 35:5 oren der d. ontsloten
Jes 42:18; Mt 11:5; Mr 7:37.
DRAAGBED(DEN), Mr 6:55.
Mr 2:4 lieten d. zakken
Jo 5:8 Sta op, neem uw d. op en loop
Han 5:15 zieken op d. neerlegde
DRAAGSTOK, Na 1:13 zal d. verbreken
DRAAK, Opb 12:17 d. werd toornig op vrouw
Opb 13:2 d. gaf het beest zĳn kracht
Opb 16:13 uit de bek van de d. komen
Opb 12:3, 7, 9; 20:2.
DRACHME, Lu 15:8 vrouw die d. verliest
DRAGEN, Ps 69:7 heb ik smaad ged.
Mt 13:23 het woord hoort en vrucht d.
Jo 15:2 opdat ze meer vrucht mag d.
Han 15:10 noch wĳ hebben kunnen d.?
Ro 11:18 dat niet gĳ de wortel d.

Ro 15:1 Wĳ behoren de zwakheden te d.
1Kor 10:13 boven hetgeen gĳ kunt d.
Ga 6:5 ieder zal zĳn eigen vracht d.
Kol 1:10 in ieder goed werk vrucht d.
Job 34:31; Ps 68:19; Ez 17:23; Jo 15:2; Ro 13:4;
1Kor 15:49; Kol 1:6; Heb 9:28; 13:13.
DRALEN, Ge 34:19; Re 5:28.
DRANK, BEDWELMENDE, Le 10:9; Nu 6:3; Re 13:4; Ps
69:12; Sp 20:1; Jes 28:7.
DRANKOFFER, Nu 28:7; Fil 2:17.
2Ti 4:6 ik word reeds als d. uitgegoten
DREIGEMENTEN, Ef 6:9 d. achterwege
DREIGEN, 1Pe 2:23 beschimpt, ging hĳ niet d.
DREIGING, Han 9:1 Saulus, die d. ademde
DREK, 1Kon 14:10; Ze 1:17.
DREKGODEN, Le 26:30; 1Kon 15:12.
DREKKOEKEN, Ez 4:12.
DRENKEN, Jes 16:9; 34:5; Klg 3:15.
Ps 65:10 Haar voren worden ged.
DRIEHONDERD, Re 7:7 Door d. man
DRIFTEN, 1Ti 5:11 hun seksuele d.
DRIJVEN, Ge 7:17 ark d. boven de aarde
DRINGEN, Ex 35:21; 36:2 ieder wiens hart d.
DRINGEND, 1Sa 21:8; Tit 3:14.
1Sa 20:28 David heeft d. gevraagd
2Ti 4:2 houd u er als met d. zaak mee bezig
DRINGEND VERZOEK, 2Kor 5:20 door ons d.
DRINGEND VERZOEKEN, Ro 12:1; 2Kor 6:1.
Mr 7:32 zĳ d. hem zĳn hand op hem te leggen
DRINKEN, Pr 2:24 eet en d. en het goede zien
Jer 25:28 Gĳ zult zonder mankeren d.
Mt 26:29 nieuw met u zal d. in het koninkrĳk
Ps 69:21; Mt 10:42; 1Kor 10:4; Opb 14:8.
DRINKGELAGEN, Ro 13:13; Ga 5:21.
DROEFHEID, Jes 35:10 d. en zuchten
Jo 16:20 uw d. in vreugde veranderen
Ro 14:15 uw broeder vanwege voedsel tot d.
2Kor 2:1 niet weer in d. tot u komen
Ge 42:38; Ps 31:10; Jes 19:8; 51:11; Jer 45:3.
DROESEM, Jes 25:6 wĳn bewaard op d.
DROMEN,
Jer 23:27, 32; Han 2:17.
¨
Joe 2:28 oude mannen, d. zullen zĳ dromen
DRONKAARD(S), Sp 23:21 d. en
¨ veelvraat
Jes 28:1 Wee de d. van Efraım
Mt 24:49 [boze slaaf] met verstokte d.
1Kor 5:11 niet langer in gezelschap van
¨ d.
1Kor 6:10 noch d. Gods koninkrĳk beerven
DRONKEN, Jo 2:10 wanneer men d. is
1Th 5:7 die d. worden, gewoonlĳk ’s nachts d.
Opb 17:6 vrouw d. van bloed der heiligen
Job 12:25; Jer 51:7; Han 2:15.
DROOGLOPEN, Jes 19:5.
DROOM, Ge 41:25; Da 2:28. ¨
DRUIPEN, Ez 7:17 alle knieen blĳven d.
DRUIVEN, Ez 18:2 vaders die onrĳpe d. eten
Jes 5:2; Jer 8:13; Mt 7:16; Opb 14:18.
DRUK, Ps 55:3 d. van de goddeloze
Ps 107:39 gebukt vanwege d.
Job 32:18; 2Kor 1:8; Fil 1:23.
DRUKKEN, Da 9:24 zegel d. op visioen
DRUPPELEN, Jes 45:8 de wolkenhemel zelf d.
DUBBEL DEEL, Jes 61:7; Za 9:12.
DUBBELE, Ex 22:7 d. te vergoeden
DUBBELTONGIG, 1Ti 3:8 Dienaren niet d.
DUBBELZINNIGE GEZEGDEN, Da 8:23.
DUFFE LUCHT, Jes 3:24; 5:24.
DUIDELIJK(ER), Heb 11:1 Geloof, d. demonstratie
Hab 2:2; Ro 3:7; Ga 3:11; Heb 11:14.
DUIF, Ge 8:11.
Mt 3:16 Gods geest gelĳk een d.
DUISTER, Job 10:22; Mt 6:23; Lu 11:36.
2Pe 1:19 lamp die schĳnt in een d. plaats
DUISTERNIS, Ge 1:2 d. op het oppervlak
Jes 60:2 d. zal de aarde bedekken
Jo 3:19 mensen hebben de d. meer liefgehad
1Th 5:4 gĳ zĳt niet in d.
1Pe 2:9 u uit de d. geroepen
1Jo 1:5 in eendracht met hem
geen d.
¨
Ex 10:21; Jes 42:7; 45:7; Joe 2:31; 2Kor 6:14.
DUISTERNIS BUITEN, Mt 25:30 in de d.

DUIVEL—EERTIJDS
DUIVEL, Jo 8:44 uit uw vader de D.
Ef 4:27 staat ook de D. geen plaats toe
Ef 6:11 pal staan tegen de D.
Heb 2:14 door zĳn dood de D. [teniet te doen]
Jak 4:7 maar weerstaat de D.
1Pe 5:8 Uw tegenstander, de D.
Opb 12:12 de D. is tot u neergedaald
Opb 20:2 de draak, die de D. en Satan is
Mt 4:1, 8; 25:41; Jo 13:2; 1Jo 3:8; Ju 9.
DUIVEN, Jes 59:11.
Mt 10:16 onschuldig als d.
DUIVENVERKOPERS, Mt 21:12.
DUIZEND, De 7:9 tot in d. geslachten
´ ´
Job 33:23 woordvoerder, een uit d.
Ps 50:10 de beesten op d. bergen
Ps 84:10 in uw voorhoven beter dan d. elders
Ps 91:7 D. zullen er aan uw zĳde vallen
Jes 60:22 De kleine zal tot d. worden
Opb 14:1 honderd vierenveertig d.
´ ´
DUIZEND JAAR, 2Pe 3:8 een dag als d.
Opb 20:2 greep Satan en bond hem voor d.
Opb 20:4 regeerden met de Christus, d.
DUIZEND JAREN, Ps 90:4 d. in uw ogen
DULDEN, Ge 30:20; Nu 25:13; 2Kon 10:16.
DURE LAST, 1Th 2:6, 9; 2Th 3:8.
DUUR, 1Kon 5:17; 7:9, 11 d. stenen
DUURZAAM, Jer 49:19; 50:44; Mi 6:2.
DWAAS, 2Sa 22:27 jegens verkeerde d. handelen
Sp 12:15 weg van d. is recht in eigen ogen
Mt 5:22 die zegt: Gĳ verachtelĳke d.!
1Kor 1:20 wĳsheid van de wereld niet d.
1Kor 1:25 iets d. van God is wĳzer dan mensen
2Ti 2:23 Wĳs d. twistvragen af
Mt 25:2; 1Kor 1:27; 3:18; Ef 5:4; Tit 3:9.
DWAASHEID, 2Sa 15:31.
Ps 69:5 God mĳn d. te weten gekomen
Sp 15:14 mond verstandelozen is op d. uit
Sp 26:4 Antwoord niet naar zĳn d.
1Kor 1:18 woord omtrent martelpaal
is d.
¨
1Kor 1:23 Christus, voor de natien d.
1Kor 3:19 wĳsheid wereld is d. bĳ God
Sp 19:3; Pr 1:17; 2:3, 13; Jes 44:25; 1Kor 2:14.
DWALEN, 1Kon 8:47 Wĳ hebben ged.
Jes 28:7 ged. vanwege bedwelmende drank
DWALING(EN), Ge 15:16 d. van Amorieten
Ezr 9:6 onze d. zĳn vermenigvuldigd
Job 31:11 d. ter attentie van de rechters
Ps 51:5 Met d. werd ik voortgebracht
Ps 130:3 Indien gĳ op d. zoudt letten
Jes 53:5 hĳ werd verbrĳzeld om onze d.
Jer 33:8 ik wil al hun d. vergeven
Jak 5:20 zondaar van d. doet terugkeren
2Pe 2:18 degenen die in d. wandelen
Ex 20:5; Le 16:21; De 5:9; Joz 22:17; Ef 4:14; 1Th 2:3;
2Pe 3:17; 1Jo 4:6.
DWALING, WERKING VAN, 2Th 2:11 laat w.
DWANG, 2Kor 9:7; Flm 14.
1Pe 5:2 niet onder d., maar gewillig
DWANGARBEID, 2Sa 20:24 tot d. verplicht
Job 14:14 Al de dagen van mĳn d. wachten
Sp 12:24 de lakse hand zal tot d. komen
Re 1:28; 1Kon 9:21; Job 7:1.
DWAZEN, Sp 1:7; 1Kor 4:10.
DWINGEN, Mt 14:22; Han 28:19; Ga 2:3, 14.
DWINGENDE REDEN, Ro 13:5.
DYNAMISCHE ENERGIE, Job 40:16.
Jes 40:26 Vanwege de overvloed van d.
Jes 40:29 en degene zonder d.
Ho 12:3 met zĳn d. streed hĳ met God
DYSENTERIE, Han 28:8.

E
EBAL, Ge 36:23; De 11:29; 27:4; Joz 8:30.
EBED-MELECH, Jer 38:7, 8, 10-12; 39:16.
ECHT, Fil 2:20 e. zorg zal dragen voor de dingen
1Ti 1:2 een e. kind in het geloof:
ECHTGENOOT, Jer 31:32; Ez 16:45.
ECHTGENOOT-EIGENAAR, Jes 54:5.
ECHTGENOTEN, Jer 44:19.
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ECHTSCHEIDING, Jer 3:8.
Mal 2:16 hĳ heeft e. gehaat
ECHTSCHEIDINGSCERTIFICAAT, De 24:1.
Jes 50:1 Waar toch is het e.
ECHTVERBINTENIS(SEN), Ge 34:9; Joz 23:12.
De 7:3 geen e. met hen aangaan
ECZEEM, De 28:27 u slaan met e.
EDELE GEBOORTE, 1Kor 1:26.
Lu 19:12 mens van e. reisde naar ver land
EDELEN, Job 12:21 verachting over e.
Ps 146:3 Stelt uw vertrouwen niet op e.
Ps 107:40; 118:9; Jer 27:20; 39:6.
EDELER VAN GEEST, Han 17:11 e. dan
EDELGESTEENTE, Opb 17:4.
EDELMOEDIG, Sp 11:25; Jak 1:5.
EDELMOEDIGHEID, 2Kor 8:2; 9:11.
EDEN, Ge 2:15 plaatste hem in E.
Jes 51:3 hĳ zal haar wildernis als E. maken
Ez 28:13 In E. bleekt gĳ te zĳn
Ez 36:35 land geworden gelĳk de tuin van E.
¨
Ge 2:8; 3:23, 24; Joe 2:3.
EDOM,¨ Ge 25:30; 36:8; Jer 49:7; Ob 1.
EDREI, Nu 21:33; Joz 12:4; 13:31; 19:37.
EED, Joz 2:17 vrĳ betreffende deze e.
Joz 9:20 om de e. die wĳ gezworen hebben
Ps 24:4 noch bedrieglĳk een e. heeft afgelegd
Heb 6:17 God tussenbeide gekomen met een e.
26:28; Nu 30:2; Han 2:30; Heb´ 7:20, 28.
´ Ge
´
EEN, 1Kor 8:4 er geen God is dan e.
EENDRACHT, 1Kor 1:30; 2Kor 5:17.
Za 11:7 de andere noemde ik E.
EENHEID, Jes 45:21; Ho 1:11.
Ps 133:1 broeders in e. te zamen wonen!
Mi 2:12 In e. zal ik hen stellen
Ef 4:13 tot de e. in het geloof
Kol 3:14 liefde volmaakte band van e.
EENSGEZIND, Han 2:46; Ro 15:6.
EENSTEMMIG, Ex 19:8; 1Kon 22:13.
Jes 52:8 E. blĳven zĳ het uitroepen
EENS ZIJN, Mt 18:19.
EENZAAM, Klg 1:1; 3:28.
Ga 4:27 kinderen van de e. vrouw
EENZAMEN,
Ps 68:6 God doet e. in huis wonen
´ ´
EEN ZIJN, Ro 6:5.
EER, Ro 12:10 betonen van e. aan elkaar
Ro 13:7 aan hem die vraagt om e., die e.
2Ti 2:20 doel waaraan geen e. verbonden is
Heb 5:4 neemt niemand deze e. uit zichzelf
Es 6:9; 1Ti 1:17; 6:16; Heb 2:9; Opb 4:11.
EERBAAR, Fil 4:8; Tit 2:5; 1Pe 3:2.
2Kor 11:2 om u als een e. maagd aan te bieden
EERBAARHEID, 2Kor 11:3; 1Ti 4:12.
EERBIED, Job 4:6; 22:4.
EERBIEDIG, Lu 2:25; Han 2:5; 8:2; 22:12.
EERLIJK, 2Kor 8:21; Heb 13:18.
EERST, 3Jo 9.
Mt 6:33 Blĳft dan e. het koninkrĳk zoeken
Han 15:7 van de e. dagen af uitgekozen
EERSTE(N), Jes 44:6 Ik ben de e. en laatste
Mt 19:30 e. zullen laatsten zĳn
Han 26:23 als e. uit de doden opgewekt
Kol 1:18 in alle dingen de e. zou worden
Jes 48:12; Mr 9:35; Heb 10:9.
EERSTE DINGEN, Jes 42:9 De e. zĳn gekomen
Jes 43:9 kunnen zĳ ons de e. doen horen?
EERSTELING(EN), Le 23:10 e. van oogst
1Kor 15:20 e. van hen die ontslapen zĳn
Jak 1:18 zekere e. van zĳn schepselen
Ro 8:23; 11:16; 1Kor 16:15; Opb 14:4.
EERSTE RIJPE VRUCHTEN, Ex 23:16; Ne 10:35.
EERSTGEBOORTERECHT, Ge 43:33; 1Kr 5:2.
Ge 25:34 Zo verachtte Esau het e.
Ge 27:36 Mĳn e. heeft hĳ genomen
EERSTGEBORENE(N), Kol 1:15 e. van schepping
Kol 1:18 de e. uit de doden
Heb 1:6 E. de bewoonde aarde binnenleidt
Heb 12:23 en de gemeente van de e.
Ex 4:22; 12:29; De 21:17; Ro 8:29.
EERTIJDS, Ro 1:2 e. beloofd
Ro 15:4 dingen e. geschreven tot ons onderricht
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EERVOL, Ro 9:21 ene vat voor e. gebruik
EEUWIG. Zie ook ONBEPAALDE TIJD(EN).
Ps 104:5 aarde voor e. niet wankelen
Jes 9:6 Sterke God, E. Vader
Jo 17:3 Dit betekent e. leven
Ro 1:20 zĳn e. kracht en Godheid
Ro 5:21 met e. leven in vooruitzicht
Ro 6:23 gave die God schenkt, is e. leven
2Kor 4:18 dingen die men niet ziet, zĳn e.
1Pe 5:10 u geroepen tot zĳn e. heerlĳkheid
Ju 6 met e. banden bewaard voor oordeel
Ge 49:26; Ps 111:8; 148:6; Jes 57:15; Da 12:3; Hab 3:6;
Mt 25:46; Mr 3:29; Lu 16:9; Ef 3:11; 1Jo 5:11.
EEUWIGHEID, 1Ti 1:17 de Koning der e.
1Pe 1:25 wat Jehovah zegt, blĳft in e.
Ju 25 autoriteit in alle voorbĳgegane e.
EFA, De 25:15 een nauwkeurige e.
Ex 16:36; Le 19:36; Ez 45:11.
EFEZE, 1Kor 15:32; Opb 2:1.
EFOD,¨ Ex 28:6; 1Sa 23:9; 30:7; Ho 3:4.
EFRAIM, Ge 41:52; Joz 14:4; Ps 78:67.
EFRATHA, Ru 4:11; Ps 132:6; Mi 5:2.
EGLON, Joz 10:3; Re 3:12, 14, 15, 17.
EGOTISME, Fil 2:3 niets doende uit e.
EGOTISTISCH, Ga 5:26 niet e. worden
EGYPTE, Ps 68:31 Bronzen voorwerpen uit E.
¨
Jes 19:23 hoofdweg van E. naar Assyrie
Jes 31:1 Wee hun die afdalen naar E.
Opb 11:8 in geestelĳke zin Sodom en E.
Ge 37:36; 41:41; Ex 11:5; Da 11:43; Mt 2:15.
¨
EGYPTENAAR, Ex 2:11 hoe E. Hebreeer sloeg
EGYPTENAREN, Ex 7:5; Jes 19:2.
Ex 14:18 E. zullen weten dat ik Jehovah ben
Jes 31:3 De E. zĳn mensen en geen God
EGYPTISCH, Ge 16:1.
EHUD, Re 3:15, 21; 4:1.
EIGEN, 2Ti 2:22 begeerten aan jeugd e.
Mt 20:15; Jo 8:44; 1Kor 10:24; 2Pe 1:20.
EIGENAAR(S), Es 1:17 hun e. verachten
Jes 54:5 uw Maker is uw echtgenoot-e.
Mt 21:40 de e. van de wĳngaard komt
2Pe 2:1 zelfs de e. verloochenen
Ju 4 ontrouw aan onze enige E.
Ex 21:3; 2Sa 11:26; 1Ti 6:1; Tit 2:9.
EIGENDOM, De 4:20; Jer 31:32; Han 4:32.
EIGENDUNK, Jes 10:12 de e. van zĳn ogen
EIGENZINNIG, Tit 1:7; 2Pe 2:10.
Ps 95:10 een volk, e. van hart
EILAND(EN), Ps 97:1 Laten e. zich verheugen
Jes 40:15; 41:1; 42:12; Opb 6:14; 16:20.
EIND, Klg 3:22 niet aan ons e. gekomen
EINDE(N), Job 42:12 zegende e. van Job
Ps 2:8 e. der aarde tot uw bezitting
Ps 72:8 van de Rivier tot e. der aarde
Jes 9:7 aan vrede zal geen e. zĳn
Da 11:27 e. is nog voor de bestemde tĳd
Mt 10:22 wie heeft volhard tot het e.
Mt 24:14 dan zal het e. komen
Ro 9:28 tot een e. brengen
1Kor 10:11 de e. van de samenstelsels
2Ti 4:7 loopbaan tot het e. gelopen
1Pe 4:7 het e. van alle dingen nabĳ gekomen
Jer 25:33; Ez 7:2; Da 12:4; Opb 2:26. ¨
EISEN, Lu 11:50 bloed van profeten gee.
¨
Lu 12:48 veel gegeven, zal veel worden gee.
De 18:19; 23:21; Ez 20:40.
EL, Ge 6:15; Ex 27:1; Ez 41:8; Mt 6:27; Opb 21:17.
ELEALE, Nu 32:3, 37; Jer 48:34.
ELEAZAR, Ex 6:23; Nu 20:26; De 10:6.
ELEMENTAIRE DINGEN, Ga 4:3, 9; Kol 2:8.
Heb 5:12 e. van de heilige uitspraken
ELEMENTEN, 2Pe 3:10 e. ontbonden worden
ELI, 1Sa 1:3; 2:11; 3:15; Mt 27:46.
ELIA, 1Kon 18:21, 36, 40.
2Kon 2:9 E. zelf tot Elisa zei:
2Kon 2:11 E. voer ten hemel
Mal 4:5 Ik zend ulieden de profeet E.
Mt 17:11 E. zal alle dingen herstellen
Mt 17:12 dat E. reeds gekomen is
ELIFAZ, Job 2:11; 42:7, 9.

EERVOL—ETAPPEN
ELIHU, Job 32:2; 34:1; 35:1; 36:1.
ELISA, 2Kon 4:32 kwam E. het huis binnen
2Kon 6:17 strĳdwagens rondom E.
1Kon 19:16, 19; 2Kon 2:2, 9, 15; 5:8; 6:18.
ELLENDE(N), Ex 3:7, 17; 4:31.
Ps 107:17 hebben zichzelf e. berokkend
Ro 3:16 Verderf en e. zĳn op hun wegen
Jak 4:9 Maakt plaats voor e. en treurt
Jak 5:1 rĳken, weent om uw e.
Job 36:15; Ps 107:41; 119:92.
ELLENDIG, Ro 7:24 E. mens die ik ben!
ELLENDIGE(N), Job 36:15 zal de e. verlossen
Jes 66:2 op de e. en verslagene van geest
Job 34:28; Ps 82:3; Sp 31:9; Jes 49:13.
ELYMAS, Han 13:8 E., de tovenaar
EMBRYO, Ps 139:16 ogen zagen e. van mĳ
EMINENT,
Jes 28:1; Han 25:23.
¨
EMMAUS, Lu 24:13 een dorp, E. genaamd
EMOTIE, Mr 16:8 e. had hen aangegrepen
ENAK, Nu 13:22 die aan E. geboren waren
ENCLAVESTEDEN, Joz 16:9.
EN-DOR, Joz 17:11; 1Sa 28:7.
ENG BEHUISD, 2Kor 6:12 e. in uw genegenheden
ENGEL(EN), Ps 34:7 De e. legert zich
Mt 4:6 Hĳ zal e. opdracht geven
Mt 22:30 huwen niet, maar zĳn als e.
1Kor 4:9 theaterschouwspel voor e.
1Kor 6:3 Weet gĳ dat wĳ e. zullen oordelen?
2Kor 11:14 Satan e. des lichts
2Kor 12:7 doorn in vlees, een e. van Satan
Ga 1:8 wĳ of een e. uit de hemel
1Pe 1:12 zĳn e. begerig te turen
2Pe 2:4 de e. die zondigden te straffen
2Pe 2:11 e. in sterkte en kracht groter
Opb 22:6 Jehovah heeft zĳn e. uitgezonden
Ge 19:15; 28:12; Ex 3:2; 23:20; Mt 28:2; Han 5:19;
Heb 13:2.
ENIGGEBOREN, Jo 3:16 e. Zoon gegeven
Jo 1:14; 3:18; Heb 11:17; 1Jo 4:9.
ENIGGEBOREN GOD, Jo 1:18 [Jezus Christus]
EREGESCHENK, 2Sa 11:8 e. van koning
EREN, Ef 6:2.
Ex 20:12 E. uw vader en uw moeder
1Sa 2:30 wie mĳ e., zal ik e.
Sp 3:9 E. Jehovah met uw waardevolle dingen
Lu 18:20 E. uw vader
¨ en moeder
ERFDEEL, Ps 2:8 natien tot uw e.
1Pe 5:3 over hen die Gods e. zĳn
Nu 18:20; Ez 47:22; Ef 5:5.
ERFELIJKE BEZITTING, 1Kon 8:36; 21:3.
ERFENIS, Heb 9:15; 1Pe 1:4.
Ef 1:14 die een onderpand van onze e. is
Kol 1:12 e. van heiligen in het licht
ERFGENAAM, Heb 1:2 e. van alle dingen
Ge 21:10; Mt 21:38; Ro 4:13; Ga 4:7.
ERFGENAMEN, Heb 6:17; 11:9.
Ro 8:17 zĳn wĳ ook e., ja, e. van God
Ga 3:29 e. met betrekking tot een belofte
Ef 1:11 wĳ ook tot e. werden aangesteld
ERGEREN, Ps 112:10 De goddeloze zal zich e.
ERGERNIS, Sp 17:25; Pr 1:18.
ERKENNEN, Ro 11:2 volk dat hĳ heeft e.
Ro 14:11 iedere tong zal God openlĳk e.
1Kor 16:18 E. daarom dat soort van mensen
1Ti 3:16 zoals algemeen wordt e.
De 33:9; 1Sa 2:12; Jes 63:16; Jer 14:20; Ho 2:8; 11:3;
Ro 8:29; 2Kor 1:13.
ERNST, 2Kor 8:8.
1Ti 3:4 kinderen met e. in onderworpenheid
ERNSTIG, 1Ti 3:8 Dienaren moeten e. zĳn
Fil 4:8; 1Ti 3:11; Tit 2:2; 2Pe 1:5.
ERNSTIG ONDERHOUDEN, Ge 21:25.
ERNSTIG TOEGEWIJD, 2Kor 8:17, 22.
ERVARING, Re 3:2 e. zouden hebben
ESAU, Ge 25:34 Zo verachtte E.
Jer 49:10 ik wil E. ontbloten
Ob 18 en het huis van E. als stoppels
Heb 12:16 die geen waardering heeft, zoals E.
Ge 25:27, 30; 36:8; Ob 21.
ESTHER, Es 2:7; 7:6; 8:2.
ETAPPEN, Nu 33:1 Dit waren de e.

ETEN—GASTHEER
ETEN, Ge 2:17 gĳ moogt daarvan niet e.
Ge 3:19 In zweet van aangezicht brood e.
Le 17:14 bloed van geen enkele soort vlees e.
De 28:53 vrucht van uw buik moeten e.
Pr 2:24 e. en´ ´ drinkt en ziel goede doet zien
Jes 65:13 Mıjn knechten zullen e.
Jes 65:21 zĳ zullen planten en hun vrucht e.
Jer 15:16 en ik a. ze vervolgens op
Jer 19:9 hen vlees van hun zonen doen e.
´
Mt 11:19 Zoon des´ mensen
gekomen, wel e.
´
Mt 24:38 dagen voor de vloed, a. en dronken
Ro 14:6 wie e., e. voor Jehovah
Ro 14:17 koninkrĳk betekent niet e.
Kol 2:16 Laat niemand u oordelen inzake e.
2Th 3:10 niet wil werken, ook niet e.
Ps 22:26; Jes 11:7; 21:5; Ez 3:1; Mt 26:26; Lu 10:7;
Jo 6:53;¨ Opb 2:7.
ETHIOPIE, 2Kon 19:9; Es 1:1; Jes 20:5.
Ez 30:9 ¨ het op zichzelf vertrouwende E.
ETHIOPIERS, Da 11:43; Han 8:27.
¨
ETTEREN, Ps 38:5 Mĳn wonden hebben gee.
EUFRAAT, Ge 2:14; 15:18; Opb 9:14.
EUNICE, 2Ti 1:5 uw moeder E.
EUNUCH(EN), Mt 19:12 er zĳn e. geboren
Jes 56:3, 4; Jer 38:7; Han 8:27.
EVA, Ge 3:20; 2Kor 11:3; 1Ti 2:13.
EVANGELIEPREDIKER(S), Han 21:8.
Ef 4:11 sommigen gegeven als e.
2Ti 4:5 doe het werk van een e.
EVENAREN, Sp 3:15; 8:11.
EXCELLENTIE, 1Sa 15:29; Han 24:3.
EXCLUSIEVE TOEWIJDING, Ex 20:5; Nu 25:11.
Hgl 8:6 staan op e. onverzettelĳk als Sjeool
Na 1:2 Jehovah is God die e. eist
De 4:24; Joz 24:19; Ez 5:13; 39:25.
EXPORT, 1Kon 10:28 e. van de paarden
EXPORTEREN, 2Kr 1:17 e. uit Egypte
EXTASE,¨ Sp 5:19.
EZECHIEL, Ez 1:3; 24:24.
EZEL(S), Mt´ 21:5.
´
Nu 31:28 een ziel van de e.
Za 9:9 Uw koning komt, rĳdend op een e.
EZELACHTIG, Job 11:12 een e. zebra
EZELIN, Nu 22:23.
Nu 22:28 e. zei tot Bileam:
EZELSKINNEBAK, Re 15:15.
EZRA, Ezr 7:6; 10:1; Ne 8:1, 6.

F
FAAM, Joz 9:9 hebben gehoord van zĳn f.
Nu 14:15; 1Kr 14:17; Es 9:4.
FABELS, Tit 1:14 joodse f.
FAKKEL(S), Re 15:4; Ez 1:13.
Re 7:16 f. binnen in de grote kruiken
Jes 62:1 haar redding als een brandende f.
Na 2:4 De aanblik ervan is als f.
FALEN, 1Kor 13:8 De liefde f. nimmer
2Pe 1:10 deze dingen blĳft doen, nooit f.
FAMILIE(S), Ge 12:3 f. van de aardbodem
Ps 107:41 maakt hem tot f. net als een kudde
Za 14:17 een ieder uit de f. der aarde
Ef 3:15 aan wie elke f. naam te danken heeft
Ge 28:14; Jer 1:15; 10:25; 25:9; Han 3:25.
FARAO, Ge 41:55 tot F. om brood riep
Ex 5:2 Maar F. zei: Wie is Jehovah
Ex 9:13 Sta vroeg op en stel u voor F.
Ro 9:17 tot F.: Hiertoe u laten bestaan
Ex 6:29;¨ 14:18; Jes 19:11; Han 7:10.
FARIZEEEN, Mt 5:20 schriftgeleerden en F.
Jo 12:42 vanwege F. beleden zĳ hem niet
Mt 12:14;
¨ 23:15, 23, 27, 29; Lu 5:21.
FARIZEEER, Mt 23:26; Han 5:34.
Lu 18:11 F. stond en ging bidden
FEEST(EN), Ex 23:14 Driemaal een f.
Ex 23:15 het f. der ongezuurde broden
Ex 23:16 het f. der inzameling
Le 23:4 Dit zĳn de periodieke f.
Lu 22:1 Het f. der ongezuurde broden
Han 19:31 die f. en spelen organiseerden
Ex 10:9; 12:14; 34:22; Le 23:6; Nu 28:17; Jo 2:23; 5:1;
6:4; 7:8, 10, 37; 1Kor 5:8.
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FEESTDOS, 1Kr 16:29; Ps 29:2.
FEESTGELAG, Pr 7:2.
Jer 16:8 geenszins in een huis van f. komen
FEESTMAAL, Es 2:18; 5:4.
Jes 25:6 op deze berg een f. aanrechten
FEESTOPTOCHT, Ps 118:27.
FEESTTIJD(EN), Ze 3:18; Za 8:19.
FEESTVIEREND, Ps 42:4 f. menigte.
FELIX, Han 23:24; 24:3, 25, 27.
FESTUS, Han 24:27; 26:24.
FILADELFIA, Opb 1:11; 3:7. ¨
FILETUS, 2Ti 2:17 Hymeneus en F.
FILIPPUS 1., Mt 10:3; Jo 1:43; 6:5; 12:21.
FILIPPUS 2., Han 6:5; 8:5, 26; 21:8.
FILISTIJN(EN), Re 3:3; 14:4.
Re 16:30 Mĳn ziel sterve met de
¨ F.
1Sa 4:10 streden de F. en Israel leed nederlaag
1Sa 17:36 F. moet als een van die worden
Ez 25:15 F. uit wraakzucht gehandeld
1Sa 17:37, 43; 31:8; Jes 2:6;¨ Ze 2:5; Za 9:6.
FILOSOFEN, Han 17:18 stoısche f.
FILOSOFIE, Kol 2:8 f. en ĳdel bedrog
FINANCIEEL ZWAK, Le 25:35 broeder f.
FLITS, Lu 17:24 bliksem, door zĳn f.
FLITSEN, Han 9:3 f. er licht uit de hemel
FLUISTERAARS, Ro 1:29.
FLUIT, Mt 11:17; Lu 7:32; 1Kor 14:7.
FLUITEN, Jes 5:26 hĳ heeft ernaar gef.
Jer 50:13 f. wegens al haar plagen
1Kon 9:8; Klg 2:15.
FORMATIE, 1Sa 4:2.
FORMEERDER, Job 36:3; Jes 45:9; Jer 10:16.
FORMELE GETUIGENIS, Ru 4:7; Jes 8:16.
Jes 8:20 Tot de wet en tot het f.!
FORMEREN, Jes 43:10; 45:18.
FORTUIN, Ge 30:11 zei Lea: Met goed f.!
FOUT, Job 6:24 wat voor f. ik heb begaan
Job 19:4 bĳ mĳ zal mĳn f. verwĳlen
Mt 18:15 ga f. blootleggen
FRAAI, Es 2:7; Pr 3:11.
FRANJE(S), Mt 9:20; 23:5; Mr 6:56.
FUNCTIE, Ro 12:4 niet dezelfde f.
FUNCTIONARISSEN, 2Kon 17:32 f. voor hen
FUNDAMENT(EN), 1Kor 3:11 een ander f.
Ef 2:20 opgebouwd op f. van apostelen
Heb 11:10 de stad die werkelĳke f. heeft
Sp 10:25; Mi 1:6; Hab 3:13; Lu 6:48; Ro 15:20.
FUNDAMENT-HOEKSTEEN, Ef 2:20; 1Pe 2:6.
FYSIEK, Lu 2:52.
1Kor 2:14 een f. mens aanvaardt niet dingen
1Kor 15:44 gezaaid als een f. lichaam
FYSIEK STERKE MAN, 1Kr 23:3; Job 3:23; Ps 34:8;
37:23;
89:48; Sp 6:34; 20:24; 29:5; Jes 22:17; Jer 17:5;
¨
Joe 2:8.

G
GAAF, Ex 12:5; 29:1.
GAAN, De 6:7 wanneer gĳ zit en g.
GAAN, HER- EN DERWAARTS, Am 8:12.
Da 12:4 Velen zullen h.
GAAS, Jes 40:22 hemelen als een fĳn g.
GAAT UIT, 2Kor 6:17 G. en scheidt u af
Opb 18:4 G. van haar, mĳn volk
Jes 52:11;
Jer 51:45.
¨
GABRIEL, Da 8:16; 9:21; Lu 1:19, 26.
GAD, Ge 30:11; 49:19; Joz 18:7.
GADESLAAN, Mt 6:26 vogels des hemels g.
GAL, Mt 27:34; Han 8:23.
GALBLAAS, Job 16:13 hĳ stort mĳn g. uit
GALEIVLOOT, Jes 33:21 zal geen g. varen
GALILEA, ¨ Mt 4:23; Jo 2:11; 7:41, 52.
GALILEE¨ER(S), Mr 14:70; Lu 13:1; Jo 4:45.
GAMALIEL, Han 5:34; 22:3.
GANGREEN, 2Ti 2:17 verbreiden als g.
GANG VAN ZAKEN, Le 5:10; Nu 9:3.
GARNIZOEN(EN), 1Sa 10:5; 1Kr 18:13.
¨
2Sa 8:6 Verder plaatste David g. in Syrie
GAST, Ps 15:1 wie zal een g. zĳn in uw tent?
Lu 19:6 ontving hem als g.
GASTHEER, Ro 16:23 Gajus, mĳn g.
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GASTMAAL, Lu 5:29 rechtte Levi een g. aan
GASTVRIJ, Mt 25:35 mĳ g. ontvangen
1Ti 5:10 vreemden g. ontvangen
Jak 2:25 boodschappers g. ontvangen
1Pe 4:9 Weest g. jegens elkaar
GASTVRIJHEID, Ro 12:13 de weg der g.
GATH, Joz 11:22; 1Sa 17:4; 1Kr 18:1.
GAVE(N), Ezr 2:68; Mal 1:11; Mt 5:24; 7:11.
1Kr 29:9 schonken vrĳwillige g. aan Jehovah
Mt 19:11 alleen zĳ die de g. hebben
Han 8:20 in bezit komen van vrĳe g.
Ro 5:16 Ook is het met de vrĳe g. niet zo
Ro 6:23 g. die God schenkt, eeuwig leven
1Kor 7:7 ieder zĳn eigen g. van God
1Kor 12:4 Nu is er verscheidenheid van g.
1Kor 14:12 gĳ naar g. van de geest streeft
1Ti 4:14 Veronachtzaam de g. in u niet
Heb 6:4 hemelse vrĳe g. hebben gesmaakt
Jak 1:17 Elke goede g. komt van boven
2Kor 9:15; Ef 2:8; Heb 11:4; 1Pe 4:10.
GAZA, Re 1:18; 16:1; Jer 47:5; Han 8:26.
GEBAANDE WEG, Sp 16:17 g. van oprechten
¨
GEBANNENE, Nu 18:14 Al het g. in Israel
GEBED(EN), 1Kon 8:28 u wenden tot het g.
1Kon 8:49 hun g. en hun verzoek horen
Sp 15:8 g. van de oprechten is welgevallig
Sp 15:29 g. van de rechtvaardigen hoort hĳ
Mt 21:13 Mĳn huis zal een huis van g. worden
Mr 12:40 voor de schĳn lange g. uitspreken
Han 10:4 Uw g. zĳn opgestegen voor God
Fil 4:6 g. en smeking met dankzegging
Kol 4:2 Houdt aan in het g.
Jak 5:15 g. des geloofs zal beter maken
1Pe 4:7 weest waakzaam met het oog op g.
Ps 102:17; Sp 28:9; Jes 1:15; 56:7; Ro 12:12; Ef 6:18;
1Ti 2:1; 1Pe 3:7; Opb 8:4.
GEBEENTE, Ge 2:23 been van mĳn g.
Sp 25:15 zachte tong kan g. breken
GEBELGD, Ps 103:9;
Jer 3:12; Na 1:2.
¨
GEBERGTE SEIR, De 2:5 g. aan Esau gegeven
GEBIED, Ps 147:14 vrede in uw g.
Jer 31:17 zonen naar eigen g. terugkeren
Mi 5:6 wanneer hĳ ons g. betreedt
Mal 1:4 hen het g. der goddeloosheid noemen
Mt 13:57 Een profeet in zĳn eigen g.
Mr 5:17 uit hun g. weg te gaan
Ro 15:23 geen onaangeroerd g. meer heb
2Kor 10:15 grootgemaakt
met betrekking tot g.
¨
Ps 78:54; Joe 3:6; Am 1:13; Ze 2:8.
GEBIEDEN, Ge 3:17 waaromtrent ik u g. had:
De 4:2 het woord dat ik u g.
De 6:6 deze woorden die ik u heden g.
Ez 9:11 Ik heb gedaan zoals gĳ g. hebt
Ex 7:2; Nu 9:8; De 5:33; Joz 1:9; Ps 78:5; 105:8; Jer 1:7;
Jo 15:17.
GEBIEDER, Jes 55:4 als een leider en g.
GEBIEDERSSTAF, Ge 49:10.
Nu 21:18 met een g., met hun staven
Ps 60:7; 108:8 Juda is mĳn g.
GEBLAAS, 2Sa 22:16; Ps 18:15; Jes 25:4.
GEBOD(EN), Sp 6:23 het g. is een lamp
Jes 28:10 g. op g., g. op g.
Mt 15:3 Waarom overtreedt gĳ g. van God
Mt 22:40 Aan deze twee g. hangt gehele Wet
Mr 12:28 vroeg hem: Wat allereerste g.?
Jo 12:50 zĳn g. eeuwig leven betekent
Jo 14:21 Wie mĳn g. heeft en ze onderhoudt
Kol 2:22 g. en leringen van mensen?
1Jo 2:7 ik schrĳf u geen nieuw g.
1Jo 5:3 zĳn g. geen drukkende last
Opb 12:17 die de g. van God onderhouden
Ps 119:98; Sp 6:20; Jes 29:13; Jer 35:18; Mr 12:31;
Jo 10:18; 1Jo 3:23.
GEBONDENEN, Ps 146:7 maakt de g. los
GEBOORTE, Ex 28:10; Ez 16:3.
Pr 3:2 tĳd voor g. en tĳd om te sterven
1Pe 1:3 ons een nieuwe g. gegeven
GEBORDUURD, Re 5:30 een g. kleed
GEBOREN(E), Job 14:1 De mens, uit vrouw g.
Pr 7:1 dag dat iemand g. wordt
Jes 9:6 een kind is ons g.

GASTMAAL—GEDULD
Mt 1:16 Maria, uit wie Jezus werd g.
Lu 2:11 heden is u een Redder g.
Ps 87:5; Mt 2:1; Jo 18:37; 1Kor 15:8.
GEBOUW, 1Kor 3:9; 2Kor 5:1; Ef 2:21.
GEBRANDMERKT, 1Ti 4:2 in hun geweten g.
GEBREK, Ps 50:20 stelt g. aan de kaak
Le 22:21; Sp 9:7; Da 1:4.
GEBROKEN, Le 21:19.
´ ´
Ps 34:20 beenderen; niet een ervan is g.
Ps 51:17 g. geest; g. en verbrĳzeld hart
Jer 2:13 g. regenbakken, die water niet houden
GEBRUIK(EN), 1Kr 15:13 naar het g.
Jer 10:3 g. der volken zĳn een ademtocht
Le 18:30; 2Kr 29:19; Han 6:14; 15:1; 16:21; 26:3;
1Kor 11:16.
GEBRUIKELIJK, Fil 2:29 Ontvangt op g. wĳze
Heb 10:25 zoals voor sommigen g. is
GEBRUIK MAKEN, 1Kor 7:31 van wereld g.
GEBULDER, Job 36:33 Zĳn g. vertelt over hem
Lu 21:25 angst vanwege het g. der zee
GEDAANTE, De 4:15 generlei g. gezien
Ps 17:15 verzadigd wanneer ik uw g. zie
Jo 5:37 noch stem gehoord, noch g. gezien
Fil 2:6 alhoewel hĳ in Gods g. bestond
´ ´
GEDACHTE(N), Job 23:13 hĳ is van een g.
Ps 94:11 Jehovah weet de g. der mensen
Ps 146:4 op die dag vergaan zĳn g.
Jes 55:8 ulieder g. zĳn niet mĳn g.
Lu 11:17 Daar hĳ hun g. kende, zei hĳ tot hen:
2Kor 10:5 brengen elke g. in gevangenschap
Heb 4:12 woord van God kan g. onderscheiden
Opb 17:17 in hart gegeven zĳn g. uit te voeren
Ge 6:5; Ps 40:5; 139:2, 23; Sp 12:5; Jer 29:11; Fil 4:7.
GEDACHTEGANG, 1Kor 1:10 verenigd in g.
GEDACHTENIS, Ex 12:14 deze dag ter g.
Ps 109:15 de g. aan hen afsnĳden
Ps 135:13 uw g. van geslacht tot geslacht
Sp 10:7 g. van rechtvaardige is tot zegen
Pr 9:5 de g. aan hen is vergeten
Jes 26:8 Naar uw naam en g. is het verlangen
Lu 22:19 Blĳft dit tot g. aan mĳ doen
Han 10:31 uw gaven zĳn voor God in g. gekomen
Heb 13:7 Houdt hen in g. die de leiding nemen
Ex 3:15; 13:9; Ne 2:20; Ps 30:4; Pr 1:11; Ho 12:5; Han
10:4; 1Kor 11:25.
GEDALJA, 2Kon 25:22; Jer 39:14; 40:5, 6.
GEDANS, Ps 30:11; 149:3; Lu 15:25.
GEDEELTELIJK, Ro 11:25; 1Kor 13:10.
1Kor 13:9 en wĳ profeteren g.
GEDEMPTE STEM, Joz 1:8 met g. in lezen
Ps 1:2 in diens wet leest hĳ met g.
Ps 71:24 met g. van rechtvaardigheid gewagen
GEDENKBOEK, Mal 3:16 g. geschreven
GEDENKEN, Jes 43:25.
Ex 20:8 Ter g. van sabbatdag
Ps 25:7 zonden van mĳn jeugd, g. ze niet
Pr 12:1 G. uw Schepper in jongelingsdagen
Jer 31:34 hun zonde niet meer g.
GEDIJEN, Ps 62:10; 92:14.
GEDING, 2Sa 15:4.
GEDOEMDEN, Ps 79:11 Bewaar de ten dode g.
GEDRAG, Re 2:19 halsstarrige g.
Mt 16:27 zal een ieder vergelden naar zĳn g.
1Ti 4:12 word een voorbeeld in g.
Jak 3:13 tone uit zĳn voortreffelĳke g.
1Pe 2:12 Bewaart een voortreffelĳk g.
1Pe 3:1 zonder woord gewonnen door g. vrouw
1Pe 1:15, 18; 3:2, 16.
GEDRAGEN, Es 1:16; 1Kor 13:5; 2Th 3:7.
1Kor 7:36 denkt dat hĳ zich ongepast g.
1Kor 16:13 g. u als mannen, wordt sterk
2Kor 1:12 wĳ ons in de wereld hebben g.
GEDRAGSREGEL, Ga 6:16 volgens deze g.
GEDRUIS, Jes 13:4 Het g. van koninkrĳken
2Pe 3:10 met sissend g. voorbĳgaan
GEDRUKT, 1Kon 21:27 [Achab] liep g. rond
GEDULD, Jak 5:7 Oefent g., broeders
2Pe 3:15 Beschouwt g. van Heer als redding
Sp 25:15; Mt 18:26, 29; Heb 6:12, 15; Jak 5:10;
1Pe 3:20.

GEDULDIG—GELDWISSELAARS
GEDULDIG,
Pr 7:8; 2Pe 3:9.
¨
GEEERDEN, Jes 23:9.
GEELROOD,
Re 5:10 g. ezelinnen
¨
GEENT,
Ro 11:17, 19, 23, 24 olĳfboom g.
¨
GEERGERD,
1Kor 13:5 wordt niet g.
¨
GEERGERDE STEMMING, Ef 4:26.
GEEST(EN), Joz 5:1 geen g. meer in hen
2Sa 23:2 De g. van Jehovah was het
2Kon 2:9 twee delen van uw g. op mĳ komen
Job 12:10 g. van alle menselĳk vlees?
Job 27:3 g. van God in mĳn neusgaten is
Job 33:4 Gods eigen g. mĳ gemaakt
Ps 51:17 slachtoffers zĳn een gebroken g.
Ps 104:29 Neemt gĳ hun g. weg
Ps 146:4 Zĳn g. gaat uit
´ ´
Pr 3:19 allen hebben slechts een g.
Pr 3:21 g. van mensenzonen opstĳgt
Pr 12:7 g. keert terug tot God
Jes 8:19 hen die een voorspellende g. hebben
Jes 19:14 de g. van ontsteltenis gemengd
Jes 42:1 Ik heb mĳn g. in hem gelegd
Jes 61:1 De g. van Jehovah is op mĳ
Jes 65:17 vroegere niet in g. teruggeroepen
Za 4:6 Niet door kracht, maar door mĳn g.
Mt 3:16 Gods g. gelĳk een duif neerdalen
Mt 26:41 g. is bereidwillig, maar vlees zwak
Lu 24:39 g. heeft geen vlees en beenderen
Jo 4:24 God is een G., en wie hem aanbidden
Han 2:17 mĳn g. uitstorten op alle vlees
Han 7:51 gĳ weerstaat altĳd de heilige g.
Han 17:11 met bereidwilligheid des g.
Ro 8:6 bedenken van de g. betekent leven
Ro 8:9 indien Gods g. in u woont
Ro 8:11 g. van hem die Jezus heeft opgewekt
Ro 8:16 g. legt getuigenis af met onze g.
Ro 11:8 een g. van diepe slaap gegeven
Ro 12:2 door uw g. te hervormen
1Kor 2:10 g. onderzoekt alle dingen
1Kor 2:11 behalve de g. van God
1Kor 3:16 dat de g. van God in u woont?
2Kor 3:6 maar de g. maakt levend
2Kor 3:17 waar g. van Jehovah is, is vrĳheid
2Kor 4:4 god van dit samenstel g. verblind
Ef 2:22 plaats waarin God door g. woont
Ef 4:30 Bedroeft Gods heilige g. niet
Ef 6:17 zwaard van de g., Gods woord
Kol 3:2 Houdt g. gericht op dingen boven
2Ti 1:7 niet een g. van lafhartigheid
Jak 4:5 Met afgunst blĳft de g. verlangen?
1Pe 1:13 Versterkt uw g. tot activiteit
1Pe 3:19 gepredikt tot g. in gevangenis
Opb 22:17 g. en bruid blĳven zeggen:
Kom!
¨
Job 32:8; Sp 16:18; Da 6:14; Joe 2:28; Jo 16:13; Han
20:19; Ro 14:5; 1Kor 1:10; 15:45; Ga 5:22; 1Pe 3:18.
GEESTELIJK, Mt 5:3 bewust van g. nood
1Kor 2:13 g. zaken met g. woorden combineren
1Kor 15:44 opgewekt als een g. lichaam
Ef 3:18 in staat g. te vatten
Fil 3:15 indien gĳ g. anders geneigd zĳt
Kol 1:8 uw liefde in g. opzicht onthuld
1Pe 2:5 opgebouwd tot een g. huis
Opb 11:8 stad in g. zin Sodom genoemd
Ro 1:11; 7:14; 1Kor 2:14; 10:3, 4; Ga 6:1.
GEESTELIJKE LEVENS, Heb 12:23.
GEESTELIJKE VERMOGENS, Fil 4:7.
2Kor 3:14 hun g. waren afgestompt
GEESTELIJK ZIEK, 1Ti 6:4.
GEESTENKRACHTEN, Ef 6:12 strĳd tegen g.
GEESTENMEDIUM(S), Le 19:31 niet tot g.
De 18:11 iemand die een g. raadpleegt
1Sa 28:3; 2Kon 21:6; 23:24; 1Kr 10:13; Jes 19:3; 29:4.
GEESTENMEDIUMSCHAP, 1Sa 28:7.
GEESTESBEELDEN, Da 4:5 g. op mĳn bed
GEESTESGESTELDHEID, Fil 2:5; 3:15.
Ro 15:5 g. die Christus Jezus bezat
GEESTESTOESTAND, Ro 1:28 verwerpelĳke g.
GEFLUISTER, Ps 90:9 jaren voleindigd als g.
GEGLINSTER, Ez 1:22 het g. van ĳs
GEGOTEN BEELD, Ex 32:4; Hab 2:18.
GEHANGEN(E), Lu 23:39.
De 21:23 een g. is iets wat vervloekt is
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GEHAZI, 2Kon 5:20; 8:4.
GEHEILIGDEN, Jes 13:3 mĳn g. bevel gegeven
GEHEIM(EN). Zie ook HEILIGE GEHEIM(EN).
Re 3:19 Ik heb een g. woord voor u
Ps 44:21 op de hoogte van g. van het hart
Da 2:28 God die een Onthuller van g. is
Jo 18:20 niets in het g. gesproken
1Kor 14:25 g. van zĳn hart worden openbaar
De 13:6; Da 2:30; Ef 5:12.
GEHEMELTE, Ps 137:6 tong kleve aan mĳn g.
Job 34:3; Sp 24:13; Hgl 5:16; Klg 4:4.
GEHENNA. Zie ook
HINNOM.
´
Mt 10:28 ziel en lichaam vernietigen in G.
Mt 23:15 maakt hem tot voorwerp voor G.
Mt 23:33 oordeel van G. ontvlieden?
Lu 12:5 autoriteit om in G. te werpen
Jak 3:6 ze wordt door G. in vlam gezet
Mt 5:22, 29, 30; 18:9; Mr 9:43, 45, 47.
GEHINNIK, Jer 13:27 daden van overspel en g.
GEHOORZAAM, 2Kor 10:5 gedachte g. maken
Ef 6:1 Kinderen, weest g. aan uw ouders
Fil 2:8 g. geworden tot de dood
Tit 3:1 g. te zĳn aan regeringen
Heb 13:17 g. aan hen die leiding nemen
Ex 24:7; 2Sa 22:45; Jer 35:8; Han 7:39; Ro 2:8; 6:17;
2Kor 2:9; Ef 6:5; 1Pe 1:2, 14; 3:1; 4:17.
GEHOORZAAMHEID, Ge 49:10 [aan Silo] de g.
Ro 5:19 door de g. van de ene persoon
Ro 6:16 g. met rechtvaardigheid in vooruitzicht?
Heb 5:8 Hoewel hĳ een Zoon was, g. geleerd
Ro 16:26; 2Kor 7:15; 10:6; 1Pe 1:22.
GEHOORZAMEN, Ex 19:5 mĳn stem strikt g.
1Sa 15:22 G. is beter dan een slachtoffer
Jer 35:14 gebod van hun voorvader g.
Han 5:29 Wĳ moeten God meer g. dan mensen
Ro 6:16 slaven van hem omdat gĳ hem g.
2Th 1:8 wraak over hen die Heer Jezus niet g.
Heb 5:9 is hĳ voor allen die hem g.
Heb 11:8 Abraham g. door weg te trekken
1Pe 3:6 Sara Abraham g. en hem heer noemde
Ps 18:44; Da 7:27; Mt 8:27; Han 5:32.
GEHUWD,
1Kor 7:33 g. man is bezorgd
¨
GEINSPIREERD,
Sp 16:10; 2Ti 3:16.
¨
GEINSPIREERDE UITING(EN), Ho 9:7.
1Jo 4:1 gelooft niet elke g.
Opb
16:13 drie onreine g.
¨
GEINSPIREERDE
UITSPRAAK, 1Ti 4:1.
¨
GEINSPIREERDE UITSPRAKEN, 1Kor 12:10.
GEITEN, Ex 12:5.
GEITENBOK(JES), Le 9:3; Ez 43:22; 45:23.
Le 16:5 twee g. voor een zondeoffer
GEJAMMER, Jer 25:36 het g. van majestueuzen
Za 11:3 Luister! Het g. der herders
GEJUBEL, Hab 3:14 Hun uitgelaten g.
GEJUICH, Le 9:24; Ezr 3:13.
Ps 89:15 Gelukkig het volk dat het g. kent
GEKERM, Ex 2:24 hoorde God hun g.
GEKLAARD, Jes 25:6 wĳn op de droesem, g.
GEKOCHT, Han 20:28 met bloed van Zoon g.
1Kor 7:23 Gĳ werdt met een prĳs g.
2Pe 2:1 eigenaar, die hen heeft g.
Opb 5:9 met uw bloed personen g.
Ge 49:32; Le 27:24; 2Sa
´ ´ 12:3; Lu 14:18.
GEKWELD, Jes 53:4 wıj beschouwden hem als g.
2Pe 2:7 Lot, die zwaar g. werd
GELAAT, Ge 4:5; De 28:50.
GELAATSKLEUR, Da 5:9, 10; 7:28.
GELACH, Jer 20:7 voorwerp van g. geworden
GELASTEN, 2Ti 2:14 g. hun niet te strĳden
GELD, Ge 44:2; Han 24:26.
Le 25:37 g. niet tegen rente geven
Pr 7:12 evenals g. tot bescherming is
Jes 55:1 komt, koopt melk zonder g.
1Ti 3:3 niet iemand die g. liefheeft
1Ti 6:10 Want de liefde voor g.
Heb 13:5 vrĳ van de liefde voor g.
GELDBOETE, De 22:19 een g. opleggen
GELDIG, Heb 9:17 g. over dode slachtoffers
GELDSTUK, Mt 10:29 twee mussen voor g.
GELDWISSELAARS, Jo 2:15.
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GELEERDHEID—GENOEGEN NEMEN

GELEERDHEID, Han 26:24 Grote g.
GELEGENHEID, Fil 4:10; Heb 11:15.
1Kor 7:21 vrĳ kunt worden, grĳp dan de g. aan
GELEGEN TIJD, Ef 5:16; Kol 4:5.
GELEIDEN, Ps 31:3 mĳ leiden en g.
Ps 43:3 uw licht en waarheid mĳ g.
Ps 143:10 mĳ g. in het land der oprechtheid
GELIEFD, Opb 20:9 omsingelden de g. stad
GELIEFDE(N), Ro 11:28 zĳn g. ter wille van
Mt 3:17; 1Kor 10:14; 2Kor 7:1; 1Pe 4:12.
GELIJK, Opb 21:16.
Jo 5:18 zichzelf aan God g. maakte
Fil 2:6 [niet] overwogen aan God g. te zĳn
GELIJKEN, Jes 14:14.
GELIJKENIS(SEN). Zie ILLUSTRATIE(S).
GELIJKENIS, Ge 1:26 mens maken naar onze g.
Jes 40:18; Da 10:16; Ro 8:3.
GELIJKGEZIND, Fil 4:2 g. in de Heer
GELIJKHEID, Ro 6:5 de g. van zĳn dood
2Kor 8:14 door g. tot stand te brengen
GELIJKSTELLEN, Mt 20:12.
Jes 46:5 Met wie wilt gĳlieden mĳ g.
GELIJKVORMIG, Fil 3:21 g. aan zĳn lichaam
GELOFTE(N), Nu 30:5 al haar g.
De 23:21 Ingeval gĳ een g. doet
Re 11:30 Toen deed Jefta een g. aan Jehovah
Ps 50:14 betaal de Allerhoogste uw g.
Ps 61:8 dag aan dag mĳn g. betalen
Pr 5:4 wanneer gĳ een g. aan God doet
Nu 30:2; Ps 76:11; 132:2; Jon 1:16.
GELOOF, Lu 18:8 g. op aarde vinden?
Jo 3:16 een ieder die g. oefent in hem
Ro 4:13 de rechtvaardigheid door g.
Ro 14:23 alles wat niet uit g. is, is zonde
2Kor 5:7 want wĳ wandelen door g.
Ga 3:8 rechtvaardig ten gevolge van g.
Ga 6:10´ aan
ons verwant
´
´ ´
´ ´ in het g.
Ef 4:5 een Heer, een g., een doop
Ef 6:16 Neemt het grote schild des g. op
2Th 3:2 niet alle mensen bezitten g.
1Ti 4:1 sommigen zullen afvallen van het g.
1Ti 6:12 Strĳd de strĳd van het g.
2Ti 1:5 Want mĳ komt voor de geest het g.
2Ti 4:7 ik heb het g. bewaard
Heb 11:1 G. is de verzekerde verwachting
Heb 11:6 is het zonder g. onmogelĳk
Jak 2:26 g. zonder werken dood
1Pe 1:7 beproefde hoedanigheid van uw g.
1Jo 5:4 En dit is de overwinning: ons g.
Ro 4:3; 10:9; Ga 3:11; Heb 12:2; 1Pe 5:9.
GELOOF OEFENEN, Jes 28:16 Niemand die g.
Jo 11:26 ieder die leeft en g. in mĳ
Ro 10:4 die g., rechtvaardigheid verkrĳgt
Ga 3:22 belofte aan hen gegeven die g.
Ro 10:10; 2Kor 4:13; Heb 4:3.
GELOOF STELLEN, Jo 11:48 allemaal g.
Han 10:43 ieder die g., vergeving krĳgt
Ro 10:14 aanroepen in wie zĳ geen g.?
Fil 1:29 niet alleen g., maar ook te lĳden
Ge 15:6; 1Kon 10:7; Ps 78:22; Jon 3:5; Jo 2:11; 4:39;
7:48; 9:35, 36, 38; 12:42, 44.
GELOOFWAARDIG, Lu 1:1 g. worden geacht
GELOVEN, Hab 1:5 activiteit die gĳ niet g.
Jo 5:24 g. die mĳ heeft gezonden
Heb 11:6 moet g. dat hĳ bestaat
Jak 2:19 g. demonen ook en zĳ sidderen
1Jo 5:1 g. dat Jezus de Christus is
Ex 4:5; Mt 21:32; Han 15:7; 16:31; 2Th 2:12; 1Ti 3:16;
1Jo 4:1.
GELOVIGEN, Han 4:32.
Han 5:14 bleven g. toegevoegd worden
1Ti 6:2 g. en geliefden zĳn
1Pe 2:7 Voor u is hĳ kostbaar, omdat gĳ g. zĳt;
GELUID,
Jes 66:6 Er is een g. uit de tempel!
¨
Joe 2:5 met het g. van wagens
Pr 12:4; Jes 65:19; Ze 1:14; Ro 10:18.
GELUK, Ro 4:6; Ga 4:15.
GELUK, GOD VAN HET, Jes 65:11.
GELUKKEN, Ps 1:3 al wat hĳ doet, zal g.
Jes 53:10 zal het welbehagen van Jehovah g.

GELUKKIG(ER), De 33:29; 1Kon 10:8.
Ps 144:15 G. volk dat Jehovah tot God heeft!
Mt 5:3 G. zĳn zĳ die zich bewust zĳn
Mt 24:46 G. wanneer meester hem bezig vindt!
Jo 13:17 g. zĳt gĳ als gĳ ze doet
Han 20:35 Het is g. te geven dan te ontvangen
1Ti 1:11 goede nieuws van de g. God
Jak 1:12 G. die beproeving blĳft verduren
1Pe 3:14 ook al zoudt gĳ lĳden, gĳ zĳt g.
1Pe 4:14 Indien om naam gesmaad, zĳt gĳ g.
Sp 3:13; 16:20; 29:18; Pr 4:2; Da 12:12; Mal 3:15;
Lu 12:37; 1Ti 6:15.
GELUKWENSEN, 1Kr 18:10 en hem g.
GEMACHTIGDE(N), Re 9:28; 2Kr 31:13; Es 2:3.
GEMAK, Ge 33:14 de tocht op mĳn g. vervolgen
Lu 12:19 neem uw g., eet, drink
GEMAKZUCHT, Sp 1:32 g. van verstandelozen
GEMALIN, Ne 2:6; Ps 45:9.
GEMATIGD, Heb 5:2 op g. wĳze
GEMEEN, 2Kor 6:14 licht met duisternis g.?
GEMEENSCHAP, 1Pe 2:17 de g. van broeders
Ge 4:1; 38:26; Re 21:12; Kol 2:12; 1Pe 5:9.
GEMEENSCHAPPELIJK, Tit 1:4; Ju 3.
Han 2:44; 4:32 hadden alle dingen g.
GEMEENSCHAPSOFFER(S), Ex 20:24; Le 3:1.
GEMEENTE(N), Han 16:5 g. namen toe
Han 20:28 de g. van God te weiden
1Kor 14:34 vrouwen zwĳgen in de g.
Ef 5:24 g. onderworpen aan de Christus
Kol 1:18 hoofd van het lichaam, de g.
Heb 12:23 de g. van de eerstgeborenen
Ex 12:6; De 9:10; 1Sa 17:47; Ps 149:1; Sp 26:26;
1Kor 14:19; Ga 1:13; Ef 1:22.
GEMENGDE SCHARE, Nu 11:4.
GEMENGD GEZELSCHAP, Ex 12:38; Ne 13:3.
GEMEST(E) DIER(EN), 2Sa 6:13; Ez 39:18.
Am 5:22 uw gemeenschapsoffers van g.
GEMIJMER, Ps 104:34 Laat mĳn g. aangenaam zĳn
GEMURMUREER, Fil 2:14 zonder g.
GENADE. Zie ONVERDIENDE GOEDHEID.
GENADIG, Lu 18:13 wees mĳ zondaar g.
GENEESHEER, Lu 5:31; Kol 4:14.
Lu 4:23 G., genees uzelf
GENEESHEREN, Ge 50:2; Job 13:4.
GENEESMIDDEL(EN), Sp 17:22; Jer 30:13.
GENEGENHEDEN, 2Kor 7:15.
Kol 3:12 Bekleedt u met tedere g.
GENEGENHEID, Mt 10:37 grotere g.
Jo 5:20 de Vader heeft g. voor Zoon
Jo 21:17 Simon, hebt gĳ g. voor mĳ?
2Ti 3:3 zonder natuurlĳke g.
Opb 3:19 voor wie ik g. heb, wĳs ik terecht
Jo 11:3; 1Kor 16:22; Tit 3:15.
GENEIGD, 1Sa 8:3.
Sp 29:22; Na 1:2 tot woede g.
Fil 3:15 indien geestelĳk anders g.
GENEIGDHEID, De 31:21.
GENEZEN, De 32:39 Ik heb gewond en wil g.
Jes 30:26 Jehovah de zware wonde g.
Jer 6:14 breuk van mĳn volk g.
Jer 51:9 hebben Babylon willen g.
Mt 9:35 elke soort van kwaal g.
Lu 4:23 Geneesheer, g. uzelf
Han 5:16 allen zonder uitzondering g.
Opb 13:3, 12 van zĳn dodelĳke slag g.
Ex 15:26; 2Kr 7:14; Ps 6:2; 107:20; 147:3; Pr 3:3;
Jes 19:22; Jer 3:22; 17:14; 30:17; 33:6; Ez 34:4; Mt 8:7;
12:15; 19:2; 21:14; Mr 3:2; Lu 6:7; 10:9; 13:14.
GENEZING, Sp 13:17; Jes 6:10.
Sp 12:18 maar de tong van de wĳzen is g.
Jes 53:5 wegens zĳn wonden voor ons g.
Mal 4:2 met g. in haar vleugelen
Lu 13:14 Jezus g. op de sabbat
verrichtte
¨
Opb 22:2 tot g. van de natien
GENIETING, Heb 11:25 tĳdelĳke g. der zonde
GENNESARETH, Mt 14:34; Lu 5:1.
GENODIGDEN, Ze 1:7 hĳ heeft zĳn g. geheiligd
GENOEG, Sp 30:15 vier niet gezegd: G.!
Mt 6:34 Elke dag heeft g. aan eigen kwaad
GENOEGEN NEMEN, Fil 4:11 geleerd g.
1Ti 6:6 g. met wat men heeft

GENOEGENS—GETROUW(EN)
GENOEGENS, Tit 3:3.
Lu 8:14 meegesleept door g. van dit leven
2Ti 3:4 meer liefde voor g. dan voor God
GEOORLOOFD, Mr 12:14 Is het g.
Lu 14:3 g. op sabbat te genezen of niet?
Lu 20:22 g. caesar belasting te betalen
1Kor 6:12 Alle dingen zĳn mĳ g.
Mr 2:26; Han 22:25; 1Kor 10:23; 2Kor 12:4.
GEOPENBAARD, Jes 40:5 heerlĳkheid g.
Mt 11:25 aan kleine kinderen g.
Lu 17:30 dag waarop Zoon des mensen g.
Jo 12:38 arm van Jehovah, aan wie g.?
1Kor 2:10 aan ons heeft God het g.
1Kor 3:13 g. zal worden door vuur
Ga 3:23 geloof dat stellig g. zou worden
Ef 3:5 nu aan apostelen en profeten g.
2Th 2:8 zal de wetteloze g. worden
1Sa 2:27; Da 2:30; Ro 1:18.
GEPRAAT, 1Ti 1:6.
GERAKEN, Ef 4:13 g. tot eenheid in geloof
Fil 3:11 tot vroegere opstanding mag g.
GERECHT, Da 7:26.
Da 7:10 Het G. nam plaats
Mt 5:22 rekenschap afleggen voor het g.
Mt 5:40 iemand voor het g. wil dagen
1Kor 6:1 Durft iemand van u naar g. te gaan
1Kor 6:6 ene broeder met andere naar g.
GERECHTELIJKE STRAF, 2Th 1:9; Ju 7.
GERECHTIGHEID, Job 29:14; Sp 21:7.
Job 27:6 Aan mĳn g. heb ik vastgehouden
Job 40:8 mĳn g. krachteloos maken?
Ps 37:28 Jehovah heeft g. lief
Sp 16:8 een overvloed zonder g.
Jes 28:17 g. tot het meetsnoer maken
Jes 32:1 als vorsten heersen voor g.
Jes 61:8 ik, Jehovah, heb g. lief
Mi 6:8 wat vraagt Jehovah terug dan g.
Heb 2:2 vergelding in overeenstemming met g.
Sp 29:4; Jes 1:17; 28:6; Jer 22:3; 23:5; Mi 3:1, 9;
Mal 2:17; Mt 12:20.
GERECHTSBEAMBTE, Lu 12:58.
GERECHTSDIENAARS, Han 16:35.
GERECHTSHOF, Han 17:34 rechter aan g.
GEREEDMAKEN, Heb 11:16 stad voor hen g.
Es 7:10; Sp 21:31; Am 4:12; 1Kor 14:8.
GEREEDSCHAPSTAS, 1Sa 17:40.
GEREI, Ge 27:3; 1Kr 22:19; 2Kr 36:7.
Jes 52:11 gĳ die het g. van Jehovah draagt
GERICHT, Kol 3:2 Houdt uw geest g.
GERICHT
(het), Jes 50:8; 54:17; Jer 25:31.
¨
Joe 3:2 ik wil met hen in het g. treden
GERIEFLIJK, Jer 22:14 g. bovenzalen
GERING(E), Ps 41:1 g. consideratie betoont
Sp 24:10 Uw kracht zal g. zĳn
Ze 3:12 een nederig en g. volk
Mal 2:9 zal u verachtelĳk en g. maken
Ez 17:14; 29:14; 2Kor 10:1.
GERINGACHTEN, 1Sa 18:23 terwĳl ik g. word?
GERINGSTE(N), Jer 31:34 van g. tot grootste
Mt 25:40 een van de g. broeders van mĳ
Lu 16:10 getrouw in het g., ook in veel
Mt 5:19; Lu 12:26; 1Kor 15:9; Heb 8:11.
GERIZIM, De 11:29; Joz 8:33; Re 9:7.
GEROEPEN, Ro 8:30 degenen die hĳ heeft g.
1Kor 1:9 g. tot een deelhebben met zĳn Zoon
1Kor 1:26 niet veel wĳzen naar het vlees g.
Ga 5:13 Gĳ werdt tot vrĳheid g.
Ef 4:4 g. in de ene hoop waartoe gĳ werdt g.
1Th 4:7 niet g. met verlof tot onreinheid
2Ti 1:9 ons g. met een heilige roeping
1Pe 2:9 uit duisternis g. tot zĳn licht
1Pe 2:21 Gĳ werdt tot deze loopbaan g.
GEROEPENEN, Opb 17:14.
GEROERD, Ps 45:1 Mĳn hart is g.
GERUSTHEID, Jes 32:17 g. en zekerheid
GERUSTSTELLEND, Ge 50:21; Ru 2:13.
GERUZIE, Ps 31:20 g. van tongen
Ex 17:7; De 1:12; Job 33:19.
GESCHEIDEN, Le 21:7 vrouw die g. is
Le 22:13 dochter van priester g. vrouw wordt
Nu 30:9 de gelofte van een g. vrouw
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GESCHENK(EN), Ps 68:29 koningen g. brengen
Sp 18:16 Het g. zal grote opening verschaffen
Opb 11:10 en zĳ zullen elkaar g. zenden
Ge 30:20; Pr 7:7; Jes 18:7; Ez 20:39.
GESCHERTS, Ef 5:4 ontuchtig g.
GESCHETTER, Nu 10:5 g. blazen
GESCHIEDEN, Ge 49:1.
Lu 21:7 teken wanneer deze dingen g.?
Jak 3:10 niet juist dat dingen zo blĳven g.
GESCHIEDENIS, Ge 2:4; 5:1; 6:9; Mt 1:1.
GESCHIKT, Kol 1:12; Heb 7:26.
GESCHIKTHEID, Da 1:4.
1Ti 3:10 eerst op g. worden beproefd
GESCHIL(LEN), De 19:17 mannen die g. hebben
Jes 41:21 Brengt uw g. voor, zegt Jehovah
¨
Jer 25:31 een g. heeft Jehovah met natien
De 21:5; 25:1; Jes 66:16; Han 25:19.
GESCHILPUNTEN, De 17:8.
GESCHREVEN, Mal 3:16; Mt 4:4.
Ps 149:9 de g. rechterlĳke beslissing
Lu 21:22 opdat wat g. staat, wordt vervuld
Jo 5:46 want hĳ heeft over mĳ g.
Ro 15:4 eertĳds g., tot ons onderricht g.
2Kor 3:2 Gĳzelf zĳt brief, g. op ons hart
Kol 2:14 het met de hand g. document
Opb 14:1 zĳn naam op hun voorhoofd g.
Opb 21:27 die g. staan in de boekrol
Jo 21:24; Opb 1:3; 17:5.
GESCHREVEN REGLEMENT, Ro 2:27, 29; 7:6.
2Kor 3:6 het g. veroordeelt ter dood
GESCHRIFTEN, Jo 5:47.
2Ti 3:15 van kindsbeen af de g. gekend
GESEL, Ps 106:29 brak een g. uit onder hen
GESELEN, Mt 10:17 in synagogen g.
Han 5:40 zĳ riepen de apostelen, g. hen
Za 14:12; Mt 23:34; Heb 12:6.
GESLACHT(EN), De 32:5 krom en verdraaid g.!
Pr 1:4 Een g. gaat, en een g. komt
Klg 5:19 Uw troon is van g. tot g.
Mt 24:34 dit g. geenszins voorbĳgaan
¨
Lu 11:51 van dit g. worden geeist
Ef 3:5 In andere g. niet bekendgemaakt
Fil 2:15 krom en verdraaid g.
Kol 1:26 voor voorbĳgegane g. verborgen
1Pe 2:9 gĳ zĳt een uitverkoren g.
Ge 9:12; Ex 3:15; Ps 48:13; 78:4; 79:13; 100:5; 119:90;
Mt 12:39; 23:36; Lu 21:32.
GESLACHTSORGAAN, Le 15:2, 3.
GESLACHTSREGISTER(S), 1Kr 4:33; 2Kr 31:16;
Ezr 8:1; 1Ti 1:4.
Heb 7:3 Daar hĳ zonder g. is
GESLEPENEN, Job 5:13 raad der g.
GESLUIERD, 2Kor 4:3 g. onder hen die vergaan
GESPEEND, Jes 11:8.
Ps 131:2 Mĳn ziel is als een g. kind bĳ mĳ
GESPIKKELD, Ge 31:10 de bokken waren g.
GESPREK, Ps 64:2.
GESTALTE, Jes 53:2 Geen statige g.
Lu 19:3 daar hĳ klein van g. was
GESTAND DOEN, 2Kr 6:10 zĳn woord g.
GESTELD, Sp 8:30 bĳzonder g.
Jo 12:25 Hĳ die g. is op zĳn ziel
Jo 15:19 wereld g. op wat haar toebehoort
GESTOLEN, Sp 9:17 G. wateren zĳn zoet
GESTRENGHEID, Ro 11:22.
GETAL, Ro 9:27; Opb 13:17.
Opb 13:18 berekene
g. van het wilde beest
´
GETHSEMANE, Mt 26:36; Mr 14:32.
GETIER, Ps 83:2 uw vĳanden maken g.
GETROUW(EN), Ps 31:23 g. beveiligt Jehovah
Sp 13:17 een g. afgezant is genezing
Sp 14:5 g. getuige niet zal liegen
Sp 27:6 wonden door iemand die liefheeft, g.
Jes 26:2 natie die een g. gedrag bewaart
Mt 24:45 Wie is de g. en beleidvolle slaaf
Lu 16:10 Wie g. in geringste, g. in veel
2Ti 2:2 vertrouw die toe aan g. mensen
1Pe 4:19 ziel toevertrouwen aan g. Schepper
Opb 2:10 Bewĳs dat gĳ g. zĳt tot de dood
Opb 3:14 de g. en waarachtige getuige
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Opb 17:14 en g. met hem zullen dit doen
De 7:9; 2Kr 31:12; Ne 9:8; 13:13; 1Kor 4:2; Opb 19:11.
GETROUWD, Ro 7:2 g. vrouw gebonden
GETROUWHEID, 2Kr 19:9; Jes 25:1.
De 32:4 God van g., bĳ wie geen onrecht is
2Kon 12:15 want zĳ handelden in g.
Ps 33:4 al zĳn werk geschiedt in g.
Ps 36:5 uw g. reikt tot de wolken
Ps 40:10 g. en redding heb ik bekendgemaakt
Ps 119:90 Uw g. is van geslacht tot geslacht
Sp 12:17 Hĳ die g. tot uitdrukking brengt
Hab 2:4 door zĳn g. zal hĳ leven
Ro 3:3 hun ongeloof g. van God tenietdoen?
1Th 3:7 getroost door de g. die gĳ toont
GETUIGE(N), Ge 31:48 g. tussen mĳ en u
Ex 20:16 als g. geen valse verklaring afleggen
Le 5:1 hĳ g. is of het gezien heeft
De 19:15 verklaring van twee g.
Joz 24:22 Waarop zĳ zeiden: Wĳ zĳn g.
Job 16:19 mĳn g. is in den hoge
Sp 14:25 Een waarachtige g. bevrĳdt zielen
Jes 43:10 Gĳ zĳt mĳn g., is de uitspraak
Jes 44:8 En gĳ zĳt mĳn g.
Mi 1:2 Jehovah tegen u als g. dienen
Han 1:8 gĳ zult g. van mĳ zĳn
Han 10:39 g. van dingen die hĳ heeft gedaan
Han 20:26 roep ik u tot g. dat ik rein ben
Han 22:15 omdat gĳ een g. voor hem moet zĳn
1Ti 6:13 Christus Jezus, als een g.
Heb 12:1 zo’n grote wolk van g.
Opb 1:5 Jezus Christus, de Getrouwe G.
Opb 11:3 mĳn twee g. doen profeteren
Opb 17:6 vrouw dronken van bloed van g.
Jes 19:20; Han 13:31; 1Kor 15:15.
GETUIGEN, ´ Mi
´ 6:3; Heb 7:8.
Nu 35:30 een getuige niet tegen ziel g.
2Sa 1:16 uw eigen mond tegen u heeft g.
Jes 59:12 onze zonden, elk
¨ heeft tegen ons g.
Ho 5:5 de trots van Israel heeft g.
GETUIGENIS(SEN), Ex 25:22 ark der g.
Ex 31:18 gaf hĳ hem twee tafelen der G.
Nu 1:50 levieten over de tabernakel der G.
De 6:17 geboden onderhouden en zĳn g.
Mt 10:18 voor koningen, hun tot een g.
Mt 24:14 koninkrĳk gepredikt tot een g.
Mr 14:56 g. stemden niet overeen
Jo 8:17 Het g. van twee mensen is waar
Jo 18:37 om g. af te leggen van de waarheid
Ro 8:16 De geest zelf legt g. af
1Ti 3:7 voortreffelĳk g. van mensen buiten
2Ti 1:8 Schaam u niet voor het g.
1Pe 1:11 toen die van tevoren g. aflegde
1Jo 5:7 er zĳn er drie die g. afleggen
Opb 12:17 werk dat bestaat in g. afleggen
Opb 20:4 ter dood gebracht wegens het g.
1Kon 2:3; 1Kr 29:19; 2Kr 23:11; Jo 4:44; 5:37; 8:18;
Han 18:5; 1Ti 2:6; Heb 3:5; Opb 19:10.
GETUIGENISWERK, Opb 6:9 wegens het g.
GEUR, Ge 8:21; 2Kor 2:15; Ef 5:2.
GEURIGE HARS, Ex 30:34; Jer 41:5.
GEVAAR, Lu 8:23; Han 19:27, 40; Ro 8:35.
1Kor 15:30 Waarom elk uur in g.?
GEVANGEN, Jes 52:2 g. dochter van Sion
GEVANGENE(N), Re 5:12 voer uw g. weg
Jes 42:7 om de g. uit de kerker te leiden
Jes 49:9 tot de g.: Komt naar buiten!
Da 11:8 met de g. zal hĳ naar Egypte komen
Ef 3:1 ik, Paulus, de g. van Christus
2Ti 1:8 een g. om zĳnentwil
Job 3:18; Ps 68:18; 69:33; 79:11; 102:20; Jes 14:17; Za
9:12; Mt 27:15; Lu 4:18; Han 16:25; Ef 4:8; 2Ti 3:6.
GEVANGENIS, 1Pe 3:19 geesten in g.
Opb 2:10 sommigen van u in g. te werpen
Opb 20:7 Satan uit g. worden losgelaten
Mt 5:25; 11:2; 25:36; Lu 22:33; Han 5:19, 21; 12:4, 5;
16:26.
GEVANGENISBOEIEN, Kol 4:3.
GEVANGENNEMEN, Mt 4:12; Lu 22:54; Han 1:16.
GEVANGENSCHAP. Zie ook BALLINGSCHAP.
Jer 43:11 wie bestemd is voor g.

GETROUWD—GEZALFD
Da 11:33 struikelen door zwaard, door g.
Ro 7:23 in g. aan de wet der zonde
2Kor 10:5 brengen elke gedachte in g.
Ne 1:3; Am 9:4; Na 3:10.
GEVAREN, 2Kor 11:26 g. van struikrovers
GEVECHTEN, Jak 4:1 uit welke bron g.
GEVEN, Mt 10:8 g. om niet
¨
Lu 12:48 aan wie veel geg., veel geeist
Han 20:35 gelukkiger te g. dan te ontvangen
Ro 13:7 G. allen wat hun toekomt:
Job 1:21; Ps 21:2; 112:9; Sp 22:9; Pr 2:26; 5:19;
Jes 43:6; Lu 6:30; 1Pe 4:5.
GEVIT, Ps 18:43 ontkoming van g. van volk
GEVOED, 1Ti 4:6 g. met woorden van geloof
GEVOELENS, INNERLIJKE, Ge 43:30; 1Kon 3:26.
GEVOELLOOS, Ps 143:4.
GEVOGELTE, Ge 9:10; Le 17:13; Ps 79:2.
GEVOLG, 2Kr 9:1 indrukwekkend g.
GEVOLGEN, Job 13:26 g. van dwalingen
GEVOLG GEVEN, De 13:8 geen g. aan zĳn wens
GEVOLGTREKKINGEN, Lu 2:19.
GEVOLMACHTIGDE, VOORNAAMSTE, Han 5:31.
GEVOLMACHTIGDEN, 2Kr 8:10.
GEVORMD, Ro 8:29 g. naar beeld van Zoon
Ro 12:2 niet langer naar dit samenstel g.
1Pe 1:14 g. naar begeerten die gĳ vroeger hadt
GEWAAD, Mr 16:5; Opb 6:11.
Sp 7:10 g. van een prostituee
Lu 15:22 Vlug! Haalt een lang g.
GEWADEN, Lu 20:46 in lange g. rondlopen
Opb 7:9, 13, 14 lange g.
GEWAG, Ps 6:5 van u geen g. gemaakt
¨
GEWEEKLAAG, Joe 2:12; Za 12:11; Mt 2:18.
GEWEEN, Ps 30:5; Jer 3:21.
Jes 65:19 niet meer het geluid van g.
GEWELD, Jes 60:18 Van g. niet meer gehoord
Ez 7:23 stad is vol g. geworden
Ps 11:5; 73:6; Jes 53:9; Ze 1:9.
GEWELD AANDOEN, 1Ti 4:7; 6:20; 2Ti 2:16.
GEWELDDAAD, Ez 28:16; Mal 2:16.
GEWELDDADIG, Pr 5:8 g. wegnemen van recht
GEWELDDADIGHEID, Jes 59:6.
GEWELDIG, Ge 10:9 g. jager tegen Jehovah
GEWELDPLEGING, Ge 6:11.
GEWELF, Re 9:49.
GEWELVEN, 1Sa 13:6.
GEWEMEL, Ge 1:20 een g. van levende zielen
GEWESTEN, Ef 4:9 naar lagere g. neergedaald
GEWETEN, 1Kor 8:12; 2Kor 1:12.
Han 23:1 een volmaakt zuiver g. voor God
Ro 9:1 g. legt met mĳ getuigenis af
1Kor 10:29 door g. van iemand anders
1Ti 1:19 geloof en een goed g. behoudt
1Ti 4:2 in hun g. gebrandmerkt
Heb 9:14 ons g. reinigen van dode werken
1Pe 3:16 Behoudt een goed g.
1Pe 3:21 verzoek aan God om een goed g.
GEWICHT, Heb 12:1 elk g. afleggen
De 25:15; Ez 4:16; 2Kor 4:17.
GEWICHTIGER, Mt 23:23 g. zaken van de Wet
GEWILLIG, Ps 110:3 volk zich g. aanbieden
1Kor 9:17 Indien ik dit g. doe, een beloning
Ex 35:5; 2Kr 29:31; Ps 51:12; 1Pe 5:2.
GEWIN, Re 5:19.
1Ti 6:6 middel tot groot g.
GEWOEL, 1Sa 4:14; Ps 65:7.
GEWOND(E), Ez 26:15; 30:24; Han 19:16.
GEWOON, Han 4:13 ongeletterde en g. mensen
1Kor 8:7 aan de afgod g. zĳn
1Kor 14:24 komt g. persoon binnen
GEWOONTEN, 1Kor 15:33 bederft nuttige g.
1Ti 3:2 opziener matig in g.
1Ti 3:11 Vrouwen matig in g.
Tit 2:2 bejaarde mannen matig in g.
GEWORTELD, Ef 3:17; Kol 2:7.
GEWRICHT(EN), Ef 4:16 elk g.
Kol 2:19 door zĳn g. en gewrichtsbanden
Heb 4:12 g. en hun merg scheidt
GEWRICHTSBANDEN, Kol 2:19.
GEZALFD, Ez 28:14 g. cherub die beschut

GEZALFDE(N)—GOEDDOEN
GEZALFDE(N), 1Sa 2:10 hoorn van g.
Ps 2:2 koningen stellen zich op tegen zĳn g.
Ps 105:15 Raakt mĳn g. niet aan
Jes 45:1 tot zĳn g., tot Cyrus
2Sa 19:21; 1Kr 16:22; Ps 20:6; Hab 3:13.
GEZANG, Ez 26:13.
GEZANT(EN), 2Kor 5:20 g. in de plaats van
Ef 6:20 ik als een g. in ketenen optreed
GEZELSCHAP, 1Kor 5:11 niet in g. verkeren
GEZICHT, Lu 7:22; Han 9:12.
Han 20:25 mĳn g. niet meer zult zien
GEZICHTSVERMOGEN, Mt 20:34.
GEZIND, Ro 12:16 Weest net zo g.
GEZINDHEID, Job 16:9 koestert een vĳandige g.
Fil 2:20 niemand van gelĳke g.
Kol 2:18 opgeblazen door vleselĳke g.
1Pe 4:1 wapent ook gĳ u met dezelfde g.
GEZOND, Mt 8:13 knecht in dat uur g.
GEZONDE LEER, Tit 1:9; 2:1.
2Ti 4:3 dat zĳ de g. niet zullen verdragen
GEZONDE WOORDEN, 1Ti 6:3; 2Ti 1:13.
GEZONDHEID, Sp 4:22; Jer 33:6.
Han 15:29 Wĳ wensen u een goede g. toe!
GEZOND MAKEN. Zie ook GENEZEN.
Mt 13:15 terugkeren, en ik hen zou g.
Heb 12:13 wat kreupel is, g. wordt
1Pe 2:24 door zĳn striemen zĳt gĳ g.
Ez 47:9; Lu 9:11; Han 10:38.
GEZOND VAN VERSTAND, 1Pe 4:7.
GEZOND VERSTAND, 1Sa 21:13 vermomde g.
Ef 1:8 in wĳsheid en g.
GEZUCHT, Ps 102:20.
GEZUIVERD, Ps 12:6 gelouterd, zevenmaal g.
GEZUURD(E), Am 4:5 van het g. een dankoffer
Ex 12:15; 34:25; Le 2:11; De 16:3.
GIBEA, Re 20:5, 13, 37; Jes 10:29.
GIBEON, Joz 10:6 mannen van G.
Joz 10:12 Zon, onbeweeglĳk boven G.
1Kon 3:5 Te G. verscheen Jehovah
Joz 9:3; 10:1, 10; 11:19; 2Kr 1:3; Ne 3:7.
GIBEONIET(EN), 2Sa 21:1 G. ter dood gebracht
2Sa 21:3, 9; 1Kr 12:4; Ne 3:7.
GIDEON, Re 8:23 Maar G. zei tot hen:
Heb 11:32 indien ik verder vertel over G.
Re 6:24, 27, 34, 39; 7:2, 4, 7; 8:4.
GIDS(EN), Mt 23:16; Ro 2:19.
Mt 15:14 Zĳ zĳn blinde g.
GIF, Jak 3:8 De tong is vol dodelĳk g.
Job 6:4; Ps 58:4; 140:3.
GIJZELAARS, 2Kon 14:14 nam g. naar Samaria
GILBOA, 1Sa 28:4; 2Sa 1:21; 1Kr 10:8.
GILEAD, Joz 21:38 toevluchtsstad in G.
Mi 7:14 Laat hen weiden in Basan en G.
Nu 26:29; 32:40; Jer 8:22; Za 10:10.
GILGAL, Joz 4:20 twaalf stenen te G.
Joz 9:6 naar Jozua in kamp te G.
Joz 5:9; 10:6; Re 3:19; 1Sa 10:8; 11:14, 15.
GISTEN, Mt 13:33.
Ga 5:9 weinig zuurdeeg doet gehele massa g.
GLAD, Ps 12:3 g. lippen afsnĳden
Da 11:32 door g. woorden tot afval brengen
GLADHEID, Da 11:21, 34 door middel van g.
GLANS, Ps 89:44 Gĳ hebt zĳn g. doen ophouden
Sp 15:30 g. der ogen verheugt hart
Jes 60:3 koningen tot de g. van uw schĳnen
Da 12:3 stralen als de g. van het uitspansel
Ez 10:4; Da 2:31; Han 26:13.
GLANZEN, Ps 104:15 gezicht van olie g.
GLANZEND, Job 37:21 g. aan wolkenhemel
Sp 6:25 met haar g. ogen
Jer 5:28 zĳ zĳn g. geworden
GLIBBERIG, Ps 35:6; Jer 23:12.
GLIJDEN, Sp 23:31; Hgl 7:9.
GLINSTERING, Ez 21:15 gemaakt voor een g.
¨
GLOED VAN OPWINDING, Joe 2:6; Na 2:10.
GLORIE, Ps 29:9; Lu 2:14.
GLORIERIJK, Ne 9:5 men zegene uw g. naam
2Kor 4:4 g. goede nieuws over Christus
Ps 24:7; 29:3; 145:5; Jer 14:21.
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GOD(EN), Ex 12:12; 20:5; 23:24.
Ge 1:1 In het begin schiep G.
Ex 20:3 Gĳ moogt geen andere g. hebben
De 7:16 gĳ moogt hun g. niet dienen
2Kr 20:15 geen strĳd van u, maar van G.
Ps 47:7 G. is Koning over de gehele aarde
Ps 75:7 Want G. is de rechter
Ps 82:6 Ikzelf heb gezegd: Gĳ zĳt g.
Ps 90:2 tot onbepaalde tĳd zĳt gĳ G.
Jes 9:6 Sterke G., Eeuwige Vader
Lu 20:25 Betaalt G. wat van G. is
Ro 13:6 zĳ zĳn G. openbare dienaren
1Kor 8:5 zĳn er die g. worden genoemd
2Kor 1:3 G. en Vader van onze Heer Jezus
2Kor 4:4 g. van dit samenstel van dingen
Re 2:17; 2Kon 19:15; Job 35:2; Jer 10:10; Da 3:18; Ro
2:11; 1Kor 14:33; Kol 3:12; Tit 1:7; Heb 12:29; 1Jo 4:8.
GODDELIJK, Han 17:29 G. Wezen op goud gelĳkt
Kol 2:9 want in hem woont g. hoedanigheid
Han 7:20; 10:22; 2Pe 1:3, 4.
GODDELIJKE(N), Joz 22:22 de G., God, Jehovah
Ps 8:5 minder dan g. gemaakt
Ps 50:1; 82:1; 83:1; 118:27; Jes 46:9.
GODDELOOS, Mt 12:35; Ju 15.
Ro 11:26 g. praktĳken van Jakob afwenden
Ro 12:9 Hebt een afschuw van wat g. is
Ef 5:16 omdat de dagen g. zĳn
2Pe 3:7 de vernietiging der g. mensen
GODDELOOSHEID, Ps 45:7 en gĳ haat g.
Ps 84:10 boven het rondgaan in tenten der g.
Ro 1:18 Gods gramschap tegen alle g.
1Kor 5:8 zuurdeeg van slechtheid en g.
1Th 5:22 Onthoudt u van elke vorm van g.
2Ti 2:16 zullen tot steeds meer g. voortgaan
Ps 5:4; 125:3; Ez 3:19; Mt 22:18; Tit 2:12.
GODDELOZE(N), Ps 9:17 g. naar Sjeool
Ps 37:10 en de g. zal er niet meer zĳn
Sp 15:8 slachtoffer g. is iets verfoeilĳks
Sp 29:2 wanneer g. heerst, zucht het volk
Jes 57:21 geen vrede voor de g.
Ez 3:18 g. voor zĳn weg waarschuwen
Ez 33:11 geen behagen in de dood van de g.
Mt 6:13 bevrĳd ons van de g.
Ro 5:6 Christus voor g. gestorven
1Ti 1:9 wet afgekondigd voor g. en zondaars
1Jo 5:19 wereld ligt in de macht van de g.
Job 11:20; Ps 145:20; Jer 12:1; Da 12:10; Ef 6:16;
1Pe 4:18; 2Pe 2:6; Ju 15.
GODDELOZE GEESTENKRACHTEN, Ef 6:12.
GODEN DIE NIETS WAARD ZIJN, Le 19:4; 26:1; Ps 96:5;
Hab 2:18.
GODHEDEN, Han 17:18 van vreemde g.
GODHEID, Han 25:19 aanbidding van de g.
Ro 1:20 zĳn eeuwige kracht en G.
GODIN, 1Kon 11:5, 33; Han 19:27, 37.
GODSSPRAAK, Ro 11:4.
GODSWOORD, Re 3:20 Een g. heb ik voor u
GOD VAN HET GELUK, Jes 65:11.
GOD VAN HET LOT, Jes 65:11.
GODVRUCHTIG, Han 10:2, 7.
2Kor 7:10 op g. wĳze bedroefd
GODVRUCHTIGE TOEWIJDING, Han 3:12.
Han 17:23 Waaraan gĳ g. schenkt
1Ti 4:7 Oefen u met g. als uw doel
1Ti 4:8 g. is nuttig voor alle dingen
1Ti 6:5 denken dat g. middel tot gewin is
1Ti 6:6 g. gepaard aan genoegen nemen
2Ti 3:5 die een vorm van g. hebben
2Pe 2:9 mensen van g. te bevrĳden
2Pe 3:11 heilige gedragingen en daden van g.
1Ti 2:2; 3:16; 2Ti 3:12; Tit 1:1; 2Pe 1:3.
GODVRUCHTIGE VREES, Heb 5:7; 12:28.
GOED, Ge 3:5 kennend g. en kwaad
Ps 25:8 G. en oprecht is Jehovah
Ps 133:1 Hoe g. als broeders in eenheid
Mr 10:18 Niemand is g., behalve God
Lu 18:19 Waarom noemt gĳ mĳ g.?
Ge 1:31; 1Kr 16:34; Lu 6:26; Jo 5:29; Han 15:29;
Ro 13:3; Ga 5:7.
GOEDDOEN, Han 10:38.
De 8:16 om u in uw latere dagen g.
1Pe 3:17 lĳden omdat gĳ g.
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GOEDE (het), 2Th 1:11; 1Pe 4:19.
Pr 2:24 zĳn ziel het g. doet zien
Am 5:15 Haat het kwade en hebt het g. lief
Lu 6:45 brengt uit hart het g. voort
Ro 7:19 het g. dat ik wens, doe ik niet
Ro 8:28 werken doet samenwerken ten g.
Ro 12:21 blĳf kwade overwinnen met g.
Ga 6:10 Laten wĳ g. doen jegens allen
2Ti 3:3 zonder liefde voor het g.
1Pe 2:15 door g. te doen praat verstommen
GOEDE DINGEN, Ne 9:25 huizen vol met g.
Pr 5:11 Wanneer g. vele worden
GOEDENDAG, Mt 27:29; Lu 1:28; Jo 19:3.
GOEDE WIL, Ps 89:17.
Ps 30:5 onder zĳn g. zĳn, is voor het leven
Sp 8:35 verkrĳgt g. van Jehovah
Jes 61:2 uit te roepen het jaar van g.
Sp 10:32; 11:27; 16:15; 19:12; Jes 49:8.
GOEDGEDACHT, Lu 12:32.
GOEDGEKEURD(E), Ro 16:10; 2Kor 13:7.
2Ti 2:15 u g. aan God aan te bieden
GOEDGEKEURDE TOESTAND, Ro 5:4.
GOEDGUNSTIG, Ge 4:4 g. op Abel neerzag
2Kr 30:9 Jehovah is g. en barmhartig
Ps 86:15 Jehovah, een God barmhartig en g.
Ps ¨ 112:5 Goed de man die g. is en uitleent
Joe 2:13 want hĳ is g. en barmhartig
Ex 34:6; Ps 103:8; 111:4; 116:5.
GOEDGUNSTIGHEID, Ef 2:7.
GOEDHEID, Ps 27:13 de g. van Jehovah
Ps 65:11 het jaar gekroond met uw g.
Mi 6:8 en g. lief te hebben
Ro 11:22 Zie Gods g. en gestrengheid
Ga 5:22 De vrucht van de geest is g.
Ps 23:6; Jes 63:7; Za 9:17; 2Kor 6:6; 10:1; Kol 3:12;
Tit 3:4.
GOEDKEUREN, 2Kor 10:18.
Mt 3:17 mĳn Zoon, die ik heb g.
Heb 10:6 Volledige brandoffers niet g.
GOEDKEURING, 1Kor 7:33 g. van zĳn vrouw
De 33:16; Sp 12:2; Han 8:1; Ro 14:18.
GOEDKOOP, Klg 1:8 haar als g. behandeld
GOEDMAKEN, Ex 32:30 uw zonde g.
GOED NIEUWS, Ps 40:9; Jes 41:27; 52:7.
Jes 61:1 gezalfd om g. te vertellen
Mt 24:14 dit g. van het koninkrĳk
¨
Mr 13:10 eerst in alle natien het g. gepredikt
Ro 1:16 ik schaam mĳ niet voor het g.
1Kor 9:16 Indien ik nu het g. bekendmaak
1Th 2:4 ons het g. toe te vertrouwen
2Ti 1:10 licht geworpen op leven door het g.
Mt 9:35; Lu 1:19; 2:10; Han 20:24; Ro 10:15; 2Kor 4:3,
4; Ga 1:8; Fil 1:12, 16.
GOEDVINDEN, 1Kor 7:5 met onderling g.
1Kor 7:13 het nochtans g. bĳ haar te wonen
GOED WOORD DOEN, EEN, Nu 21:7.
GOG, Ez 38:2, 14, 18.
Ez 38:3 Zie, ik ben tegen
¨ u, o G.
Ez 38:16 opdat de natien mĳ kennen, o G.
Ez 39:11 dat ik G. daar plaats zal geven
Opb 20:8 G. en Magog, om hen te verzamelen
GOLF, Jak 1:6 gelĳk een g. van de zee
GOLGOTHA, Mt 27:33; Jo 19:17.
GOLIATH, 1Sa 17:4, 23; 21:9; 22:10.
GOLVEN, Jes 51:15 g. onstuimig worden
Ps 65:7; 89:9; Jon 2:3; Ju 13.
GOMER(-MAAT), Ex 16:16, 18, 36.
GOMORRA, Mt 10:15 voor G. draaglĳker
Ge 18:20; 19:24; Jes 1:9; Ro 9:29; Ju 7.
GONZEN, Mi 2:12 g. van mensen
GORDEL, Ex 29:5 met de g. efod ombinden
2Kon 1:8 een leren g. om zĳn lendenen
Jes 11:5 rechtvaardigheid de g. van heupen
Mt 3:4 Johannes nu droeg een leren g.
Jes 5:27; Jer 13:1; Han 21:11.
¨
GORDIJN, Mt 27:51 g. scheurde in tweeen
Heb 10:20 ingewĳd als een weg door het g.
Ex 26:31; Heb 6:19; 9:3.
GOSEN, Ge 45:10; 47:4; Ex 8:22; 9:26.
GOUD, Opb 21:18, 21.
Ps 19:10 Ze zĳn begeerlĳker dan g.

GOEDE (het)—GROOTMAKEN
Sp 8:10 kennis liever dan uitgelezen g.
Sp 16:16 wĳsheid — hoeveel beter dan g.!
Ez 7:19 iets afschuwelĳks hun eigen g.
Ze 1:18 noch hun g. hen kunnen bevrĳden
Hag 2:8 Van mĳ is het zilver, en het g.
Mal 3:3 hĳ moet hen zuiveren als g.
Jak 5:3 Uw g. en zilver is weggeroest
1Pe 1:7 welke van grotere waarde is dan g.
GOUDEN, Ex 12:35.
GRAAG, Jer 5:31 volk heeft het g. zo gehad
GRAAN, Ge 42:1; 44:2; 1Kor 9:9.
GRAF, Mt 27:61 tegenover het g.
GRAFSTEDE(N), Ps 5:9 Hun keel is een g.
Ps 88:11 in g. goedheid bekendgemaakt
Jes 22:16 u een g. uitgehouwen?
Jes 53:9 zĳn g. bĳ de goddelozen stellen
Job 17:1; 21:32; Jes 65:4; Jer 20:17; Ez 32:22; 37:12;
39:11.
GRAFSTEEN, 2Kon 23:17 Wat is dat voor g.?
GRAMSCHAP, Jo 3:36 g. Gods blĳft op hem
Jak 1:20 g. bewerkt niet Gods rechtvaardigheid
´
Opb 11:18 ontstaken in g., en uw g. kwam
Ro 3:5; 9:22; 12:19; 13:4; 1Th 5:9; Opb 19:15.
GRANAATAPPELSCHIJFJE, Hgl 4:3; 6:7.
GRANDIOOS, Da 7:8, 11, 20.
GRANEN, Ne 10:31.
GRAS, Ps 37:2 als g. snel verdorren
2Kon 19:26; Ps 103:15; Jes 40:8; 51:12.
GRAVEN, Mt 23:27 witgekalkte g.
Mt 23:29 gĳ bouwt de g. der profeten
GRENDELS, Ps 147:13 g. van uw poorten
Ps 107:16; Jon 2:6; Na 3:13.
GRENS, Ex 16:35; De 11:24.
Jes 19:19 een zuil bĳ zĳn g.
GRENZEN, Ps 74:17; Jes 26:15; 60:18.
GRIEK(EN), 1Kor 1:22 G. zoeken wĳsheid
Ga 3:28 Er is noch jood noch G.
Ro 1:16; 1Kor 10:32; 12:13.
GRIEKENLAND, Da 10:20; 11:2; Za 9:13.
GRIEKS, Jo 19:20 titel in het G.
GRIFFEL, Jes 8:1.
GRIFFEN, Ex 39:30 g. er opschrift in:
2Kor 3:7 reglement in stenen geg.
GRIJPEN, Jo 7:30; 8:20; Fil 3:12.
GRIJSHEID, Sp 16:31 G. is een kroon
GROEIEN, Lu 12:27; 1Pe 2:2.
Han 6:7 Zo bleef het woord van God g.
Kol 2:19 het gehele lichaam blĳft g.
GROEPEN, Sp 30:27 trekken er in g. op uit
GROET, 1Kor 16:21.
2Jo 10 richt ook geen g. tot hem
GROEVE, Jes 24:18 wie uit de g. opklimt
GROMMEN, Jer 51:38 g. als leeuwenwelpen
GROND, Pr 7:25.
Ex 3:5 de plaats is heilige
g.
¨
Joz 3:17 terwĳl Israel over droge g. overtrok
GRONDBEZITTERS, Joz 24:11; Re 9:2; 20:5.
GRONDEN, Ps 119:90 aarde geg.
GRONDLEER, Heb 6:1 g. over de Christus
GRONDLEGGING, Jo 17:24; Heb 4:3.
Mt 13:35 sinds g. verborgen geweest
Mt 25:34 sedert
´ ´ g. wereld voor u bereid
Ef 1:4 ons voor g. wereld uitgekozen
´ ´
1Pe 1:20 tevoren gekend, voor g. wereld
Opb 13:8 naam niet sedert de g. in boekrol
GRONDVESTEN, Ps 104:5; Sp 3:19; Jes 51:16.
Job 38:4 toen ik de aarde g.?
Ps 78:69 aarde tot onbepaalde tĳd geg.
GRONDVESTEN (de), 2Sa 22:8; Ps 102:25.
GROOT, Han 2:11 de g. daden van God
GROOT AIR, Ps 55:12 g. tegen mĳ aannam
Da 8:25 zal hĳ een g. aannemen
Ps 35:26; 38:16; Jer 48:26; Klg 1:9; Da 8:4.
GROOTHEID, 1Kr 29:11 Van u is de g.
Da 4:22 uw g. is zeer toegenomen
Ef 1:19 overtreffende g. van zĳn kracht
Es 1:4; Ps 71:21; 145:3, 6.
GROOTMAKEN, Ps 40:16 Jehovah worde g.
Ps 138:2 uw woord g. boven uw naam
Ez 38:23 ik zal mĳ stellig g. en heiligen

GROOTMOEDER—HATEN
Da 11:36 koning zal zich g. boven elke god
Lu 1:46 Maria zei: Mĳn ziel Jehovah g.
Han 10:46 in talen spreken en God g.
Fil 1:20 Christus g. zal worden
Job 36:24; Ps 34:3; 35:27; 41:9; 69:30; 70:4; Jes 10:15;
42:21; Ez 35:13; Mal 1:5; Han 19:17.
¨
GROOTMOEDER, 2Ti 1:5 uw g. Loıs
GROOTOUDERS, 1Ti 5:4 vergoeding aan g.
GROTE GOD, Da 2:45 g. bekendgemaakt
GROTER, Jo 14:28 Vader is g. dan ik
GROTE SCHARE, Mr 12:37 g. luisterde
Opb 7:9 een g., die niemand tellen kon
Opb 19:6 als een stem van een g.
GRUWEL. Zie ook WALGELIJKE DING(EN).
Le 11:10, 11, 43; 20:25.
GRUWEN, Le 11:13.
GULZIG, 1Sa 15:19 u g. op buit gaan werpen
GUNST, Za 12:10 geest van g. uitstorten
Lu 2:52 Jezus bleef toenemen in g.
Ps 37:21; Sp 3:4; 28:23; Pr 9:11; Han 6:8; 7:10.
GUNSTIG, Ga 6:10 zolang tĳd nog g. is
2Ti 4:2 predik het woord, in g. tĳd
GUNSTIG STEMMEN, Ge 32:20 g. door geschenk

H
HAAN, Mt 26:34, 74, 75; Mr 14:30.
HAAR, Lu 21:18 een h. van uw hoofd
1Kor 11:14 indien een man lang h. heeft
Da 3:27; 7:9; 1Pe 3:3; Opb 9:8.
HAAROPMAAK, Jes 3:24 artistieke h.
HAARVLECHTINGEN, 1Ti 2:9.
HAASTEN, Ge 19:22.
Sp 28:20 zich h. om rĳkdom te verwerven
Ze 1:14 dag van Jehovah h. zich zeer
1Sa 23:27; Sp 19:2; Na 2:5.
HAASTIG, Sp 21:5; 29:20; Pr 5:2.
1Ti 5:22 Leg nooit iemand h. de handen op
HAAT, De 19:6 voordien geen h. toedroeg
Ps 139:22 met een volkomen h. haat ik hen
¨
Mt 24:9 voorwerpen van h. voor alle natien
Ps 25:19; Sp 10:12; Ez 23:29; Mt 10:22.
HADASSA, Es 2:7 H., dat is Esther
HADES, Mt 16:18 poorten van H.
Lu 10:15 Tot in H. neergeworpen!
Han 2:31 hĳ niet verlaten in H.
Opb 20:14 dood en H. in meer van vuur
Mt 11:23; Lu 16:23; Opb 1:18; 6:8; 20:13.
HAGAR, Ge 16:1; Ga 4:24.
HAGEL, Jes 28:17 h. moet wegvagen
Ex 9:22; Job 38:22; Ps 148:8; Opb 8:7.
HAKEN, Ez 38:4 h. in uw kaken slaan
HALFSLACHTIGEN, Ps 119:113 h. heb ik gehaat
HALLELUJAH. Zie LOOFT JAH.
HALS, Lu 15:20; 17:2; Han 20:37.
Sp 3:3 Bind ze om uw h.
Sp 3:22 een bekoring voor uw h.
HALSBOEI, Jer 29:26 moet hem in de h. slaan
HALSKETTING, Sp 1:9 mooie h. voor hals
HALSSTARRIG, Re 2:19; Ps 66:7.
HAMAN, Es 3:5; 5:11; 6:11; 7:6, 9, 10; 8:2, 7; 9:10, 12.
HAMATH, Nu 13:21; Jes 10:9; Jer 49:23.
HAMEREN, Re 5:26 zĳ h. op Sisera
HAMERS, 1Kon 6:7.
HAND(EN), Ex 17:12; 2Kon 10:15.
Ps 8:6 heersen over werken van uw h.
Jes 35:3 Sterkt de slappe h.
Jes 59:1 h. van Jehovah niet te kort
Da 2:34 steen, niet door h., uitgehouwen
Za 14:13 ieders h. tegen zĳn metgezel
Lu 9:62 zĳn h. aan de ploeg geslagen
Kol 2:14 het met de h. geschreven document
1Ti 4:14 toen oudere mannen u de h. oplegde
Ps 21:8; 24:4; 49:15; Jes 65:22; Jer 38:4; Da 5:5;
Ho 13:14; Ze 3:16; 2Kor 5:1; Heb 9:11; 10:31; 1Pe 5:6.
HANDBOEIEN, Jer 40:1, 4.
HANDEL, Ps 107:23 h. drĳven op wateren
HANDELAARS, Ez 27:13, 15, 17, 22-24.
Job 41:6 hem verdelen onder¨ h.?
Jes 23:8 Tyrus, wier h. de geeerden waren
Na 3:16 h. meer vermenigvuldigd dan sterren
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HANDELAARSTER, Ez 27:3 Tyrus, h. der volken
HANDELEN, Ps 101:2 met doorzicht h.
Jes 29:14 die wonderlĳk met dit volk zal h.
HANDELEN, DOELTREFFEND, Da 11:17, 28, 32.
Da 11:39 d. met een buitenlandse god
HANDELSBETREKKINGEN, 2Kr 20:35, 37.
HANDELSWAREN, Ez 26:12; 28:5, 16.
Ez 28:18 onrecht met betrekking tot uw h.
HAND MET MACHT VULLEN, Ex 28:41.
Ex 29:33 waarmee verzoening gedaan is om h.
Ex 29:35 Gĳ zult zeven dagen nemen om h.
Re 17:5 h., opdat hĳ als priester zou optreden
HANDSLAG, Sp 6:1 de vreemde uw h. gegeven
Sp 11:15 wie h. haat, blĳft vrĳ van zorgen
HANDTEKENING, Job 31:35.
HANDWERKSLIEDEN, Ho 13:2.
HANDWERKSMAN, 2Kon 24:14; Ho 8:6.
HANGEN, Han 5:30; 10:39 aan een paal h.
Joz 8:29; 10:26; 2Sa 18:10.
HANNA, 1Sa 1:2, 20; 2:1, 21.
HANTEREN, 2Ti 2:15 woord juist h.
HARAN, Ge 11:26-29, 31, 32; 27:43; Han 7:2.
HARD, Ez 3:8 voorhoofd zo h. als hun voorhoofd
Ex 1:14; 2Sa 3:39; Han 26:14.
HARDE WERK, Pr 2:24 goede zien wegens h.
HARDHEID VAN HART, Mt 19:8; Mr 10:5.
HARDLOPEN, 1Kor 9:24 in wedloop allen h.
HARDNEKKIG, Ex 32:9; 34:9; De 9:6.
¨
HARD VAN HOOFD, Ez 3:7 Israel h.
HARD WERKEN, Ps 127:1 tevergeefs h.
1Th 5:12 respect voor hen die onder u h.
Fil 2:16; 1Ti 4:10; 5:17.
HAR–MAGEDON, Opb 16:16 plaats H. genoemd
HARMONISCH, Ef 2:21 h. samengevoegd
Ef 4:16; Kol 2:2, 19.
HARP(EN), Ge 4:21 allen die h. hanteren
Ps 33:2 Brengt Jehovah dank op de h.
Ps 49:4 op een h. mĳn raadsel ontvouwen
Jes 23:16 Neem een h., ga de stad rond
Opb 15:2 stonden aan glazen zee en hadden h.
1Sa 16:23; Ps 137:2; Jes 5:12; Opb 14:2.
HARPOENEN, Job 41:7 zĳn huid vol h.
HART(EN), 1Sa 16:7 Jehovah ziet het h.
1Kr 28:9 dien hem met een onverdeeld h.
Sp 4:23 Beveilig uw h., meer dan het andere
Sp 14:30 Een kalm h. is leven van organisme
Sp 21:2 Jehovah toetst h.
Jer 17:9 h. is verraderlĳker dan iets anders
Jer 17:10 Ik, Jehovah, doorvors het h.
Mt 5:8 Gelukkig zĳn de zuiveren van h.
Mt 15:8 hun h. is ver van mĳ verwĳderd
Mt 22:37 Jehovah liefhebben met geheel uw h.
Lu 12:34 waar uw schat is, zal ook uw h. zĳn
Ro 10:10 met het h. oefent men geloof
2Kor 3:3 brief geschreven op h.
Ef 1:18 ogen van uw h. verlicht
Heb 3:8 verhardt uw h. niet
Jak 5:8 maakt uw h. standvastig
Opb 17:17 God heeft het hun in het h. gegeven
2Kon 10:15; Ne 4:6; Ps 14:1; 24:4; Sp 3:5; 15:28;
17:3; Jes 14:13; 35:4; Jer 31:33; Ez 28:17; Da 11:27;
Mal 4:6; Jak 4:8; 1Pe 3:15.
HARTSTOCHT(EN), Mt 5:28 h. voor haar
Ro 7:5 zondige h. door Wet opgewekt
1Kor 7:9 beter trouwen dan branden van h.
Ga 5:24 het vlees met zĳn h. aan de paal
HATEN, Le 19:17; Ps 21:8; 44:7; 69:4.
Ex 18:21 die onrechtvaardige winst h.
Ps 11:5 wie geweld liefheeft, h. Zĳn ziel
Sp 6:16 zes dingen die Jehovah h.
Sp 8:13 vrees voor Jehovah betekent kwade h.
Sp 15:10 die terechtwĳzing h., zal sterven
Sp 28:16 die onrechtvaardige winst h.
Pr 3:8 tĳd om te beminnen en om te h.
Mt 5:43 naaste liefhebben en vĳand h.
Mt 6:24 de een h. en de ander liefhebben
Lu 6:22 Gelukkig wanneer mensen u h.
Lu 6:27 Blĳft goeddoen aan hen die u h.
Lu 14:26 Indien iemand eigen ziel niet h.
Jo 7:7 wereld h. mĳ, omdat ik getuigenis afleg
Jo 15:19 daarom h. de wereld u
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Jo 15:25 hebben mĳ zonder reden geh.
Ro 7:15 wat ik h., dat doe ik
Ro 9:13 Jakob liefgehad, Esau geh.
Heb 1:9 Gĳ hebt wetteloosheid geh.
1Jo 3:15 Een ieder die zĳn broeder h.
1Jo 4:20 Indien iemand toch zĳn broeder h.
Ju 23 het onderkleed, dat bezoedeld is, h.
Opb 17:16 die zullen de hoer h.
Ps 97:10; 139:21; Sp 1:29; 5:12; 13:24; Jo 3:20; 12:25;
15:18; 17:14; Tit 3:3.
HATER, Sp 27:6 de kussen van een h.
HAVE, Ge 12:5; Nu 16:32; 2Kr 31:3; Ezr 1:4.
HAVEN, Ps 107:30 de h. van hun welbehagen
HEBER, Ge 10:21, 24; 11:16; 46:17; Nu 26:45; Re 4:11;
Lu 3:35.¨
HEBREEEN,
Ex 3:18; 2Kor 11:22.
¨
HEBREEER, Ge 14:13; Jon 1:9; Fil 3:5.
HEBREEUWS, Opb 16:16 in H. Har–Magedon
HEBRON, 1Kon 2:11 Te H. zeven jaar geregeerd
Ge 23:2; Joz 10:36; Re 1:20; 2Sa 2:1.
HEBZUCHT, Mr 7:22 [uit het hart] h.
Lu 12:15 hoedt u voor elke soort van h.
Ef 5:3 h. niet ter sprake komen
1Th 2:5 vals voorkomen waarachter h.
Ro 1:29; Jak 4:2; 2Pe 2:3, 14.
HEBZUCHTIG, 1Kor 5:11 h. persoon
HECHTEN, Da 2:43 niet aan elkaar h.
HECHTENIS, Mt 26:48; Han 5:18.
HECHTRANKEN, Jes 18:5 de h. wegnemen
HEDEN, Mt 6:11; Lu 4:21; 23:43.
HEELMEESTER(S), 2Kr 16:12; Jer 8:22.
HEEMST, Job 6:6 het slĳmerige sap van h.?
HEENGAAN, Lu 9:31; 2Pe 1:15.
HEER, De 10:17 Jehovah is H. der heren
Ps 110:1 uitspraak van Jehovah tot mĳn H.
Mt 7:22 Velen zullen tot mĳ zeggen: H., H.
Jo 20:18 Ik heb de H. gezien!
Jo 20:28 Mĳn H. en mĳn God!
1Kor 7:39
´ trouwen,´ ´ alleen in de H.
´ ´ vrĳ ´ te
Ef 4:5 een H., een geloof, een doop
1Pe 3:6 Sara Abraham h. noemde
Ps 136:3; Mal 3:1; Mt 11:25; Han 17:24; 1Ti 6:15;
2Ti 2:24; Jak 2:1.
¨
HEER DES HUIZES, Mt 10:25 h. Beelzebub
Mt 13:27; 20:1; 21:33; 24:43.
HEERLEGER, Jer 33:22 h. van de hemel
2Kon 17:16; Jes 34:2; Da 4:35; 8:10.
HEERLIJK, Ps 66:2; Jes 11:10; 60:13.
HEERLIJKHEID, 1Kr 16:24; Ps 79:9; 102:16.
Ps 19:1 hemelen maken h. van God bekend
Sp 18:12 aan h. gaat ootmoed vooraf
Jes 42:8 aan niemand anders mĳn h. geven
Mt 25:31 Zoon des mensen gekomen in zĳn h.
2Kor 3:8 toedienen van de geest met h.
Opb 21:23 h. van God verlichtte haar
Jes 43:7; Hab 2:14; Hag 2:9; Mt 5:16; Jo 1:14; Ro 1:23;
3:23; 9:23; 1Pe 5:4.
HEERSCHAPPIJ(EN), 1Kon 9:19; Ps 103:19.
Ps 145:13 uw h. is gedurende
alle geslachten
´
Da 7:27 alle h. zullen hen dienen
2Pe 2:10 vooral hen die op h. neerzien
Ju 8 minachten h. en spreken schimpend
Jes 22:21; Da 4:3, 34; 6:26; 7:6; Mi 4:8; Ef 1:21;
Kol 1:16.
HEERSCHAREN. Zie LEGERSCHAREN.
HEERSEN, Ge 1:18 om ’s nachts te h.
Ge 3:16 uw man zal over u h.
Ps 8:6 h. over werken van uw handen
Sp 29:2 wanneer goddeloze h., zucht het volk
Pr 8:9 over andere geh. tot diens nadeel
Jes 32:1 vorsten h. voor louter gerechtigheid
Ez 20:33 wil ik als koning over
¨ ulieden h.
Mt 20:25 regeerders der natien over hen h.
Kol 3:15 vrede van Christus in uw hart h.
Ge 37:8; De 15:6; Re 8:23; 2Sa 23:3; Ps 59:13; Sp 8:16;
Jes 3:4; 14:5; Da 11:39.
HEERSER(S), Jes 28:14.
Da 4:17 Allerhoogste H. is in koninkrĳk
Mt 9:34 Door de h. der demonen werpt hĳ uit
Ef 2:2 h. van de autoriteit der lucht

HATER—HEILIGEN (de)
HEERSER VAN DE(ZE) WERELD, Jo 12:31; 16:11.
Jo 14:30 de h. heeft geen vat op mĳ
HEES, Ps 69:3 keel is h. geworden
HEET, 2Pe 3:10 de elementen, intens h.
Opb 3:15 dat gĳ noch koud noch h. zĳt
HEFTIG, Mt 8:28; 2Ti 3:3.
Lu 23:10 overpriesters
¨ beschuldigden hem h.
HEIDENEN. Zie NATIEN.
HEILIG, Ro 7:12 Wet h. en gebod h.
1Kor 3:17 want de tempel van God is h.
Ef 1:4 opdat wĳ h. en zonder smet zĳn
Opb 4:8 H., h., h. is Jehovah God
Ex 3:5; Ps 2:6; Jes 52:10; 2Ti 3:15.
HEILIGDOM(MEN), Ex 25:8 een h. maken
Le 26:31 uw h. woest leggen
1Kr 28:10 u uitgekozen om h. te bouwen
Ez 28:18 hebt gĳ uw h. ontwĳd
Ez 37:26 mĳn h. in hun midden plaatsen
Da 11:31 ze zullen het h. ontwĳden
Mt 27:51 het gordĳn van het h. scheurde
Le 19:30; Ps 78:69; Opb 15:8; 16:17.
HEILIGE, Ex 26:33 scheiding H. en Allerheiligste
Le 10:10 onderscheid h. en profane
HEILIGE DIENST. Zie ook DIENST(EN).
Mt 4:10 voor [God] alleen h. verrichten
Ro 9:4 de wetgeving en de h. en de beloften
Ro 12:1 een h. met uw denkvermogen
HEILIGE GEEST, Jes 63:10; Mt 1:18; 3:11.
Ps 51:11 uw h., neem die niet weg
Mt 12:32 spreekt iemand tegen de h.
Mr 13:11 niet gĳ die spreekt, maar de h.
Lu 3:22 h. in lichamelĳke gedaante gelĳk duif
Jo 14:26 de h., die de Vader zal zenden
Han 2:4 werden allen met h. vervuld
Han 11:16 gĳ zult in h. worden gedoopt
Han 20:28 de h. u tot opzieners aangesteld
1Kor 6:19 de tempel is van de h.
Ef 4:30 Bedroeft ook Gods h. niet
Heb 6:4 deelgenoten geworden van h.
2Pe 1:21 door h. werden meegevoerd
HEILIGE GEHEIM(EN), Mt 13:11; Mr 4:11.
Ro 16:25 het h., dat lang verzwegen bleef
1Kor 4:1 beheerders van h. Gods
1Kor 13:2 vertrouwd met alle h. en kennis
1Kor 14:2 hĳ spreekt h. door de geest
1Kor 15:51 Ziet! Ik vertel u een h.:
Ef 1:9 h. van zĳn wil heeft bekendgemaakt
Ef 3:9 zien hoe het h. volvoerd wordt
Kol 1:26 het h., dat verborgen was
1Ti 3:16 h. van godvruchtige toewĳding
Ro 11:25; Ef 3:3, 4; Kol 4:3; Opb 1:20; 10:7.
HEILIGE MYRIADEN, De 33:2; Ju 14.
HEILIGEN, Joz 3:5 H. u
1Kon 9:3 Ik heb dit huis geh.
Jes 5:16 God zal zich stellig h.
Jes 29:23 zullen zĳ mĳn naam h.
Jer 1:5 Voordat ik u vormde, h.¨ ik u
Jer 51:27 H. tegen haar de natien
¨
Ez 20:41 ik wil in u geh. worden voor natien
Ez ¨ 36:23 mĳn grote naam stellig h.
Joe 3:9 Kondigt dit af: H. de oorlog!
Lu 11:2 uw naam worde geh.
Jo 17:17 H. hen door middel van waarheid
1Kor 6:11 gĳ zĳt rein gewassen, geh.
1Kor 7:14 ongelovige man is geh.
´ ´
Heb 2:11 die geh. worden, stammen uit een
Heb 10:10 geh. door de offergave van Jezus
Heb 13:12 volk met zĳn bloed h.
1Pe 3:15 h. de Christus in uw hart
Ex 13:2; 29:44; Le 22:32; Nu 3:13; De 32:51; 2Kr 7:16;
Ez 37:28; 38:16; Ze 1:7; Jo 17:19; 1Kor 1:2; Ef 5:26;
2Th 2:13; 1Ti 4:5; 2Ti 2:21.
HEILIGEN (de), Da 4:17; 7:21, 22, 25, 27.
Da 7:18 h. zullen koninkrĳk ontvangen
Ro 12:13 Deelt met h. naar hun behoeften
1Kor 6:2 h. de wereld zullen oordelen?
Ef 3:8 mĳ, de allerminste van alle h.
Ef 4:12 met oog op terechtbrengen van de h.
Opb 11:18 tĳd om h. beloning te geven
Opb 17:6 vrouw dronken van bloed der h.
Mt 27:52; Han 26:10; Opb 13:7; 18:24.

HEILIGE PAAL (PALEN)—HOEKSTEEN
HEILIGE PAAL (PALEN), De 7:5; Re 3:7; 6:25;
1Kon 15:13; 2Kon 13:6; 21:3; Jes 17:8.
HEILIGE PLAATS, Ps 150:1; Mt 24:15.
HEILIGE ZUIL(EN), Ex 34:13; 1Kon 14:23; 2Kon 3:2;
17:10.
HEILIGHEID, Ex 15:11 machtig in h.?
Jes 65:5 ik zal h. op u overdragen
Za 14:20 H. behoort Jehovah toe!
Ro 6:19 met h. in het vooruitzicht
2Kor 7:1 in de vrees voor God h. vervolmaken
1Th 3:13 onberispelĳk in h. voor onze God
Ps 89:35; 93:5; Jes 35:8; Heb 12:10.
HEILIGHEID BEHOORT JEHOVAH TOE, Ex 28:36; 39:30.
HEILIGING, 1Kor 1:30; 1Ti 2:15.
1Th 4:3 dit wil God: uw h.
1Th 4:4 in h. in het bezit van zĳn vat
1Th 4:7 ons geroepen in verband met h.
Heb 12:14 Streeft naar vrede en h.
1Pe 1:2 met h. door de geest
HEILZAAM, 1Kor 6:12 niet alle dingen zĳn h.
HEIMELIJK, Sp 21:14 h. gegeven geschenk
Job 13:10; Sp 9:17; Ju 4.
HEKS. Zie TOVENAAR(S), TOVENARES.
HEL. Zie GEHENNA, HADES, SJEOOL, TARTARUS.
HELDEN, Jes 33:7 hun h. het uitgeschreeuwd
HELDERDER, Sp 4:18 licht steeds h.
HELING, Jer 30:13; 46:11.
HELM, Ef 6:17 h. der redding
1Sa 17:5; Jes 59:17; Jer 46:4; 1Th 5:8.
HELPEN, Joz 10:6; Za 1:15.
Han 16:9 Kom over en h. ons
HELPER, Ps 10:14 Gĳzelf zĳt zĳn h. geworden
Da 11:45 er zal geen h. voor hem zĳn
Jo 14:16 hĳ zal u een andere h. geven
Jo 14:26 de h., de heilige geest
Jo 15:26 h. zal getuigenis over mĳ afleggen
Jo 16:7 zal de h. geenszins tot u komen
2Kon 14:26; Ps 30:10; 54:4; Heb 13:6.
HEMEL(EN), De 10:14; Re 5:20; Ps 2:4.
Ps 19:1 h. maken heerlĳkheid van God bekend
Ps 50:6 h. vertelt van zĳn rechtvaardigheid
Jes 65:17 ik schep nieuwe h. en nieuwe aarde
Jes 66:1 h. is troon en aarde voetbank
Jo 3:13 geen mens tot in h. opgestegen
2Pe 3:5 dat er van oudsher h. waren
2Pe 3:10 h. met sissend gedruis voorbĳgaan
2Pe 3:13 er zĳn nieuwe h. en nieuwe aarde
Opb 19:11 ik zag de h. geopend, en zie!
Sp 30:19; Hag 2:6; Mal 3:10; Mt 11:11; 24:35; Lu 17:24;
Han 2:34; Opb 12:7.
HEMELGEWELF, Job 22:14.
HEMELLICHT(EN), Ge 1:14-16; Ps 74:16.
HEMELS, Heb 3:1 de h. roeping
Heb 8:5 schaduw van de h. dingen
Heb 12:22 berg Sion, h. Jeruzalem
Jo 3:12; Ef 1:20; 2:6; 2Ti 4:18; Heb 9:23.
HEMELSE, 1Kor 15:49 beeld van h.
HEMELSE LICHTEN, Jak 1:17 Vader der h.
HENGSTEN, Jer 8:16; 50:11.
Re 5:22 de galop van zĳn h.
HENOCH, Ge 5:22 H. wandelde met God
Ge 5:24; Lu 3:37; Heb 11:5; Ju 14.
HERAUT, Da 3:4 de h. riep luidkeels:
HERBOUW, Ezr 6:8 de h. van dat huis van God
HERBOUWEN, Ezr 5:17; Ne 2:17.
Jes 61:4 de verwoeste plaatsen h.
Ez 36:10 verwoeste plaatsen zullen h. worden
HERDENKING, Es 9:28 h. geen eind nemen
HERDER(S), Ps 23:1 Jehovah is mĳn H.
Jer 2:8 h. begingen overtredingen tegen mĳ
Jer 23:1 Wee de h. die de schapen verstrooien!
Jer 23:4 ik wil over hen h. verwekken
Jer 25:34 Jammert, gĳ h., en schreeuwt
¨
Ez 34:2 profeteer
tegen de h. van Israel
´ ´
Ez 37:24 een h. zullen zĳ allen krĳgen
Mi 5:5 zeven h. tegen hem moeten verwekken
Za 11:17 Wee mĳn nietswaardige h.
Mt 26:31 Ik zal de h. slaan
Lu 2:8 h., die buitenshuis verbleven
Jo 10:11 Ik ben de
h.
´ ´ voortreffelĳke
´ ´
Jo 10:16 zullen een kudde, een h. worden
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Ef 4:11 sommigen als h. en leraren
Heb 13:20 grote h. van de schapen, Jezus
Ge 49:24; Jes 56:11; Jer 3:15; 10:21; Za 11:3; Mt 9:36;
25:32.
HEREN, 1Kor 8:5 er vele goden en vele h. zĳn
HER- EN DERWAARTS, Am 8:12.
Da 12:4 Velen zullen
h. gaan
¨
HERFSTREGEN, Joe 2:23 h. en lenteregen
HERINNEREN, 2Pe 1:12 u aan deze dingen h.
HERINNERING, 2Pe 3:1 door h.
1Kon 17:18; Ez 23:19; 2Pe 1:13; 3Jo 10.
HERINNERINGSGRAF, Mt 27:60; Mr 6:29; Jo 11:17.
HERINNERINGSGRAVEN, Mt 23:29 versiert h.
Mt 27:52 En de h. werden geopend
Jo 5:28 allen in h. zĳn stem zullen horen
HERKAUWEN, Le 11:3; De 14:6.
HERKENNEN, Jes 61:9; 2Kor 6:9.
Mt 7:20 Aan vruchten zult gĳ die mensen h.
HERMON, Ps 133:3 als de dauw van de H.
De 3:8; Joz 12:1; 13:5; Ps 89:12; Hgl 4:8.
HERODES, Mt 2:1; Lu 23:12; Han 4:27; 12:1.
HERROEPEN, Job 42:6 Daarom h. ik
HERROEPING, Han 26:11 dwingen een h. te doen
HERSCHEPPING, Mt 19:28 In de h.
HERSTEL, Jer 8:22; 30:17; 33:6.
Jes 58:8 spoedig zou er h. ontspruiten
Han 3:21 tĳden van het h. van alle dingen
HERSTELLEN, 2Kon 1:2.
Jes 49:8 om het land weer te h.
Da 9:25 Jeruzalem te h. en te herbouwen
Mt 17:11 Elia komt en zal alle dingen h.
Han 1:6 h. gĳ in deze tĳd het koninkrĳk
HERT(EN), De 12:15; Jes 35:6; Klg 1:6.
HERTOGEN, Joz 13:21; Ps 83:11; Mi 5:5.
HERVORMINGEN, Han 24:2 h. tot stand komen
HETHIET(EN), Ge 23:10; Re 1:26; 2Sa 11:3.
HEUPEN, Jer 1:17 gĳ dient uw h. te omgorden
Ex 12:11; Jes 11:5; 45:1; Jer 13:11.
HEUVELS, Jes 2:2 verheven boven de h.
Jes 55:12 de h. zullen vrolĳk worden
Hab 3:6 de voor onbepaalde tĳd blĳvende h.
Sp 8:25; Ez 6:3; Ho 10:8; Lu 23:30.
HIEL(EN), Ge 3:15 in h. vermorzelen
Ge 49:17; Ps 41:9; Ho 12:3; Jo 13:18.
HIJGEN, Jes 56:10 wachters h., liggen neer
HINDE(N), Sp 5:19 een lieflĳke h.
Ge 49:21; Ps 18:33; Hab 3:19.
HINDEREN, Ru 2:22 opdat men u niet h.
HINDERLAAG, Joz 8:2; Re 16:9; 1Sa 15:5; Jer 51:12.
HINDERNIS, Le 19:14.
HINKEN, 1Kon 18:21 op twee gedachten h.?
HINNOM, 2Kr 33:6 zonen door vuur in dal H.
Jer 32:35 in het dal van de zoon van H.
Joz 15:8; 2Kon 23:10; 2Kr 28:3; Ne 11:30; Jer 7:31;
19:2.
HIRAM, 1Kon 5:1, 10; 7:13, 45; 9:11; 10:11.
HITTE, Mt 20:12.
Ps 19:6 verborgen voor haar h.
Jes 49:10 noch verschroeiende h. hen treffen
Opb 7:16 noch verschroeiende h. hen treffen
HITTEGOLF, Lu 12:55 Er zal een h. komen
HIZKIA, 2Kon 19:1, 15; Jes 36:7; 38:2.
HOBAB, Nu 10:29; Re 4:11.
HOEDANIGHEDEN, Am 1:11 zĳn h. verdorven
Ro 1:20 onzichtbare h. gezien
Ga 6:1 gĳ die geestelĳke h. hebt
HOEDANIGHEID, Ro 2:4 goedgunstige h.
Fil 2:8 hĳ zich in h. van een mens bevond
Kol 2:9 woont volheid van goddelĳke h.
Jak 1:3; 1Pe 1:7 beproefde h. van geloof
HOEDE, Mt 10:17 Weest op uw h.
Ga 3:22 aan h. van zonde overgeleverd
HOEDEN, Ge 30:31.
1Jo 5:21 Kindertjes, h. u voor de afgoden
HOEDER(S), Mt 8:33; Lu 8:34.
Ge 4:9 Ben ik mĳns broeders h.?
HOEK, Ps 118:22 het hoofd van de h.
Jes 28:16 de kostbare h. van vast fundament
Han 4:11; 1Pe 2:7 hoofd van de h. geworden
HOEKSTEEN, Job 38:6.
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HOER(EN). Zie ook PROSTITUEE(S).
Mt 21:31 h. u voorgaan in koninkrĳk
1Kor 6:15 ze tot leden van h. maken?
Jak 2:25 Rachab, de h., rechtvaardig
Opb 17:5 Babylon de Grote, moeder van h.
Ge 38:15; Lu 15:30; Heb 11:31; Opb 17:1, 15, 16; 19:2.
HOEREERDER(S), 1Kor 5:9 gezelschap van h.
Ef 5:5 geen h. enig erfdeel in koninkrĳk
1Ti 1:10; Heb 12:16; 13:4.
HOERENLOON, De 23:18 geen h.
Jes 23:17 moet terugkeren tot haar h.
HOERERIJ(EN), 2Kon 9:22 h. van Izebel
1Kor 5:1 Er wordt h. onder u bericht
1Kor 6:13 lichaam is niet voor h.
1Kor 6:18 Ontvliedt de h.
1Kor 10:8 Laten wĳ ook geen h. beoefenen
Ga 5:19 werken van het vlees zĳn: h.
Ef 5:3 Laat h. onder u niet ter sprake komen
Kol 3:5 Doodt lichaamsleden ten aanzien van h.
1Th 4:3 dat gĳ u onthoudt van h.
Opb 17:2; 18:3 koningen h. bedreven
Ez 43:7, 9; Ho 2:2; 4:12; 5:4; 6:10; 9:1.
HOEVEN, Le 11:3 gespleten h. heeft
HOFBEAMBTEN, 2Kon 9:32; Jes 39:7.
HOGE PLAATSEN, Le 26:30; Ps 78:58.
HOGEPRIESTER, Nu 35:25 dood van de h.
Za 3:1 Jozua, de h., die voor de engel stond
Heb 3:1 beschouwt de apostel en h.
Heb 5:5 zichzelf niet verheerlĳkt door h.
Heb 6:20 h. naar wĳze van Melchizedek
Heb 9:25 Noch zichzelf offeren, zoals h.
HOGER, Da 8:3 de ene was h. dan de andere
HOL, 1Ti 6:20; 2Ti 2:16 h. klanken
HOND(EN), Jes 56:10 wachters zĳn h.
2Pe 2:22 h. tot uitbraaksel teruggekeerd
Re 7:5; 2Kon 9:36; Opb 22:15.
HONDERD, Mt 18:12.
Jes 65:20 ook al is hĳ h. jaar oud
HONDERDMAAL, Pr 6:3 h. vader
HONDERD VIERENVEERTIG DUIZEND, Opb 7:4; 14:1, 3.
HONDERDVOUD, Mt 13:8.
HONDERDVOUDIG, Mr 10:30 h. ontvangen
HONDJES, Mt 15:26.
HONEN, Sp 27:11 antwoord aan hem die mĳ h.
´´
HONGER, Jes 65:13 Gıj zult h. lĳden
Am 8:11 een hongersnood, geen h. naar brood
Jo 6:35 Wie tot mĳ komt, geen h. meer
Ro 8:35 h. of naaktheid of gevaar of zwaard?
Opb 7:16 zullen geen h. of dorst meer lĳden
De 28:48; 32:24; Ne 9:15; Ps 50:12; 2Kor 11:27.
HONGEREN, Mt 5:6 Gelukkig zĳn zĳ die h.
HONGERIG, Ps 107:9.
HONGERIGE(N), Jes 29:8; Ez 18:7.
Ps 146:7 brood geeft aan h.
HONGERSNOOD. Zie ook VOEDSELTEKORT(EN).
Ge 41:55 het gehele land door h. aangetast
Ge 41:57 h. had aarde stevig in zĳn greep
Jer 14:15 door h. aan hun eind komen
Ru 1:1; Jer 5:12; 11:22; 42:17; Opb 18:8.
HONING, Ex 3:8 vloeiende van melk en h.
Ps 19:10 zoeter dan h. en h. der raten
Ps 119:103 meer dan h. voor mĳn mond!
Ez 3:3 werd in mĳn mond als h.
Re 14:9; Sp 25:27; Jes 7:15; Opb 10:10.
HOOFD(EN), Mi 3:11 h. spreken recht
Mt 8:20 Zoon geen plaats om h. neer te leggen
Lu 21:28 richt u rechtop en heft h. omhoog
Han 18:6 Uw bloed zĳ op uw h.
Ro 12:20 vurige kolen op h. stapelen
1Kor 11:10 teken van gezag op h.
Kol 1:18 hĳ is het h. van de gemeente
Ps 110:6; Jes 35:10; Da 2:38; Ob 15; 1Kor 11:3; Ef 1:22;
Kol 2:19; Opb 12:1.
HOOFDBEDEKKING, 1Kor 11:15.
HOOFDGELD, Mt 17:25.
HOOFDHAAR, Re 16:22 begon h. te groeien
HOOFDHOEKSTEEN, Mt 21:42; Mr 12:10.
HOOFDMAN, Han 5:26.
HOOFDSTEEN, Za 4:7 h. te voorschĳn
¨
HOOFDWEG, Jes 11:16 h. uit Assyrie
Jes 35:8 een h., de Weg der Heiligheid

HOER(EN)—HUICHELAAR(S)
Jes 62:10 hoogt de h. op. Ruimt stenen
Jes 19:23; 40:3; Jer 31:21.
HOOG, De 2:36; Ro 11:20; 12:16.
Lu 16:15 wat h. is onder de mensen
1Ti 2:2 allen die een h. positie bekleden
HOOGHARTIG, Ps 56:2 h. tegen mĳ strĳden
HOOGMOED, Ps 10:2; 31:23; Sp 14:3; 29:23; Mr 7:22.
HOOGMOEDIG(EN), 2Sa 22:28; Ps 94:2; 101:5.
1Sa 2:3 Spreekt toch
´ ´ niet steeds zo h.
Sp 16:18 h. geest voor struikeling
Jes 2:11 h. ogen moeten neergeslagen worden
Ze 3:11 zal uw h. uitgelatenen verwĳderen
Jak 4:6 God weerstaat h.
Lu 1:51; 2Ti 3:2.
HOOGTE, Ro 8:39 noch h. noch diepte
2Kor 10:5 elke h. die wordt opgericht
HOOGWAARDIGHEIDSBEKLEDER, Sp 14:28.
HOOP, 1Sa 27:1; Job 14:7; Ps 146:5.
Han 24:15 op God mĳn h. gesteld
Han 26:7 Betreffende deze h., o koning
Ro 5:5 h. leidt niet tot teleurstelling
Ro 8:20 onderworpen, op basis van h.
Ro 15:4 door onze volharding h. hebben
Ef 2:12 geen h. en zonder God in wereld
1Th 4:13 de overigen, die geen h. hebben
Heb 6:19 Deze h. als anker voor de ziel
Jer 18:12; Ro 8:24; 1Kor 9:10; Ef 4:4; Kol 1:27;
Heb 10:23; 1Pe 3:15.
HOORDERS, Ro 2:13; Jak 1:22.
HOORN(S), Le 25:9 luid schallende h.
Ez 33:6 zwaard ziet en niet op h. blaast
Da 7:8 een andere h., een kleine
Da 8:5 een opvallende h. tussen zĳn ogen
Opb 17:12 de tien h. betekenen tien koningen
HOORNGESCHAL, Joz 6:5.
HOPELOOS, Jes 57:10; Jer 2:25.
HOPEN, Sp 20:22; Mi 5:7; Heb 11:1.
Ps 25:3 Ook zal geen van hen die op u h.
Jes 40:31 wie op Jehovah h., nieuwe
¨ kracht
Mt 12:21 op zĳn naam zullen natien h.
HOREB, De 5:2 in H. een verbond gesloten
Ex 3:1; 17:6; De 9:8; 29:1; Ps 106:19.
HOREN, Joz 2:11; 2Kon 21:12; Ps 85:8.
Joz 9:9 geh. van zĳn faam in Egypte
Ps 19:3 geen stem van hun zĳde wordt geh.
Ps 34:2 zachtmoedigen zullen het h.
Sp 15:29 gebed van rechtvaardigen h. hĳ
Jes 65:24 terwĳl zĳ nog spreken, ikzelf zal h.
Jes 66:8 Wie heeft zo iets geh.?
Am 8:11 naar het h. van woorden van Jehovah
Mt 7:24 ieder die deze woorden h.
Mt 10:27 wat gĳ in het oor h. fluisteren
Mt 13:13 ofschoon zĳ h., tevergeefs h.
Ro 10:14 Hoe zullen zĳ vervolgens h.
Opb 22:17 laat ieder die het h., zeggen:
Jes 34:1; 40:28; 43:9; 64:4; Mt 13:23; Lu 8:10;
Jo 5:24, 28; Han 9:7; 1Kor 2:9; 1Jo 5:14; Opb 3:20;
22:17.
HOREND, Sp 20:12 Het h. oor en het ziende oog
HOREN ZEGGEN, Job 42:5; Ps 18:44.
HOUDEN, Ge 17:9 mĳn verbond h.
Jes 56:2 sabbat h. om hem niet te ontheiligen
HOUDEN, IN HET LEVEN, Ps 22:29 eigen ziel i.
Ps 80:18 Moogt gĳ ons i.
Ps 119:50 ´ uw
toezegging die mĳ i.
´
Pr 7:12 wıjsheid haar bezitters i.
Ps 119:25, 107; Jer 49:11.
HOUDEN, IN STAND, Heb 1:3 hĳ alle dingen i.
HOUDEN, VOOR DE GEK, Re 16:10.
HOUTEN, Le 26:13 h. van uw juk
Ez 34:27 de h. van hun juk verbreek
HOUTHAKKERS, Joz 9:21 h. en waterputters
HOUTSKOOLGLOED, Jes 47:14 Er zal geen h. zĳn
HOUWEN, IN STUKKEN, Da 2:5; 3:29.
HOVAARDIG, Ps 131:1; Sp 30:13.
Sp 6:17 h. ogen, een leugentong
Sp 18:12 is het hart van een man h.
HOVAARDIGHEID, Jes 2:11 h. neergebogen
HUICHELAAR(S), Mt 15:7; 24:51.
Mt 7:5 H.! Haal eerst balk¨ uit eigen oog
Mt 23:13 Wee u, Farizeeen, h.!

HUICHELACHTIG—INSINUATIES
HUICHELACHTIG, Jak 3:17 wĳsheid niet h.
HUICHELARIJ, Mt 23:28 zĳt gĳ vol h.
¨
Lu 12:1 zuurdeeg van de Farizeeen, hetwelk h. is
Ro 12:9 Uw liefde zĳ zonder h.
2Kor 6:6; 1Ti 1:5; 4:2; 2Ti 1:5.
HUID, Job 2:4 H. voor h.
Job 19:26 mĳn h., die zĳ hebben gevild
Jer 13:23 Kan een Kuschiet zĳn h. veranderen?
Ez 37:6 ik wil u overtrekken met h.
HUIS, 2Sa 7:13; Ps 84:10; Jes 2:2.
Ps 27:4 ik in h. van Jehovah mag wonen
Ps 127:1 Als Jehovah h. niet bouwt
Hag 2:7 dit h. met heerlĳkheid vervullen
Mt 23:38 Uw h. u verlaten achtergelaten
Han 20:20 in het openbaar en van h. tot h.
Ro 16:5 de gemeente die in hun h. is
Mt 21:13; Mr 3:25; Heb 3:3, 6; 1Pe 2:5.
HUISDIEREN, Ge 1:24; 2:20.
HUISGENOTEN, Mt 10:36 vĳanden eigen h.
HUISGEZIN, Ef 2:19 leden van h. van God
Ge 7:1; 47:12; Sp 27:27; 31:15.
HUISKNECHT, Lu 16:13 h. van twee meesters
Ro 14:4 Wie zĳt gĳ, dat gĳ h. oordeelt?
HUISRAAD, Mt 12:29 en zĳn h. roven
HUIS VAN BEWARING, 1Kon 22:27.
HUIVEREN, Ez 38:20 en alle mensen moeten h.
HUIVERIG GEVOEL, Ps 119:120.
HUIVERING, Ez 4:16; 12:19.
Jes 33:14 h. heeft afvalligen aangegrepen:
HUIZEN, Mr 5:3 Hĳ h. te midden van de graven
HUIZEN (de), Mr 10:30.
Jes 6:11 h. zonder aardse mens zĳn
Jes 65:21 h. bouwen en bewonen
Han 7:48 woont de Allerhoogste niet in h.
HULDA, 2Kon 22:14 de¨ profetes H.
HULDE, Da 2:46 Daniel bracht hĳ h.
Lu 24:52 zĳ brachten hem h.
Mt 2:11; Jo 9:38; Han 10:25; Heb 1:6; Opb 3:9.
HULLEN, Ps 104:2 U h. in het licht
Opb 4:4; 7:9; 11:3.
HULP, Re 5:23; Ps 22:19.
Ps 46:1 h. die gemakkelĳk te vinden is
Jes 10:3 Tot wie vlieden om h.
Jes 31:1 Wee hun die afdalen naar Egypte om h.
Da 11:34 met een kleine h. geholpen worden
Ro 8:26 de geest onze zwakheid te h.
Heb 2:18 die op proef gesteld, te h. komen
Heb 4:16 tot h. op de juiste tĳd
HULPELOZE, 2Kon 14:26 Er was geen h.
HUREN, Ne 13:2 Bileam tegen hen geh.
Mt 20:1 om werkers voor wĳngaard te h.
Ge 30:16; De 23:4; Ne 6:12; Jer 46:21.
HUWELIJK, Lu 17:27.
Ex 21:10 wat haar in het h. toekomt
Lu 20:35 noch ten
´ ´ h. gegeven
2Kor 11:2 aan een man ten h. beloofd
HUWELIJKSBED, Heb 13:4
¨ h. zonder
HUWELIJKSCEREMONIEN, Mt 22:10.
HUWEN. Zie ook TROUWEN.
Mt 22:30 in opstanding h. de mannen niet
Mt 24:38¨ h. en werden ten huwelĳk gegeven
HYMENEUS, 1Ti 1:20; 2Ti 2:17.
HYSOP, Le 14:6; Nu 19:6.
Ps 51:7 Moogt gĳ mĳ met h. zuiveren
Heb 9:19 met water en scharlaken wol en h.
HYSOPSTENGEL, Jo 19:29.

I
IJDEL, Pr 7:15; Ef 5:6.
Ps 2:1 over iets ĳ. blĳven mompelen?
Pr 9:9 al de dagen van uw ĳ. leven
IJDELE AFGOD(EN), Ps 31:6 waardeloze, ĳ.
De 32:21; 1Kon 16:13; 2Kon 17:15; Jer 2:5.
IJDELHEID, Sp 13:11 voortspruiten uit ĳ.
Pr 3:19 geen superioriteit, alles is ĳ.
Ro 8:20 schepping aan ĳ. onderworpen
Pr 1:2; 4:4; 11:10; Jes 49:4; Jer 10:15.
IJS, Ez 1:22 geglinster van ĳ.
IJVER, Jes 37:32.
Ps 69:9 ĳ. voor uw huis heeft mĳ verteerd
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Jes 9:7 de ĳ. van Jehovah zal dit doen
Ze 3:8 door ĳ. zal aarde verslonden worden
Jo 2:17 ĳ. voor uw huis zal mĳ verteren
Ro 10:2 dat zĳ ĳ. voor God hebben
Fil 3:6 wat ĳ. betreft, vervolger van gemeente
IJVERAAR, Lu 6:15; Han 1:13.
IJVERIG(ER), Ga 1:14 ĳ. voor overleveringen
Tit 2:14 volk ĳ. voor voortreffelĳke werken
1Kor 12:31; Ga 4:17; 1Ti 5:10; Opb 3:19.
IJZER(S), Ps 107:10 gevangenen in ĳ.
Jes 60:17 in plaats van ĳ. zilver
Da 2:33 voeten deels ĳ. en deels leem
IJZEREN, Ps 2:9 breken
met ĳ. scepter
¨
Opb 12:5 alle natien weiden met een ĳ. staf
1Kon 6:7; Jer 1:18; 28:14; Opb 2:27.
IJZERSMELTOVEN, De 4:20.
IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN, Ex 3:14.
ILLUSTRATIE(S), Mt 13:10 Waarom door i.?
Mt 13:34 zonder i. sprak hĳ niet
Mt 13:35 Ik wil mĳn mond opendoen met i.
Mt 24:32 Leert van de vĳgenboom als i.
Lu 8:10 aan de overigen gegeven in i.
Ga 3:15 ik spreek met menselĳke i.:
Heb 9:9 tent is i. voor de bestemde tĳd
Heb 11:19 hem bĳ wĳze van i. ontvangen
Mt 15:15;
¨ Mr 4:10, 11; 12:1, 12; 13:28.
IMMANUEL, Jes 7:14; 8:8; Mt 1:23.
IMMOREEL, Ps 73:27 al wie u i. verlaat
IMMORELE BETREKKINGEN, Nu 25:1.
IMMORELE GEMEENSCHAP, Ex 34:15.
Re 2:17 zĳ hadden i. met andere goden
Ps 106:39 i. hebben door hun handelingen
Le 17:7; 20:5; Nu 15:39.
IMPROVISEREN, Am 6:5.
INACTIEF, Ro 6:6; Jak 2:20.
2Pe 1:8 u beletten i. of onvruchtbaar te zĳn
INBEELDEN, Es 4:13 u in uw ziel niet i.
INBEELDINGEN, Ps 73:7 i. van het hart
INBEZITNEMING, Fil 2:6 geen i. overwogen
INBREKEN, Mt 6:19 waar dieven i.
INBRENGEN, Han 4:14 konden er niets tegen i.
INBREUK, 1Th 4:6 niemand i. op rechten
INDACHTIG, Ge 19:29 God Abraham i. was
Jes 43:26 Maak mĳ i.; laat uw relaas horen
INDIA, Es 1:1; 8:9.
INEENDUIKEN, Jes 31:4.
INEENKRIMPEN, Ps 29:8; 55:4.
INEENSTORTEN, Ps 58:7.
´ ´
INEENSTORTING,
Sp 16:18 Trots voor i.
´ ´
Sp 18:12 Voor een i. is het hart hovaardig
Jes 1:28; Jer 4:6; 51:54; Klg 1:7; 2:11; Mt 7:27.
INFLUISTERINGEN, 2Kor 12:20.
INFORMEREN, Mt 2:4; Han 21:33; 23:34.
INGAAN, Heb 4:10 Gods rust i.
INGANG(EN), Sp 17:19 wie zĳn i. hoog maakt
Ez 33:30 i. van de huizen
Le 8:3, 33; 16:7; Joz 19:51; 2Pe 1:11.
INGESCHREVEN, Heb 12:23 i. in hemelen
INGESCHREVENEN, Nu 1:44; 3:22; 26:7.
INGESLOTEN, Jes 1:8 als een i. stad
INGEWANDEN, Ex 29:13 vet dat i. bedekt
Ze 1:17 hun bloed als stof, en hun i. als drek
INGEWIKKELD, 1Kon 10:1 met i. vragen
INHALEN, De 19:6; Ps 18:37.
INKOMSTEN, Jes 23:3 oogst van Nĳl, haar i.
INKT, Jer 36:18; 2Jo 12; 3Jo 13.
2Kor 3:3 niet met i., maar met geest
INKTHOORN, Ez 9:2, 3.
INLATEN MET, Sp 24:21; 1Ti 5:13.
2Th 3:11 zich i. wat hun niet aangaat
INLICHTEN, 2Sa 15:13 iemand die hem i.
INNEMEN, Za 14:2 Jeruzalem zal i. worden
INNERLIJK, 2Kor 4:16; Ef 3:16.
Ro 14:1 betreffende i. twĳfelvragen
INNERLIJKE MENS, Ro 7:22 Naar de i.
INPLANTING, Jak 1:21 i. van het woord
INSCHERPEN, De 6:7 ze uw zoon i.
INSCHRIJVEN, Lu 2:1 bewoonde aarde i.
INSECTEN, De 28:42.
INSINUATIES, Hab 2:6.
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INSLUITEN, Jes 51:13 degene die u i.
INSNIJDING, Le 21:5 in vlees geen i. maken
INSPANNEN, Kol 4:12; 1Ti 4:10.
Lu 13:24 u krachtig i. om binnen te gaan
Ro 15:30 u met mĳ i. in gebeden
¨
INSPECTEREN, Lu 19:44 tĳd waarin geı.
INSPECTIEDAG, 1Pe 2:12 op zĳn i.
INSPIRATIE, 1Kr 28:12 bouwplan door i.
Mt 22:43 kan David hem onder i. Heer noemen
Opb 1:10 Door i. in de dag des Heren
INSPIREREN, Opb 19:10 dat tot profeteren i.
INSTALLATIE, Ex 29:22.
INSTALLATIEOFFER, Le 7:37; 8:28.
INSTANTIE, 1Kor 4:3 menselĳke i.
INSTEMMEN, Lu 11:48.
Lu 23:51 deze had niet i. met hun snode plan
INSTEMMING, Job 38:7 juichend i. betuigden?
INSTINCTIEF, Sp 30:24 i. wĳs:
INSTORTING, Jes 30:13.
INSTRUMENT, Ps 71:22 i. dat snaren heeft
INTELLECTUELEN, 1Kor 1:19.
Mt 11:25 voor de wĳzen en i. verborgen
INTELLIGENTIE, 1Kor 1:19 i. negeren
Opb 13:18 Wie i. heeft, berekene het getal
Opb 17:9 komt het aan op i. die wĳsheid heeft
INTENS, 1Pe 1:22 i. liefhebben
1Pe 4:8 Hebt bovenal i. liefde voor elkaar
INTENSE BELANGSTELLING, Ps 119:97; Am 4:13.
INTENSIEF, Han 18:28 i. bewees hĳ
INTERGELOOF. Zie JUK MET ONGELOVIGEN.
INTERVALLEN, 1Kor 14:7 tussen tonen geen i.
INTIEME GROEP, Job 19:19 i. verfoeien
Jer 23:22 indien zĳ in mĳn i. hadden gestaan
Ps 89:7; 111:1; Jer 15:17; 23:18; Ez 13:9.
INTIEME KENNISSEN, Job 19:14.
INTREKKEN, Da 6:8, 12.
INVASIE, Mi 5:1 o dochter van een i.
INVENTARIS, Ex 38:21 i. van tabernakel
INWENDIG, 2Kor 1:9 i. hadden wĳ het gevoel
INWENDIGE DELEN, Ps 51:6.
Ps 40:8 uw wet is in mĳn i.
INWIJDEN, De 20:5; 1Kon 8:63.
Heb 9:18 verbond niet i. zonder bloed
Heb 10:20 voor ons i. als nieuwe weg
INWIJDING, 2Kr 7:9 i. van het altaar
Nu 7:10; Ezr 6:16; Ne 12:27; Da 3:2.
INWIJDINGSFEEST, Jo 10:22.
INWIKKELEN, Jes 8:16 het getuigenis i.
INWONENDE VREEMDELING(EN), Ge 15:13.
Le 24:22 i. en ingeborene dienen gelĳk
te zĳn
¨
Nu 35:15 Voor de zonen van Israel en de i.
Mal 3:5 degenen die de i. afwĳzen
Ef 2:19 Gĳ zĳt geen vreemden en i. meer
Ex 22:21; De 10:18, 19; Ps 146:9; Jes 14:1; Jer 7:6;
22:3; Za 7:10.
INWONER(S), Jer 26:15; Za 12:8.
Jes 6:11 Totdat de steden zonder i. zĳn
Jes 33:24 geen i. zal zeggen: Ik ben ziek
INWOONSTER, Jes 12:6 o gĳ i. van Sion
INWRIJVEN, Ps 23:5 Met olie mĳn hoofd i.
INZAMELING(EN), 1Kor 16:1, 2.
INZAMELING, FEEST DER, Ex 34:22.
INZETTING(EN), Ex 12:14 Als een i.
Ez 37:24 mĳn i. zullen zĳ onderhouden
Ze 2:2 Voordat de i. iets het licht doet zien
Le 18:5; Nu 10:8; Job 38:33; Jer 31:35.
INZICHT, Sp 1:3 onderricht dat i. verleent
Sp 13:15 Goed i. zelf verschaft gunst
Sp 14:35 welgevallen in de knecht met i.
Sp 16:22 I. is een bron van leven
Sp 19:11 i. van een mens vertraagt toorn
Da 11:33 die i. hebben onder het volk
Ro 3:11 niemand die enig i. heeft
Ef 3:4 het i. dat ik in het heilige geheim heb
1Kr 28:19; Ps 111:10; 119:99; Sp 3:4; Jes 44:18;
Jer 3:15; 9:24; Da 12:3, 10.
INZIEN, Job 6:24 En laat mĳ i.
Ef 5:17 blĳft i. wat wil van
Jehovah is
¨
INZWELGEN, Ob 16 natien zullen i.
IRRITEREN, Ef 6:4 i. uw kinderen niet
Ezr 5:12; Job 19:2; Jes 51:23.

INSLUITEN—JEBUSI
¨
ISAAK, Ge 17:19 hem de naam I. geven
Ro 9:7 uw zaad zal door I. zĳn
Ge¨ 22:9; Mt 8:11; Heb 11:17, 20.
ISAI, 1Sa 16:1; Jes 11:1; Ro 15:12.
ISKARIOT,
Mt 10:4; 26:14; Jo 6:71.
¨
ISMAEL,
Ge 16:11; 25:9; 28:9; Jer 41:6.
¨
ISRAEL, Ge 35:10 I. zal uw naam worden
Ex 4:22 I. is mĳn zoon, mĳn eerstgeborene
1Kr 17:21 welke andere natie is als volk I.
Ho 1:10 zonen van I. als zandkorrels
Ro 9:6 niet allen uit I. zĳn werkelĳk I.
Ef 2:12 vervreemd van de staat I.
Ge 32:28; Ps 135:4; Jes 8:14; 10:20; Ez 36:22;
Han¨ 13:23; Heb 8:10.
ISRAELIET, Jo 1:47; Ro 11:1.
ISSASCHAR,
Ge 30:18; Re 5:15; Opb 7:7.
¨
ITALIE, Heb 13:24 Zĳ die in I. zĳn
IZEBEL, 1Kon 16:31; 21:15, 23; 2Kon 9:30.

J
JA, Mt 5:37 Laat uw J. J. betekenen
2Kor 1:20 beloften zĳn J. geworden door hem
JAAR, Le 25:10 vĳftigste j. heiligen
Nu 14:34 veertig dagen, een dag voor een j.
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JUKGENOOT, Fil 4:3 ook u, echte j.
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Mt 8:12; 13:42; 22:13; 24:51; 25:30.
KNECHT(EN). Zie ook SLAAF, SLAVEN.
Ps 116:16 want ik ben uw k.
Jes 43:10 Gĳ zĳt mĳn getuigen,
¨ mĳn k.
Jes 49:3 Gĳ zĳt mĳn k., o Israel
Jes 53:11 de´ rechtvaardige,
mĳn k.
´
Jes 65:13 Mıjn k. zullen eten
Jes 65:15 zĳn k. met een andere naam noemen
Jer 25:9 Nebukadrezar, mĳn k.
Am 3:7 aangelegenheid geopenbaard aan zĳn k.
Za 3:8 ik doe mĳn k. Spruit komen!
Mt 12:18 Mĳn k., die ik gekozen heb
Han 4:30 de naam van uw heilige k. Jezus
Sp 11:29; Jer 7:25.
KNEUSWONDEN,
Sp 20:30.
¨
KNIE(EN), Jes 45:23; Ez 7:17.
¨
Ro 11:4 k. niet voor Baal gebogen
Ro 14:11 voor mĳ zal elke k. zich buigen
Fil 2:10 in de naam van Jezus elke k. buigen
Heb 12:12 richt de verslapte k. op
KNIPPEN, Sp 6:13 met zĳn oog k.
KNOTS, Jer 51:20 een k., als oorlogswapens
KNUPPELS, Mt 26:47, 55; Lu 22:52.
KOERIERS, Es 3:13 brieven door k.
KOESTEREN, Jer 29:11 welke gedachten ik k.
Ef 5:29 maar hĳ voedt en k. het
1Th 2:7 zogende moeder eigen kinderen k.
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KOK, 1Sa 9:23, 24.
KOLEN, Ps 18:12; Ez 10:2.
Ro 12:20 vurige k. op zĳn hoofd stapelen
KOLENBEKKEN, Jer 36:22 brandend k.
KOLONIE, Han 16:12 naar Filippi, een k.
KOMEN, Ps 40:7 Zie, ik ben gek.
Jes 55:1 dorstigen! K. tot het water
Mt 6:10 Uw koninkrĳk k. Uw wil geschiede
Mr 13:26 Zoon des mensen zien k. in wolken
Lu 12:45 Mĳn meester k. nog lang
¨ niet
Han 16:9 K. over naar Macedonie
Opb 22:17 laat die het hoort, zeggen: K.!
Jes 2:3; Mt 16:28; 25:34; Lu 21:26.
KOMEN, IN AANMERKING, Sp 11:19 i. voor leven
Mt 5:22 die zegt: Gĳ dwaas! i. voor Gehenna
Ro 3:19 voor bestraffing door God i.
KOMEN, TEN VAL, Sp
´ 11:14.
Ro 11:11 Zĳn zĳ zo gestruikeld, dat zĳ t.?
KOMEN, TOT STAND, Sp 15:22 iets t.
Jes 8:10 Spreekt woord en het zal niet t.
KOMMER, Ps 6:7 Van k. is mĳn oog zwak
KOMST. Zie ook TEGENWOORDIGHEID.
Mal 3:2 wie zal de dag van zĳn k. verdragen
KONING(EN), 1Sa 8:19 een k. over ons komen
Ps 2:2 k. der aarde stellen zich op
Ps 110:5 Jehovah zal k. verpletteren
Jes 32:1 k. regeren voor rechtvaardigheid
Jer 10:10 de K. tot onbepaalde tĳd
Za 14:9 Jehovah moet k. worden over de aarde
Mt 21:5 Zie! Uw K. komt tot u
Lu 21:12 voor k. en bestuurders slepen
¨
Jo 1:49 Rabbi, gĳ zĳt K. van Israel
Jo 18:37 Gĳzelf zegt dat ik een k. ben
Jo 19:15 geen andere k. dan caesar
1Ti 1:17 de K. der eeuwigheid
Opb 16:14 gaan uit tot k. van gehele aarde
Opb 19:16 K. der k. en Heer der heren
Re 5:19; 9:8; 2Kr 9:22; Ps 89:27; Jes 41:21; Da 4:37;
Mt 27:37; Han 17:7; 1Ti 6:15.
KONINGIN, Mt 12:42 k. van het Zuiden
Opb 18:7 Ik zit als k., en ben geen weduwe
1Kon 10:1; Es 2:17; Jer 7:18; Da 5:10.
¨
KONINGSHUIS, 2Kr 36:20 het k. van Perzie
KONING VAN HET NOORDEN, Da 11:6-8, 15, 40.
KONING VAN HET ZUIDEN, Da 11:11, 25, 40.
KONINKLIJK, Da 10:13; Lu 7:25; 1Pe 2:9.
KONINKLIJKE GEBIED, Joz 13:12, 21, 27, 30, 31.
KONINKLIJKE HEERSCHAPPIJ, 1Sa 15:28; Jer 26:1;
Ho 1:4.
KONINKRIJK(EN), Ex 19:6 k. van priesters
2Kon 19:19 alle k. weten dat gĳ God zĳt
1Kr 29:11 Van u is het k., o Jehovah
Da 2:44 zal de God des hemels k. oprichten
Da 7:27 Hun k. een k. van onbepaalde duur
Ze 3:8 mĳn beslissing is, dat ik k. bĳeenbreng
Mt 6:10 Uw k. kome. Uw wil geschiede
Mt 6:33 Blĳft dan eerst het k. zoeken
Lu 12:32 goedgedacht u het k. te geven
Jo 18:36 Mĳn k. geen deel van deze wereld
1Kor 15:24 wanneer hĳ k. aan God overdraagt
Heb 11:33 die k. een nederlaag toebrachten
Opb 1:6 hĳ heeft ons gemaakt tot een k.
Opb 11:15 k. der wereld is het k. van onze Heer
Ezr 1:2; Jes 9:7; 23:17; Jer 25:26; Mt 4:8; 24:14; 25:34;
Lu 22:29; Kol 1:13; 2Ti 4:1; Jak 2:5; Opb 5:10.
KONINKRIJK DER HEMELEN, Mt 3:2.
Mt 10:7 zegt: Het k. is nabĳ gekomen
Mt 23:13 omdat gĳ het k. toesluit voor mensen
KONINKRIJK GODS, 1Kor 4:20.
Mt 21:43 k. zal van u worden weggenomen
Mr 4:11 heilige geheim van het k. gegeven
Lu 6:20 want u behoort het k.
Lu 9:62 goed geschikt voor het k.
Lu 17:20 k. komt niet met waarneembaarheid
Lu 17:21 Want ziet! het k. is in uw midden
Han 14:22 door verdrukkingen het k. binnengaan
Ro 14:17 k. betekent niet eten en drinken
KOOI(EN), Ez 19:9; Ze 2:6.
Mi 2:12 In eenheid stellen, als schapen in de k.
Jo 10:16 schapen, die niet van deze k. zĳn
KOOKPOT(TEN), Nu 11:8; Re 6:19.
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KOOKSTERS, 1Sa 8:13.
KOOL, Jes 6:6.
KOOPAKTE, Jer 32:12, 16.
KOOPHANDEL, Sp 31:18 haar k. goed
KOOPLIEDEN, Opb 18:3 k. rĳk geworden
Jes 23:2; Ez 27:21; Opb 18:11.
KOOPMAN, Mt 13:45 koninkrĳk gelĳk k.
KOOPWAAR, Ez 27:27 die uw k. ruilen
Jo 2:16 huis van mĳn Vader tot huis van k.!
KOOPWAREN, Ne 10:31 op sabbatdag k. brachten
KOORDEN, Ps 18:4.
Ps 2:3 hun k. van ons afwerpen!
KOORTS, Mt 8:15; Jo 4:52; Han 28:8.
De 32:24; Hab 3:5 brandende k.
KOP(PEN), Jes 9:15; Opb 13:3.
Ge 3:15 Hĳ zal u in de k. vermorzelen
KOPEN. Zie ook GEKOCHT.
Ge 47:19 K. ons
´ ´ en ons land voor brood
Sp 23:23 K.´ waarheid en verkoop ze niet
Jes 55:1 He, al gĳ dorstigen! Komt, k. en eet
Mt 13:44 verkoopt
wat hĳ heeft en k. veld
´ ´
Mt 13:46 een parel gevonden en k. ze
1Kor 7:30 zĳ die k., als zĳ die niet bezitten
Opb 13:17 niemand zou kunnen k. of verkopen
Ru 4:4, 8; Jer 32:44; Opb 3:18; 18:11.
KOPER (de), Sp 20:14 Het is slecht! zegt de k.
KOPER (het), 1Kor 13:1 klinkend stuk k.
KOPERGELD, Mr 6:8.
KOPIE, Heb 9:24 een k. van de werkelĳkheid
KORACH, Nu 16:1; 26:9-11; Ju 11.
KORALEN, Sp 8:11 wĳsheid beter dan k.
KORBAN, Mr
¨ 7:11 Al wat ik heb, is k.
KOREN, Joe 1:10; 2:19; Mr 4:28.
KORENAREN, Ge 41:5 zeven k. schoten op
KORENMAGAZIJNEN, Ge 41:56.
KORES. Zie CYRUS.
KORREL(S), Le 2:14 gebroken k.
1Kor 15:37 gĳ zaait louter een k.
KORT, Jes 50:2.
Jes 59:1 hand van Jehovah niet te k.
1Kor 7:29 overgebleven tĳd is k. geworden
2Kor 4:17 verdrukking van k. duur
Opb 12:12 weet dat hĳ k. tĳdsperiode heeft
KOSTBAAR(DER), 1Sa 26:21.
Ps 116:15 K. in de ogen van Jehovah
Ps 139:17 hoe k. zĳn mĳ uw gedachten!
Jes 43:4 gĳ k. zĳt geweest in mĳn ogen
1Ti 2:9 niet met zeer k. kleding
1Pe 1:19 met k. bloed, ja, van Christus
1Pe 2:4 door mensen verworpen, k. bĳ God
Sp 3:15; 1Pe 2:6; 2Pe 1:4.
KOSTE, TEN, 2Kon 15:20.
Joz 6:26 Jericho herbouwt. T. van eerstgeborene
KOSTELOOS, 1Kor 9:18 k. verschaffen
KOSTEN, Han 21:24; 1Kor 9:7.
Lu 14:28 eerst de k. berekenen
KOUD, Mt 10:42; Opb 3:15, 16.
KOUDE, Ge 8:22; Job 37:9.
Ps 147:17 Wie kan voor zĳn k. standhouden?
KRAAIEN, Mt 26:34; Mr 14:30.
KRACHT(EN), Ex 9:16 om u mĳn k. te tonen
Re 5:31 zon te voorschĳn komt in haar k.
Ps 89:8 Wie is vol k. als gĳ, o Jah?
Jes 11:2 geest van raad en van k.
Jes 40:29 Hĳ geeft de vermoeide k.
Hab 1:4 verliest de wet haar k.
Za 4:6 Niet door k., maar door mĳn geest
Mt 24:29 k. der hemelen worden geschokt
Mr 12:30 Jehovah liefhebben met geheel uw k.
Han 1:8 maar gĳ zult k. ontvangen
Ro 8:38 noch toekomende dingen, noch k.
Ro 9:22 Indien God zĳn k. wil bekendmaken
1Kor 4:20 niet in woorden, maar in k.
1Kor 15:43 gezaaid in zwakheid, opgewekt in k.
2Kor 4:7 k. die wat normaal is te boven gaat
2Kor 12:9 k. van Christus gelĳk een tent
Kol 1:29 werking, die in mĳ werkt met k.
1Ti 1:12 Jezus, die mĳ k. heeft verleend
2Ti 1:7 God heeft een geest gegeven van k.
2Ti 3:5 toewĳding hebben, k. niet bezitten
2Ti 4:17 de Heer stond bĳ mĳ en gaf k.

KOOKSTERS—KUSSEN
Jak 5:16 smeking rechtvaardige heeft veel k.
1Pe 1:5 door Gods k. door geloof behoed
1Pe 3:22 k. werden aan hem onderworpen
Opb 11:17 gĳ uw grote k. hebt opgenomen
Opb 12:10 Nu is gekomen de redding en de k.
Ge 48:2; Re 16:17; 1Sa 2:9; 2Kon 19:3; Job 37:23;
Jes 40:31; 63:1; Da 10:19; Lu 1:35; Ro 1:16, 20; 2Ti 2:1;
Heb 6:5.
KRACHT, VAN, Da 9:27; Heb 9:17.
KRACHTELOOS, Job 40:8; Ga 3:17.
Jo 10:35 Schrift niet k. gemaakt kan worden
KRACHTENS, 1Kor 11:25 verbond k. mĳn bloed
KRACHTIG, 2Kor 10:4 niet vleselĳk, maar k.
2Kor 12:10 wanneer ik zwak ben, dan ben ik k.
2Th 1:7 Jezus met zĳn k. engelen
Mr 9:39; Lu 13:24; Ro 4:20; Heb 11:34.
KRACHTIGE WERKEN, 1Kor 12:10, 29; Ga 3:5.
KRAMP(EN), Jes 13:8; 21:3; Da 10:16.
2Sa 1:9 k. heeft mĳ aangegrepen
KRANKZINNIGE, 1Sa 21:13 als een k.
KRANS, Sp 1:9 aantrekkelĳke k. voor hoofd
Jes 28:5 Jehovah als een luisterrĳke k.
KRAP, Mi 6:10 de k. efa-maat
KRENKEN, De 4:25; 31:29; 1Kon 16:33.
Ez 32:9 ik wil het hart van vele volken k.
KRETHI, 2Sa 20:7.
KREUPEL, Mal 1:8; Han 14:8; Heb 12:13.
Mi 4:7 haar die k. ging, tot overblĳfsel maken
KREUPELE(N), Mal 1:13; Mt 15:30.
Jes 35:6 k. klimmen als een hert
KRIBBE, Lu 2:7, 12, 16.
Sp 14:4 Waar geen runderen zĳn, is de k. schoon
KRIJGSDIENST, Jes 40:2; Lu 3:14.
KRIJGSMACHT, Za 4:6 ¨ Niet door een k.
Ez 37:10; 38:4, 15; Joe 2:11, 25.
KRING, Mr 6:6 in een k. de dorpen rond
Job 1:5; 26:10; Mt 10:23; Ro 15:19.
KRITIEKE TIJDEN, 2Ti 3:1.
KRITISEREN, 1Ti 5:1 K. oudere man niet
KROM, Sp 10:9; Mi 3:9.
Fil 2:15 k. en verdraaid geslacht
KRONKELIG, Ps 18:26 zult gĳ u k. betonen
KROON, Ez 21:26 zet af de k.
2Ti 4:8 voor mĳ weggelegd de k.
Opb 2:10 u de k. des levens geven
Es 8:15; Mt 27:29; 1Th 2:19; Jak 1:12; 1Pe 5:4.
KRUIK(EN), Re 7:16, 20; Klg 4:2.
Ex 16:33 Neem k. en doe daar manna in
Heb 9:4 gouden k. met manna
KRUIMELS, Mt 15:27 hondjes eten k.
KRUIPEN, De 33:29.
KRUIPEND, 2Sa 22:45; Ps 18:44; 66:3.
KRUIPENDE DIEREN, Han 10:12.
KRUIPEND GEDIERTE, Ps 148:10.
KRUIS. Zie MARTELPAAL, MARTELPALEN.
KRUISEN, Le 19:19 huisdieren niet k.
KRUISIGEN. Zie PAAL.
KUDDE(N), Ps 65:13 De weiden met k. bekleed
Jes 40:11 Als een herder zĳn k. weiden
Lu 12:32 Vreest niet, kleine k.
1Pe 5:3 u voorbeelden voor de k. betonen
Re 5:16; Jes 13:20; 60:7; 61:5; Jer 25:34; Mi 2:12;
Mt 8:30; 26:31; Mr 5:11; Lu 8:32; 1Pe 5:2.
KUIL, Ps 7:15; 40:2; Ez 26:20.
Job 33:24 Laat hem niet in de k. afdalen!
Jes 14:15 in de meest afgelegen delen van de k.
Jes 38:18 Zĳ die in de k. afdalen
Mt 15:14 zullen beiden in een k. vallen
KUIPERIJEN, Ef 6:11 k. van de Duivel
KUNSTHANDWERKER(S), Ex 35:35; Jes 40:19; Jer 10:3;
Han 19:24, 38.
KUNSTIG, Ex 35:33 allerlei k. producten
KUNSTIG VERZONNEN, 2Pe 1:16 k. verhalen
KUNST VAN ONDERWIJZEN, 2Ti 4:2; Tit 1:9.
KUS(SEN), Sp 27:6 k. van een hater
Lu 22:48 verraadt gĳ de Zoon met een k.?
Ro 16:16 Groet elkaar met een heilige k.
KUSCH, Ge 10:6-8; Jes 11:11; Jer 46:9.
KUSSEN, Ps 2:12 K. de zoon
1Kon 19:18; Lu 7:38; 15:20; Han 20:37.

KUSTVLAKTE—LEEGMAKEN
KUSTVLAKTE, Hgl 2:1 saffraan van de k.
KWAAD, Ge 3:5 kennend goed en k.
1Sa 23:9 Saul k. tegen hem in de zin had
Jes 65:25 geen k. doen noch verderf stichten
Hab 1:13 te zuiver van ogen om k. te zien
Ro 12:17 Vergeldt niemand k. met k.
Ro 13:10 liefde berokkent naaste geen k.
2Ti 1:8 draag uw deel in het lĳden van k.
2Ti 2:3 Draag uw deel in het lĳden van k.
Jak 1:13 met k. dingen niet worden beproefd
1Pe 3:9 vergeldt geen k. met k.
Ge 2:9; 43:6; 50:15; Ex 21:17; Sp 12:20; 14:22; Jes 11:9;
2Kor 5:10; 2Ti 2:9; 4:5.
KWAADAARDIG, Ef 4:31 Alle k. bitterheid
De 28:35; Job 2:7; Ez 28:24.
KWAADDOEN, Sp 2:14.
KWAAL, 2Kr 21:15.
Sp 18:14 geest van man kan zĳn k. verdragen
KWADE, Sp 11:27 degene die op het k. uit is
Da 11:27 hart geneigd k. te doen
Ro 16:19 onschuldig ten opzichte van het k.
KWALEN, Ex 23:25.
Ps 103:3 die al uw k. geneest
KWALIJK NEMEN, Ex 4:10.
KWARTELS, Nu 11:31 wind voerde k. aan
KWARTIERMEESTER, Jer 51:59 Seraja was de k.
KWELLEN, Ge 15:13 hen k., vierhonderd jaar
Ex 22:22; 2Sa 7:10; Ps 94:5; Jes 53:7; 60:14; Na 1:12;
Ze 3:19.
KWELLING, 2Kor 8:2 beproeving onder k.
KWIJNEND, Jer 31:25 elke k. ziel verzadigen
KWIJTSCHELDING, De 15:1, 2.

L

¨
LAAGVLAKTE,
Joe 3:2 de l. van Josafat
¨
Joe 3:14 menigten in de l. der beslissing
Joz 10:12; Re 5:15; 2Kr 20:26; Job 39:21.
LAAT, Jes 46:13 redding zal niet te l. zĳn
LAATST, Jes 2:2 in het l. der dagen
Ez 38:16 In l. der dagen zal het geschieden
Da 10:14 uw volk in het l. der dagen
1Kor 15:26 als l. vĳand de dood tenietgedaan
1Kor 15:45 l. Adam werd levengevende geest
2Pe 2:20 l. toestanden erger dan de eerste
Jer 23:20; Ez 38:8; Da 2:28; 8:19; 1Jo 2:18.
LAATSTE(N), Jes 44:6 Jehovah de eerste en de l.
Mt 19:30 velen die eersten zĳn, zullen l. zĳn
Opb 22:13 Ik ben de eerste en de l.
Mt 20:8, 16; Mr 9:35; Opb 1:17.
LAATSTE DAG(EN), Jo 6:54 op l. opwekken
2Ti 3:1 in l. kritieke tĳden
2Pe 3:3 dat er in de l. spotters zullen komen
Ne 8:18; Jo 11:24; 12:48; Jak 5:3.
LABAN, Ge 24:29; 29:5; 31:24, 48; 32:4.
LACHEN, Ge 18:13 Waarom heeft Sara gel.
Ps 2:4 Hĳ die in de hemel zetelt, zal´ l.
Sp 1:26 zal ik, van mĳn kant, l. om uw ongeluk
Lu 6:25 Wee u die l., want gĳ zult treuren
Jak 4:9 Uw l. ga over in treuren
Ge 18:15; 21:6; Ps 126:2; Sp 14:13; Pr 2:2; 3:4; 7:3;
10:19.
LACHIS, Joz 10:3; 2Kon 14:19; Jer 34:7.
LACHWEKKEND, Hab 1:10 iets l.
LADDER, Ge 28:12 l. reikte tot hemel
LAFHARTIGEN, Opb 21:8 wat de l. betreft
LAFHARTIGHEID, 2Ti 1:7 niet een geest van l.
LAKS, Sp 12:24; 18:9; 19:15.
Sp 10:4 Wie met l. hand werkt
LAKSHEID, Sp 12:27 L. zal niet opjagen
LAM(MEREN), Lu 10:3 Ik zend u uit als l.
Jo 1:29 het L. Gods dat de zonde wegneemt!
Jo 21:15 Hĳ zei tot hem: Voed mĳn l.
Jes 40:11; Opb 5:6; 7:10.
LAMECH, Ge 4:18; 5:25; 1Kr 1:3; Lu 3:36.
LAMGESLAGEN, Ps 38:8 Ik ben l.
LAMP(EN), 2Sa 22:29 gĳ zĳt mĳn l., Jehovah
1Kon 15:4 gaf Jehovah hem een l. in Jeruzalem
Ps 119:105 Uw woord is een l. voor mĳn voet
Sp 6:23 Want het gebod is een l.
Mt 5:15 Wanneer men een l. aansteekt

1586
Mt 6:22 De l. van het lichaam is het oog
Mt 25:1 tien maagden die hun l. namen
Lu 12:35 Houdt uw l. brandend
Ps 18:28; Sp 13:9; 21:4; Jo 5:35; Opb 4:5.
LAMPENSTANDAARD(EN), Ex 25:31 l. van goud
Opb 1:12 zag ik zeven gouden l.
Opb 1:20 zeven l. betekenen zeven gemeenten
1Kr 28:15; Heb 9:2; Opb 1:13; 2:1.
LAMPLICHT, Opb 22:5 zĳ hebben geen l. nodig
LAND(EN), Ge 12:1 Trek weg uit uw l.
Ge 13:15 het gehele l. zal ik aan u geven
Ex 3:8 een l. vloeiende
van melk en honing
´ ´
Jes 66:8 l. op een dag voortgebracht?
Jon 1:8 zeiden tot hem: Wat is uw l.
Ge ¨ 1:9; Le 26:34; Ps 88:12; 107:3; Ez 36:35; 39:27;
Joe 2:3; Mr 6:56.
LANDBOUW, 2Kr 26:10 een liefhebber van de l.
LANDBOUWER(S), Ge 4:2; Jes 61:5; Jer 14:4.
LANDBOUWSTEDEN, Ne 10:37.
LAND DER LEVENDEN, Job 28:13; Ps 52:5; 142:5;
Jes 38:11; 53:8.
LANDERIJEN, Ps 49:11; Mt 19:29.
LAND HIER BENEDEN, Ez 31:14; 32:18.
LANDMAN, Ge 9:20 begon Noach als l.
LANDSTREEK, Mt 4:16 l. van schaduw des doods
LAND VAN HET OPHOUDEN, Jes 38:11.
LAND VAN VERGETELHEID, Ps 88:12.
LAND VAN WELBEHAGEN, Mal 3:12 een l. worden
LANGER, 1Sa 10:23.
LANG GELEDEN, Sp 22:28.
LANGZAAM, Jak 1:19.
LANKMOEDIG, 1Kor 13:4 liefde is l.
1Th 5:14 weest l. jegens allen
LANKMOEDIGHEID, Ro 9:22 God met veel l.
2Ti 4:2 berisp, vermaan, met alle l.
Ro 2:4; Ga 5:22; Ef 4:2; Kol 3:12.
LAODICEA, Kol 2:1; 4:16; Opb 1:11; 3:14.
LAP, Mt 9:16; Mr 2:21; Lu 5:36.
LAST(EN), 1Sa 25:15; Ps 66:11.´
Ps 55:22 Werp uw l. op Jehovah
Ga 6:2 Blĳft elkaars l. dragen
1Jo 5:3 zĳn zĳn geboden geen drukkende l.
LASTERING, Mt 12:31 l. tegen de geest
Mt 26:65; Mr 14:64; Jo 10:33; Opb 2:9.
LASTERAAR(S), Sp 16:28 een l. scheidt hen
Sp 20:19 l. legt vertrouwelĳke gesprekken bloot
Sp 11:13; 26:20; 1Ti 1:13; 2Ti 3:2.
LASTERAARSTERS, 1Ti 3:11.
Tit 2:3 bejaarde vrouwen geen l.
LASTEREN. Zie ook BESCHIMPEN,
BESCHIMPER(S).
Mr 3:29 wie l. tegen de heilige geest
1Kor 4:13 worden wĳ gel., wĳ smeken
Opb 16:21 de mensen l. God wegens de plaag
Le 19:16; Ps 15:3; 101:5; 1Ti 1:20; Jak 2:7; Opb 13:6.
LASTERLIJK, Han 6:11; 13:45; Opb 17:3.
LASTIG VALLEN, Ru 2:15; 1Sa 25:7.
LATEN, Sp 28:13 wie ze belĳdt en l.
Ez 3:27 wie het l., l. het
LATEN, IN DE STEEK, 1Sa 12:22 volk niet i.
Jer 15:6 Gĳ zelf hebt mĳ i.
2Kor 4:9 vervolgd, maar niet i.
De 4:31; Re 6:13; Jer 7:29.
LATEN, IN LEVEN, Job 36:6.
LAUW, Opb 3:16 Omdat gĳ l. zĳt
LAVEN, Sp 11:25 wie anderen l., zelf gel.
LAZARUS, Lu 16:20; Jo 11:1, 2; 12:1.
LEA, Ge 29:23; Ru 4:11.
LEDEN, Jak 3:6; 4:1.
Ro 6:13 biedt uw l. aan God aan
Ro 7:23 de wet der zonde, die in mĳn l. is
1Kor 6:15 uw lichamen l. van Christus zĳn?
1Kor 12:18 nu heeft God de l. geplaatst
1Kor 12:27 Gĳ zĳt ieder afzonderlĳk l.
LEED GEVOELEN, De 7:16 Uw oog mag geen l.
Ez 9:5 Laat uw oog geen l.
LEEG, Sp 13:25 buik van goddelozen l.
LEEGHOOFDIG, Ro 1:21 zĳ zĳn l. geworden
LEEGLOPERS, Re 9:4; 11:3; 2Kr 13:7.
LEEGMAKEN, Jes 24:3 zal het land l. worden
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LEEM, Job 10:9 gĳ mĳ uit l. hebt gemaakt
Jes 29:16 pottenbakker net als het l. geacht
Jes 64:8 Wĳ zĳn l., en gĳ zĳt onze Pottenbakker
Jes 45:9; Da 2:34; Ro 9:21.
LEEMMORTEL, Ex 1:14; Le 14:42.
¨
LEER (de), Mt 16:12 de l. van de Farizeeen
Ef 4:14 her- en derwaarts door wind van l.
2Ti 4:3 de gezonde l. niet zullen verdragen
1Ti 1:3; 4:6; 6:1, 3; Tit 1:9.
LEER (het), 2Kon 1:8 l. gordel om lendenen
LEERLING, Lu 6:40 l. niet boven zĳn leraar
LEERMEESTER(S), 1Kor 4:15; Ga 3:24.
LEERSTELLINGEN. Zie ook LERINGEN.
Mt 15:9 mensengeboden als l. onderwĳzen
LEEUW(EN), Sp 28:1 rechtvaardigen zĳn als l.
Jes 11:7 de l. zal stro eten net als de stier
Jes 35:9 Geen l. zal daar blĳken te zĳn
Heb 11:33 die de muilen van l. toestopten
1Pe 5:8 de Duivel gaat rond als een brullende l.
Opb 5:5 De L. die uit de stam Juda is
¨
Re 14:9; 1Sa 17:36; Ps 91:13; Da 6:27; Joe 1:6; Mi 5:8;
Ze 3:3.
LEEUWENKUIL, Da 6:7 in l. geworpen
LEGER(S), Ge 2:1 gehele l. tot voltooiing
Opb 19:14 l. die in hemel waren, volgden hem
De 24:5; Mt 22:7; Heb 11:34; Opb 9:16.
LEGEREN, Nu 1:52.
Ge 31:49 onzichtbaar voor elkaar gel.
LEGERKAMPEN, Lu 21:20 Jeruzalem door l.
LEGEROVERSTE(N), Ge 21:22; De 20:9.
LEGERPLAATS, Heb 13:11 buiten l. verbrand
Opb 20:9 zĳ omsingelden l. van de heiligen
LEGERSCHAREN, Jer 28:2 Jehovah der l.
1Sa 17:45; Ro 9:29; Jak 5:4.
LEGERSTEDE, Ge 49:4; 1Kr 5:1; Job 17:13.
LEGERTROS, 1Sa 25:13; 30:24.
LEGGEN, Sp 26:6 in hand van verstandeloze l.
LEGGEN, TEN KOSTE, 2Kor 12:15 t. voor zielen
LEGGEN, TEN LASTE, Job 4:18 hĳ gebreken t.
LEIDEN, Ex 13:21; De 32:12; Ps 48:14.
Ps 23:3 Hĳ l. mĳ om zĳns naams wil
Ps 31:3 ter wille van uw naam zult gĳ mĳ l.
Sp 11:3 Het is rechtschapenheid die hen l.
Jo 16:13 zal hĳ u in alle waarheid l.
Han 8:31 tenzĳ iemand mĳ l.?
Ro 8:14 allen die door Gods geest worden gel.
1Ti 3:5 zĳn eigen huisgezin niet weet te l.
Sp 23:19; Jes 49:10; Mt 4:1; Ga 5:18; 2Th 3:5; Opb 7:17.
LEIDEN, OM DE TUIN, Ge 31:26; Mt 2:16.
LEIDER(S), 1Sa 9:16 hem tot ¨l. zalven
1Sa 25:30 u tot l. over Israel aanstellen
¨
2Sa 7:8 om l. te worden over mĳn volk Israel
Ne 11:17 de l. van het lofgezang
Jes 11:6 een kleine jongen zal l. over ze zĳn
Jes 55:4 hem gegeven als een l. en´ ´ gebieder
Mt 23:10 Laat u geen l. noemen, een is uw L.
1Kr 13:1; 2Kr 32:21.
LEIDING, 1Kor 12:28 om l. te geven
Heb 13:7, 17 die onder u de l. nemen
LEIDING HEBBEN, Ro 12:8; 1Ti 5:17.
1Th 5:12 respect voor hen die de l.
LEKKEND, Sp 27:15 Een l. dak
LEKKERNIJEN, Ge 49:20; Ps 141:4.
LEMMER, Ge 3:24 vlammende l. van een zwaard
LENDEBEDEKKINGEN, Ge 3:7.
LENDENEN, Ge 35:11; Lu 12:35.
Ef 6:14 uw l. omgord met waarheid
LENEN, De 28:12 terwĳl gĳ van niemand l.
Ps 37:21 goddeloze l. en betaalt niet terug
Lu 6:35 goeddoen en l. zonder rente
Ex 22:25; De 15:6; 28:44; 2Kon 6:5; Ne 5:4; Sp 19:17;
22:7; Mt 5:42.
LENER, Jes 24:2 voor de uitlener als de l.
LENINGEN, Sp 22:26
¨ borg worden voor l.
LENTEREGEN, Joe 2:23 herfstregen en l.
´ ´
LERAAR, Mt 23:8 een is uw l. ¨
Jo 3:10 Zĳt gĳ een l. van Israel
Mt 10:24; Jo 13:13; 1Ti 2:7.
LERAREN, Ps 119:99 Meer inzicht dan al mĳn l.
2Ti 4:3 zich tal van l. zullen bĳeenbrengen

LEEM—LEVEN (het)
Heb 5:12 l. zĳn met het oog op de tĳd
Ef 4:11; Jak 3:1; 2Pe 2:1.
LEREN, De 31:12 opdat zĳ mogen l.
Job 33:33 Zwĳg, en ik zal ´ u wĳsheid l.
Ps 25:4 o Jehovah; l. mĳ uw paden
Ps 25:9 hĳ zal zachtmoedigen zĳn weg l.
Ps 143:10 L. mĳ uw wil te doen
Jer 31:34 niet meer ieder zĳn broeder l.
Mt 28:20 l. onderhouden wat ik geboden heb
Jo 7:16 Wat ik l., is niet van mĳ
Jo 14:26 de heilige geest zal u alle dingen l.
1Kor 14:35 Indien zĳ iets willen l.
Fil 4:9 dingen die gĳ gel. en gehoord hebt
2Ti 3:7 altĳd l. en nooit tot kennis komen
Heb 5:8 heeft hĳ gehoorzaamheid gel.
Ex 4:12; De 4:5, 10; Job 35:11; Ps 34:11; 119:73; Sp
30:3; Jes 2:4; 48:17; Mi 4:3; Mt 5:19; Lu 12:12; Jo 6:45;
8:28; Ro 16:17; 1Kor 14:31; Fil 4:11, 12; 1Ti 2:11; 5:13;
2Ti 3:14.
LERINGEN, Kol 2:22; Heb 13:9.
1Ti 4:1 aandacht schenken aan l. van demonen
LETSEL, Opb 9:10 l. toe te brengen
LETTEND, Heb 13:7 l. op einde van wandel
LEUGEN(S), Nu 23:19 dat God l. zou vertellen
Sp 6:19 een valse getuige die l. opdist
Jes 28:15 l. tot onze toevlucht gemaakt
Jer 5:31 profeteren op grond van de l.
´ ´
Da 11:27 aan een tafel louter l. spreken
Jo 8:44 de Duivel is de vader van de l.
Ro 1:25 de waarheid hebben verruild voor de l.
2Th 2:11 zĳ geloof gaan hechten aan de l.
Re 16:10; Ps 7:14; 89:35; Hab 2:3; Ze 3:13; Za 10:2;
1Ti 4:2; Opb 21:27; 22:15.
LEUGENAAR(S), Jo 8:44 de Duivel is een l.
Ro 3:4 God waarachtig, al wordt ieder mens l.
1Jo 1:10 maken wĳ hem tot een l.
1Jo 5:10 heeft hem tot een l. gemaakt
Sp 17:4; 30:6; 1Jo 2:4, 22; 4:20; Opb 21:8.
LEUGENACHTIG, Sp 19:22; Ez 13:6.
2Th 2:9 met l. tekenen en wonderen
LEUGENLIPPEN, Ps 31:18 l. verstommen
LEUGENPAD, Ps 119:104 elk l. gehaat
LEUGENSMEERDERS, Job 13:4 Gĳ zĳt l.
LEUGENSTIFT, Jer 8:8.
LEUGENTOEVLUCHT, Jes 28:17 l. wegvagen
LEUGENTONG, Sp 6:17.
LEUGENWOORD, Ex 23:7 u ver houden van een l.
LEVEN, Ps 89:48 Welke man l. er
Mt 4:4 De mens moet niet van brood alleen l.
Lu 7:25 Zĳ die in weelde l.
Jo 6:51 dit brood eet, zal l. in eeuwigheid
Ro 1:17 rechtvaardige — door geloof l.
Ro 6:10 leven l. hĳ met betrekking tot God
Ro 14:7 Niemand l. met betrekking tot zichzelf
Opb 1:18 ik l. tot in alle eeuwigheid
Opb 15:7 God l. tot in alle eeuwigheid
Ge 3:22; Ex 33:20; Job 14:14; Ps 145:16; Ez 18:32;
Ro 8:13; 10:5; 2Kor 13:4; Heb 7:25.
LEVEN (het), De 28:66 uw l. niet zeker zĳn
1Sa 25:29 ziel van mĳn heer in buidel des l.
Ps 30:5 zĳn goede wil is voor het l.
Ps 36:9 bĳ u is de bron van het l.
Da 12:2 ontwaken tot l. voor onbepaalde tĳd
Jon 2:6 uit de kuil bracht gĳ mĳn l. omhoog
Lu 16:25 goede dingen gedurende uw l.
Jo 3:16 maar eeuwig l. zou hebben
Jo 5:24 uit de dood tot l. overgegaan
Jo 5:26 de Vader l. in zichzelf heeft
Jo 11:25 Ik ben de opstanding en het l.
Jo 11:25 ook al sterft hĳ, tot l. komen
Jo 14:6 Ik ben de weg en de waarheid en het l.
Jo 17:3 Dit betekent eeuwig l.
Han 17:28 Want door hem hebben wĳ l.
Ro 6:23 de gave die God schenkt, is eeuwig l.
1Jo 1:2 het l. werd openbaar gemaakt
Opb 20:15 niet in het boek des l. geschreven
Opb 22:14 om naar de bomen des l. te gaan
Opb 22:17 ieder die wil, neme water des l.
De 19:4; 30:15; Ps 27:1; Sp 22:4; Mal 2:5; Jak 1:12;
1Pe 3:10; Opb 2:10; 7:17.

LEVEND—LIJDEN
LEVEND, De 5:26 stem van de l. God
2Kon 8:1 wier zoon [Elisa] l. gemaakt had
Ps 85:6 Zult gĳzelf ons niet weer l. maken
Jer 2:13 de bron van l. water verlaten
Ro 4:17 God, die de doden l. maakt
Ro 6:11 als l. met betrekking tot God
Ro 7:9 eens was ik l. zonder de wet
1Kor 15:22 in de Christus allen l. gemaakt
1Ti 3:15 dat de gemeente van de l. God is
Heb 4:12 Want het woord van God is l.
1Pe 2:5 gĳzelf als l. stenen opgebouwd
1Pe 3:18 l. gemaakt in de geest
Le 11:2; Da 6:26; Za 14:8; Jo 4:10; Heb 10:31; 1Pe 1:3;
Opb 19:20.
LEVENDE(N), Jes 38:19; 1Th 4:17.
Job 33:30 verlicht met het licht der l.
Ps 69:28 uit boek der l. worden gewist
Pr 9:5 l. zich bewust dat zĳ zullen sterven
Mt 22:32 Hĳ is de God van de l.
Han 10:42 tot rechter van de l. en de doden
1Th 4:15 wĳ, de l., die in leven blĳven
LEVENGEVEND, 1Kor 15:45 laatste Adam l. geest
LEVENLOOS, Jer 51:6 Wordt niet l.
LEVENSADEM, Ge 2:7 in neusgaten l.
LEVENSBEHOUD, Ge 45:5 tot l.
LEVENSDUUR, Ps 39:5
´ ´ mĳn l. is als niets
Mt 6:27 Wie kan een el aan l. toevoegen?
Job 11:17; Ps 89:47; Lu 12:25.
LEVENSKRACHT, De 6:5; 2Kon 23:25.
LEVENSONDERHOUD, Ge 34:29; Nu 31:9.
Ps 62:10 Ingeval de middelen voor l. gedĳen
1Jo 2:16 geuren met middelen voor l.
LEVENSPAD, Sp 15:24 l. gaat opwaarts
LEVENSSAP, Ps 32:4 Mĳn l. veranderd
LEVENSWANDEL, Ga 1:13; Ef 4:22.
LEVENSWIJZE, Han 26:4 l. vanaf jeugd
LEVER, Ex 29:13; Sp 7:23; Ez 21:21.
LEVI, Ge 29:34 de naam L. gegeven
De 10:9 L. geen deel noch erfdeel gekregen
Mal 3:3 de zonen van L. reinigen
Ge 35:23; Ex 32:26; Nu 18:21; Ps 135:20; Opb 7:7.
LEVIATHAN, Jes 27:1 L., de slang
Job 41:1; Ps 74:14; 104:26.
LEVIETEN, Nu 3:12 l. moeten van¨ mĳ worden
Nu 8:19 l. als gegevenen aan Aaron geven
Nu 35:6 aan de l.: zes toevluchtssteden
Nu 3:41; 1Kr 15:2, 16; 2Kr 23:7.
LEZEN, De 17:19.
Jes 34:16 Zoekt in het boek van Jehovah en l.
2Kor 3:2 gekend en gel. door alle mensen
Opb 1:3 Gelukkig is hĳ die hardop l.
LEZER, Mt 24:15 de l. gebruike
LIBANON,
De 3:25; Jes 35:2; Ez 17:3.
¨
LIBIE,
¨ Han 2:10 de streken van L.
LIBIERS, Da 11:43 L. op zĳn schreden volgen
LICHAAM, Mt 10:28 die l. doden maar ziel niet
Ro 12:1 uw l. aan te bieden als slachtoffer
1Kor 6:20 Verheerlĳkt God in ulieder l.
1Kor 12:18 God de leden in l. geplaatst
1Kor 15:44 wordt gezaaid als fysiek l.
Ef 4:12 tot opbouw van het l. van de Christus
Kol 1:18 hoofd van het l., de gemeente
Heb 10:5 gĳ hebt mĳ een l. bereid
Mt 26:12; Lu 11:34; Jo 2:21.
LICHAAMSLEDEN, Kol 3:5 Doodt uw l.
LICHAMELIJK, Lu 3:22; 1Ti 4:8.
LICHAMEN, 1Kor 6:15 uw l. leden van Christus
Mt 27:52; Ro 8:11; 1Kor 15:40.
LICHT(EN), Ps 119:105 Uw woord is een l.
Sp 4:18 als glanzende l., dat
¨ helderder wordt
Jes 42:6 tot een l. der natien
Jes 60:1 verspreid l., want uw l. is gekomen
Mt 5:16 Laat uw l. voor de mensen schĳnen
Jo 8:12 Ik ben het l. der wereld
1Ti 6:16 die in een ontoegankelĳk l. woont
1Pe 2:9 uit duisternis geroepen tot zĳn l.
Ge 1:3; Ps 97:11; Ez 32:8; Za 14:6; Jo 3:19; 2Kor 11:14;
Jak 1:17; 1Jo 1:5, 7.
LICHTEN, Nu 6:25; Ps 119:135.
LICHTGEVERS, Fil 2:15 schĳnt als l.
LICHTGLANS, Jes 59:9; 62:1.
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LICHTOPENING, Jes 11:8 l. van een slang
LICHTVAARDIG HANDELEN, Ex 8:29.
LIED(EREN), De 31:19 schrĳft dit l.
Re 5:12 Ontwaak, ontwaak, draag een l. voor!
Ps 98:1 Zingt Jehovah een nieuw l.
Jes 23:15 als in het l. van een prostituee:
Han 16:25 loofden God met een l.
Ef 5:19; Kol 3:16 geestelĳke l.
Opb 14:3 zĳ zingen een nieuw l.
Opb 15:3 zĳ zingen het l. van Mozes
Ps 28:7; 149:6; Jes 42:10; Ez 33:32.
LIEDERLIJKHEID, 1Pe 4:4 poel van l.
LIEF, Ge 24:67 hĳ kreeg haar l.
LIEFDE, 2Sa 1:26 dan de l. van vrouwen
Mt 24:12 zal de l. van de meesten verkoelen
Jo 15:13 Niemand heeft grotere l. dan deze
Ro 8:39 ons scheiden van Gods l.
Ro 13:10 Daarom is l. de vervulling van de wet
1Kor 13:4 De l. is niet jaloers
1Kor 13:13 de grootste van deze is de l.
1Kor 16:14 al uw aangelegenheden met l.
Kol 3:14 l. is een volmaakte band van eenheid
2Ti 3:4 meer l. voor genoegens dan voor God
1Pe 4:8 l. bedekt een menigte van zonden
1Jo 4:8 want God is l.
1Jo 4:18 Er is in de l. geen vrees
1Jo 5:3 dit betekent de l. tot God
Opb 2:4 de l. die gĳ eerst hadt, hebt verlaten
Hgl 8:6; 1Kor 13:1-4, 8; Kol 2:2; 1Ti 1:5.
LIEFDEMAALTIJDEN, Ju 12.
LIEFDERIJKE GOEDHEDEN, Han 13:34.
Klg 3:22 Het zĳn de l. van Jehovah
LIEFDERIJKE GOEDHEID, Ex 20:6; Ps 13:5; 40:10; 92:2;
141:5; Sp 3:3; 11:17; Jes 16:5; Ho 12:6.
Ex 34:6 Jehovah, overvloedig in l.
Ps 107:8 laat men Jehovah danken voor zĳn l.
Jes 54:10 mĳn l. zal van u niet wĳken
Ho 6:6 Want in l. heb ik behagen geschept
LIEFHEBBEN, Le 19:18 naaste l. als uzelf
De 7:8 omdat Jehovah u l.
2Kr 20:7 Abraham, die u l.
Ps 78:68 de berg Sion, die hĳ l.
Ps 119:165 vrede behoort hun die uw wet l.
Sp 12:1 Wie streng onderricht l., kennis l.
Mt 22:37 Gĳ moet Jehovah, uw God, l.
Jo 3:16 God heeft de wereld zozeer l.
Ro 9:13 Jakob heb ik l., maar Esau gehaat
2Kor 9:7 God blĳmoedige gever l.
Kol 3:19 mannen, blĳft uw vrouw l.
Tit 2:4 jonge vrouwen hun man l.
Heb 1:9 Gĳ hebt rechtvaardigheid l.
1Jo 2:15 de wereld niet l.
De 23:5; Ps 33:5; 145:20; Pr 5:10; Jer 20:4; Mi 3:2;
6:8; Jo 11:5; 12:43; 13:23, 34; Ro 8:37; 2Ti 4:8; 1Jo 4:10;
Opb 12:11.
LIEFHEBBERS VAN GELD, Lu 16:14.
LIEFKOZINGEN, Hgl 1:2, 4; 4:10; 5:1.
LIEFLIJK, Sp 5:19 een l. hinde
Jes 52:7 Hoe l. zĳn op de bergen de voeten
Ro 10:15 Hoe l. zĳn de voeten
Fil 4:8 al wat l. is bedenken
LIEFTALLIGHEID, Es 1:11 om haar l. te tonen
LIEGEN, Sp 14:5 getrouwe getuige niet l.
Kol 3:9 L. niet tegen elkaar
Heb 6:18 dingen, waarin God onmogelĳk kan l.
LIGGEN, De 27:21 Vervloekt hĳ die bĳ dier l.
Ex 22:16; De 22:28; Jes 56:10.
LIGGEN, OP DE LOER, Ps 10:9.
Ge 4:7 de zonde aan de ingang o.
LIJDEN, Ro 8:18 l. niets´ te
´ betekenen heeft
1Kor 12:26 wanneer een lid l., l. alle leden
2Kor 1:7 evenals gĳ deel hebt aan het l.
Fil 1:29 ten behoeve van hem l.
Kol 1:24 verheug ik mĳ dat ik voor u mag l.
2Ti 4:5 Houd uw zinnen bĳ elkaar, l. kwaad
Heb 2:18 doordat hĳ zelf heeft gel.
Heb 5:8 geleerd uit dingen die hĳ heeft gel.
Jak 5:10 een model van het l. van kwaad
Jak 5:13 L. iemand onder u kwaad?
1Pe 2:21 Christus gel., u een model nalatend
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1Pe 3:17 l. omdat gĳ goeddoet
1Pe 5:9 dezelfde dingen in vorm van l.
1Pe 5:10 nadat gĳ een korte tĳd hebt gel.
Mt 16:21; Lu 24:26; Han 26:23; Ro 8:17; Fil 3:10;
Heb 2:10; 10:32; 1Pe 1:11; 3:14; 4:1, 13; Opb 2:10.
LIJF, Ps 73:4 hun l. is vet
LIJFWACHT, 1Sa 22:14 overste over uw l.
LIJK(EN), Ez 43:9 l. van koningen wegdoen
Le 26:30; Am 8:3; Mt 14:12.
LIJST, 1Ti 5:9 Een weduwe op de l. geplaatst
´ ´
LINNEN, Ez 9:2 een man in l. gekleed
Opb 19:8 l. beeldt rechtvaardige daden af
Le 16:4; De 22:11; Da 12:6, 7; Opb 19:14.
LIPPEN, Sp 10:21 l. van de rechtvaardige
Jes 6:5 een man onrein van l. ben ik
Ho 14:2 de jonge stieren van onze l.
Mal 2:7 l. van een priester kennis bewaren
Mt 15:8 Dit volk eert mĳ met hun l.
1Pe 3:10 weerhoude zĳn l. van bedrog
Job 2:10; Ps 106:33; 141:3; Sp 15:7; Jes 30:27;
Heb 13:15.
LISTIG, 1Sa 23:22; Ps 83:3; Mt 26:4.
LISTIGHEID, Job 5:13 die wĳzen vangt in hun l.
Lu 20:23; 1Kor 3:19; 2Kor 4:2; 11:3.
LOEREN, De 19:11; Lu 11:54.
LOF, Re 11:40 dochter van Jefta l. toezwaaien
Sp 27:21 persoon is overeenkomstig zĳn l.
Jes 42:8 noch mĳn l. aan beelden
Jes 60:18 uw muren Redding en uw poorten L.
Mt 21:16 Uit mond van kinderen l.
1Kor 4:5 dan zal ieder l. van God ontvangen
Fil 4:8 al wat l. verdient
Heb 13:15 een slachtoffer van l. brengen
Ps 65:1; 71:8; 79:13; 111:10; 119:164; Jes 62:7; Hab 3:3;
Ze 3:19; Ro 2:29.
LOFLIED, Ne 12:46 l. en dankzeggingen aan God
LOFPRIJZING, Ps 66:17 l. met mĳn tong
LOFZINGEN, 1Kor 14:15 Ik zal l.
LOGISCH,
Lu 1:3; Han 9:22.
¨
LOIS, 2Ti 1:5 uw grootmoeder L.
LOKAAS, Re 2:3 hun goden u tot l. dienen
LONKEN, Jes 3:16 Omdat dochters met ogen l.
LOOFHUTTEN, Le 23:42; Ne 8:14.
LOOFHUTTENFEEST, De 16:13, 16; Ezr 3:4.
LOOFT JAH, Ps 147:1; Opb 19:1, 3, 4, 6.
LOOG, Jer 2:22; Mal 3:2.
LOON, Ge 31:7 mĳn l. tienmaal veranderd
Pr 9:5 ook hebben zĳ geen l. meer
Jes 49:4 mĳn l. bĳ mĳn God
Za 11:12 mĳn l., dertig zilverstukken
Lu 10:7 want de werker is zĳn l. waard
Ro 6:23 l. dat de zonde betaalt, is de dood
Jak 5:4 Het l. dat de werkers toekomt
Le 19:13; Sp 11:18; Jer 22:13.
LOONARBEIDERS, Lu 15:19 als een van uw l.
LOOPBAAN, Han 13:25.
Han 20:24 indien ik mĳn l. mag voleindigen
2Ti 4:7 ik heb de l. tot het einde gelopen
LOOT, Jes 53:2 hĳ zal opschieten als een l.
LOPEN, Han 3:8.
Jo 6:19 zagen zĳ Jezus op de zee l.
Fil 2:16 dat ik niet tevergeefs heb gel.
Heb 12:1 met volharding de wedloop l.
LOSBANDIG GEDRAG, Sp 10:23; Ga 5:19.
1Pe 4:3 door u over te geven aan l.
LOSBANDIGHEID, Ef 5:18; Tit 1:6.
LOSGEKOCHTEN, Jes 35:10 l. terugkeren
LOSKOOPPRIJS, Ex 21:30; Nu 3:49; Ps 49:8.
LOSKOPEN, Le 27:29; De 9:26.
Ex 13:15 iedere eerstgeborene ik l.
2Sa 7:23 wegens
´ ´ uw volk, dat gĳ u hebt l.
Ps 49:7 niet een kan zelfs maar een broeder l.
Ga 3:13 Christus ons l. van de vloek der Wet
Ga 4:5 om hen die onder de wet stonden, l.
LOSMAKING, Fil 1:23 ik verlang de l.
2Ti 4:6 tĳd voor mĳn l. is aanstaande
LOSPRIJS, Job 33:24 Ik heb een l. gevonden!
´ ´
Ps 49:7 niet een kan God een l. geven
Sp 21:18 goddeloze l. voor rechtvaardige
Mt 20:28 Zoon gekomen om ziel te geven als l.

LIJF—MAALSTERS
1Ti 2:6 zichzelf gegeven als l. voor allen
Ex 30:12; Job 36:18; Sp 6:35; Jes 43:3.
LOSSER, Ru 4:6 zei l.: Ik kan niet lossen
LOT, Ge 11:27; 19:29.
Lu 17:28 net zoals in de dagen van L.:
2Pe 2:7 de rechtvaardige L. heeft bevrĳd
LOT (het), Es 3:7 het Poer, het L.
Jo 19:24 over mĳn kleding het l. geworpen
Sp 18:18; Han 1:26; 13:19.
LOT, GOD VAN HET, Jes 65:11.
LOUTERAAR, Mal 3:3 een l. en reiniger
LOUTEREN, 2Sa 22:31 Jehovah’s woord is gel.
Da 12:10 zich wit maken en gel. worden
Za 13:9 en ik zal hen werkelĳk l.
Ps 12:6; 17:3; 66:10; Sp 30:5; Jes 48:10.
LOUTERINGSWERK, Da 11:35.
LOVEN, Ps 115:17 niet de doden die Jah l.
Ps 150:6 al wat adem heeft, l. Jah
Jes 38:18 de dood kan u niet l.
Heb 2:12 wil ik u l. met een lied
Ps 102:18; 109:30; Lu 2:13; Han 2:47; 3:8.
LOYAAL, Ps 16:10 hĳ die jegens u l. is
Jer 3:12 ik ben l., is uitspraak van Jehovah
De 33:8; 2Sa 22:26; Han 2:27; 13:35; 1Th 2:10;
Heb 7:26; Opb 15:4.
LOYALE(N), Ps 37:28 zĳn l. niet verlaten
Ps 50:5 Vergadert mĳ mĳn l.
Ps 116:15 Kostbaar is de dood van zĳn l.
Sp 2:8 hĳ zal de weg van zĳn l. behoeden
Mi 7:2 De l. is van de aarde vergaan
1Sa 2:9; Ps 31:23; 97:10; 145:10; 149:1, 9.
LOYALITEIT, Ef 4:24.
Lu 1:75 met l. en rechtvaardigheid
LUCHT, Ef 2:2 heerser van de autoriteit der l.
1Th 4:17 de Heer tegemoet in de l.
Job 41:16; 1Kor 9:26; 14:9; Opb 9:2.
LUCHTVERSCHIJNSEL, Job 38:36.
LUCIFER. Zie SCHIJNENDE.
LUIAARD, Sp 6:6 Ga naar de mier, gĳ l.
Sp 15:19 weg van l. is als een stekelhaag
Sp 20:4 zal de l. niet ploegen
Sp 26:15 De l. heeft zĳn hand verborgen
Sp 10:26; 13:4; 19:24; 21:25; 26:13.
LUIHEID, Sp 19:15 L. doet in slaap vallen
Sp 31:27 brood der l. eet zĳ niet
Pr 10:18 Door grote l. zakt balkwerk door
LUIPAARD(EN), Jer 13:23 of l. zĳn vlekken?
Hgl 4:8; Jes 11:6; Da 7:6; Opb 13:2.
LUISTER, Ezr 7:27 l. aan huis van Jehovah
Sp 17:6 de l. der zonen zĳn hun vaders
Jes 60:13 om mĳn heiligdom l. bĳ te zetten
2Pe 1:16 ooggetuigen van zĳn l. geworden
Jes 55:5; 61:3; Han 19:27; Ef 5:27.
LUISTEREN, Sp 1:5 Een wĳze zal l.
Jes 55:3 L. en uw ziel zal in leven blĳven
Mt 17:5 mĳn Zoon, de geliefde, l. naar hem
Mr 12:37 de schare l. met genoegen naar hem
Lu 10:16 Wie naar u l., l. ook naar mĳ
Jo 8:47 Wie uit God is, l. naar God
Jo 9:31 weten dat God niet naar zondaars l.
Jo 18:37 die aan zĳde van waarheid staat, l.
Han 3:23 ziel die niet naar Profeet l.
Ge 3:17; De 4:30; 8:20; Re 2:20; 1Kon 20:36; Job 34:34;
Ps 34:11; 69:33; 81:11; Sp 8:34; Jer 11:8; Hag 1:12;
Mal 3:16; Mt 11:15; Han 4:19.
LUISTERRIJK, Jes 28:5.
LUKAS, Kol 4:14; 2Ti 4:11.
LUST, Ps 1:2 zĳn l. is in de wet van Jehovah

M
MAAG, De 18:3; 1Ti 5:23.
MAAGD(EN), Ps 45:14; Mt 25:1.
1Kor 7:25 Aangaande m. heb ik geen bevel
2Kor 11:2 om u als een eerbare m. aan te bieden
MAAGDELIJK, Jes 47:1 m. dochter van Babylon
MAAGDELIJKHEID, Re 11:37; 1Kor 7:36.
MAAKSEL, De 27:15 het m. der handen
MAAL, Mt 18:22 tot zevenenzeventig m.
MAALSTERS, Pr 12:3 m. zĳn opgehouden

MAALTIJD(EN)—MEDE-ERFGENAMEN
MAALTIJD(EN), 1Sa 20:24; Han 2:46.
Heb 12:16 Esau, in ruil voor m.
MAAN,
¨ Ps 104:19 m. voor bestemde tĳden
Joe 2:10 zon en m. zelf zĳn verduisterd
Hab 3:11 Zon — m. — stonden stil
Lu 21:25 tekenen in zon en m. en sterren
Han 2:20 zon in duisternis en de m. in bloed
Opb 12:1 de m.
¨ was onder haar voeten
Joz 10:12; Joe 2:31; Kol 2:16; Opb 21:23.
MAAND(EN), 1Kr 27:1; Es 3:7.
Ex 12:2 het begin der m.
Ga 4:10 Gĳ onderhoudt nauwgezet m.
Opb 22:2 elke m. hun vruchten opleverend
MAANMAAND(EN), 1Kon 6:37; 8:2; 2Kon 15:13;
Ezr 6:15; Da 4:29.
MAAT, Mt 7:2; Lu 6:38; 1Th 2:16.
MAATREGELEN, 2Kor 10:2 stoutmoedige m.
MAATSTAVEN,
1Kor 9:8 volgens menselĳke m.?
¨
MACEDONIE, Han 16:9 Kom over naar M.
Han 20:1; 1Kor 16:5; 2Kor 8:1; 1Th 1:7; 4:10.
MACHT, Jer 51:30; Ef 6:10.
1Kr 29:12 in uw hand is kracht en m.
2Kr 32:9 heel de m. van zĳn rĳk met hem
Ps 106:8 om zĳn m. bekend te maken
Jo 5:27 m. gegeven om te oordelen
Jo 10:18 Ik heb m. er afstand van te doen
Opb 1:6 hem zĳ de m. in eeuwigheid. Amen
MACHTELOOS, Ne 4:2 Wat doen die m. joden?
MACHTELOOS IN DE DOOD, Sp 9:18; Jes 26:14.
MACHTHEBBER, 1Ti 6:15 en enige M.
MACHTIG, Ps 24:8; 135:10.
¨
MACHTIGE(N), Jes 1:24 de M. van Israel:
1Kor 1:26 niet veel wĳzen geroepen, niet veel m.
MACHTSBETOON, 1Kon 15:23; 1Kr 29:30.
MADE(N), Job 7:5 vlees bekleed met m.
Job 25:6 een sterfelĳk mens, die een m. is
Mr 9:48 waar hun m. niet sterft
Ex 16:24; Job 17:14; 24:20; Jes 14:11.
MAGER, Jes 17:4; Ez 34:20.
MAGIEBEOEFENAARS, Jes 2:6.
MAGIE-BEOEFENENDE PRIESTERS, Ge 41:8; Ex 7:11;
9:11; Da 1:20; 2:2; 4:7.
MAGISCH, Am 5:5.
MAGISCHE KRACHT, 1Sa 15:23; Jes 1:13.
MAGISTRATEN, Ezr 7:25; Han 16:20, 22, 38.
MAGOG, Ez 38:2 aangezicht tegen Gog van M.
Ez 39:6 ik wil vuur zenden over M.
Opb 20:8 Gog en M., om hen te verzamelen
MAHER-SCHALAL-CHAZ-BAZ, Jes 8:1, 3.
MAJESTEIT, Da 5:18 Nebukadnezar m. gegeven
Heb 1:3 aan de rechterhand van de M.
Da 4:36; Za 11:3; Heb 8:1; Ju 25.
MAJESTUEUS, 1Sa 4:8 hand van deze m. God?
Ps 8:1 O Jehovah, hoe m. is uw naam
Ps 136:18 m. koningen doden
Jes 42:21 de wet groot en m. te maken
Mi 2:8 rukt de m. versiering af
MAJESTUEUZE(N), Re 5:13; Ps 16:3.
Jes 33:21 de M., Jehovah
Jer 25:34-36 m. van de kudde
MAJESTUEUZER, Ps 76:4 m. dan de bergen
MAJESTUEUZE WAARDE, Za 11:13.
MAKER, Job 32:22 zou mĳn M. mĳ wegnemen
Jes 51:13 gĳ Jehovah, uw M., zoudt vergeten
Ps 95:6;
Sp 14:31; 22:2; Jes 17:7.
¨
MALIENKOLDER,
1Sa 17:5; Jes 59:17.
´
MAMRE, Ge 13:18; 23:17; 35:27; 50:13.
MAN(NEN). Zie ook ECHTGENOOT,
ECHTGENOTEN, FYSIEK STERKE MAN,
STERKE MAN(NEN).
Ge 1:27 als m. en als vrouw schiep hĳ hen
Ex 18:21 gĳzelf dient bekwame m. te kiezen
Jer 10:23 niet aan m. zĳn schrede te richten
Jer 17:5 Vervloekt de m. die op de mens
Za 8:23 tien m. zullen de slip vastgrĳpen
Ro 1:27 m. met m., ontucht plegend
Ro 7:2 door de wet aan haar m. gebonden
1Kor 7:2 iedere m. zĳn eigen vrouw hebben
1Kor 7:14 de ongelovige m. is geheiligd
1Kor 7:34 hoe goedkeuring van m. verwerven
1Kor 14:35 thuis hun eigen m. ernaar vragen
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1Kor 16:13 gedraagt
u als m.
´ ´
2Kor 11:2 aan een m. ten huwelĳk beloofd
Ef 4:13 allen geraken tot een volwassen m.
Ef 5:25 M., blĳft uw vrouw liefhebben
Kol 3:19 m., blĳft uw vrouw
´ ´ liefhebben
1Ti 3:2 opziener m. van een vrouw
1Pe 3:1 weest aan uw eigen m. onderworpen
Opb 21:2 als bruid voor haar m.
¨ versierd
Ge 6:4, 9; Ru 1:11; Jer 29:6; Joe 2:7; Ze 3:4; Han 17:5;
Kol 3:18.
MANASSE, Ge 41:51; 48:13; 2Kon 21:16-18.
MAND(EN), 2Kor 11:33 in m. neergelaten
Jer 24:2; Am 8:1; Mt 14:20.
¨
MANIER, 2Sa 18:27 m. van lopen van Ahimaaz
MANIER VAN ONDERWIJZEN, Mt 7:28; Lu 4:32.
MANIFESTATIE, 2Th 2:8 tenietgedaan door m.
1Ti 6:14 tot de m. van onze Heer Jezus
2Ti 4:1 Ik gelast u krachtens zĳn m.
1Kor 12:7; 2Ti 1:10; 4:8; Tit 2:13.
MANIFESTEREN, Heb 9:26 eens voor altĳd gem.
¨
MANNA, Ex 16:31 Israel gaf het de naam m.
Ex 16:35 aten het m. veertig jaar
Jo 6:49 Uw voorvaders hebben het m. gegeten
Heb 9:4 waarin zich de kruik met m. bevond
Opb 2:17 Hem die overwint, verborgen m. geven
Joz 5:12; Ne 9:20; Ps 78:24.
MANNELIJK KIND, Jes 66:7 van m. verlost
Opb 12:13 vervolgde vrouw die m. had gebaard
MANNELIJK LID, Jes 57:8 m. aanschouwd
MANNEN BIJ MANNEN LIGGEN, 1Kor 6:9.
MANNEN UIT DE OUDHEID, Heb 11:2.
MANNEN UIT VROEGER TIJDEN, Mt 15:2.
MANNETJE, Ge 7:2 twee, het m. en zĳn wĳfje
MANNETJESLAM(MEREN), Jes 1:11; Jer 11:19.
MANNETJESSCHAPEN, Jer 51:40.
MANOAH, Re 13:2, 8, 21.
MANSBEELDEN, Ez 16:17.
MANTEL, Jes 61:3 de m. van lof
MARIA 1., Lu 1:27 naam van de maagd was M.
Mt 1:16; 13:55; Mr 6:3; Lu 2:19, 34.
MARIA 2., Jo 20:1 kwam M. Magdalena
Mt 27:56; Mr 16:1; Lu 8:2; 24:10.
MARIA 3., Mt 27:56 M., moeder van Jakobus
Mr 15:47; 16:1; Lu 24:10; Jo 19:25.
MARIA 4., Lu 10:42 M. goede deel gekozen
Lu 10:39; Jo 11:1; 12:3.
MARIA 5., Han 12:12 M., moeder van Markus
MARIA 6., Ro 16:6 M., die veel heeft gearbeid
MARKTPLAATS(EN), Mt 11:16; Han 16:19.
Han 17:17 ging redeneren op de m.
MARTELEN, Heb 11:35 andere mannen gem.
MARTELPAAL, Mt 27:40 kom van de m. af!
Lu 9:23 zĳn m. dag aan dag opnemen
Lu 23:26 legden hem de m. op om te dragen
Ef 2:16 door de m. beide volken verzoenen
Kol 2:14 uit de weg door het aan m. te nagelen
Heb 12:2 Jezus heeft een m. verduurd
Mt 10:38; Mr 15:32; 1Kor 1:17; Ga 6:14; Fil 2:8; 3:18.
MARTELPALEN, Jo 19:31.
MARTHA, Lu 10:41; Jo 11:39; 12:2.
MASSA, Ro 9:21; Ga 5:9.
MASSAGES, Es 2:3, 9, 12.
MAT, Jes 40:31 rennen en niet m. worden
MATE, Jer 30:11; Ro 12:3; Ef 4:16.
Lu 12:42 m. van voedselbenodigdheden geven
MATIG IN GEWOONTEN, 1Ti 3:11; Tit 2:2.
1Ti 3:2 opziener
moet onberispelĳk zĳn, m.
¨
MATTHEUS, Mt 9:9; 10:3; Lu 6:15; Han 1:13.
MEDEBURGERS, Ef 2:19 m. van de heiligen
MEDEDEELZAAM, 1Ti 6:18.
MEDEDINGING, Nu 25:13; 2Kon 10:16.
MEDEDOGEN,
Jer 13:14 geen m. betonen
¨
Joe 2:18 Jehovah zal volk m. betonen
Ro 9:15 ik zal m. betonen
Ro 12:1 verzoek op grond van Gods m.
Fil 2:1 enige tedere genegenheid en m.
Kol 3:12 tedere genegenheden van m.
Jer 15:5; Ez 7:9; Ho 13:14; Za 11:5, 6.
MEDE-ERFGENAMEN, Ro 8:17
¨ m. met Christus
Ef 3:6 mensen uit de natien m.

1591
MEDEGEVOEL, Jes 51:19; Na 3:7.
Ps 69:20 hoopte dat iemand m. zou tonen
Heb 4:15 hogepriester die m. kan hebben
MEDELEDEN, Ef 3:6 m. van het lichaam
MEDELIJDEN, Jes 49:13 Jehovah betoont m.
Mt 15:32 Ik heb m. met de schare
Mt 20:34 Door m. bewogen
Ge 43:14; 1Kon 8:50; Ps 40:11; Mr 6:34.
MEDESTANDER, Ps 119:63.
MEDEWERKERS, 1Kor 3:9 wĳ zĳn Gods m.
Kol 4:11 mĳn m. voor het koninkrĳk Gods
3Jo 8 m. in de waarheid
MEDIAMIEKE
GEEST, Le 20:27.
¨
MEDIE, Ezr 6:2; Es 1:3; Da 8:20.
MEDITATIE, Ps 19:14 de m. van mĳn hart
MEDITEREN. Zie ook GEDEMPTE STEM.
Ge 24:63 om te m. in het veld
Ps 77:12 ik zal over al uw activiteit m.
Ps 143:5 ik heb gem. over al uw activiteit
Sp 15:28 rechtvaardige m. om te antwoorden
MEEDELEN, Job 37:20 dat het m. zal worden?
Ga 2:6 die mannen hebben niets nieuws m.
MEEDOGENLOOS, Nu 22:29 mĳ m. behandeld
MEEGAANDHEID, Flm 21 Vertrouwend op uw m.
MEER, Opb 19:20 in het vurige m. geslingerd
Opb 21:8 het m. dat met vuur en zwavel brandt
MEERDERE, Heb 7:7 mindere gezegend door m.
MEERDERHEID, 2Kor 2:6 bestraffing door m.
MEER VAN VUUR, Opb 20:14, 15.
MEESTER(S), Ps 123:2; Jes 26:13; Mal 1:6.
Mt 6:24 Niemand kan twee m. als slaaf dienen
Mt 25:21 Ga de vreugde van uw m. binnen
Ro 6:9 de dood is geen m. meer over hem
Ro 6:14 zonde mag geen m. over u zĳn
Ro 14:4 Hĳ staat of valt voor zĳn eigen m.
Kol 4:1 wetend dat ook gĳ een M. hebt
Mt 9:38; Lu 12:45; Ef 6:9; Kol 3:22.
MEESTERES, 1Sa 28:7 m. in geestenmediumschap
MEESTERWERKER, Sp 8:30 als m. naast hem
MEETRIET, Ez 40:3, 5; 42:16.
MEETSNOER, Ps 19:4; Jer 31:39.
2Kon 21:13 m. dat aan Samaria is aangelegd
Jes 28:10 gebod op gebod, m. op m.
Jes 28:17 gerechtigheid tot het m. maken
MEE VOELEN, 1Sa 22:8 niemand die met mĳ m.
MEEWERKEN, 1Kor 16:16 een ieder die m.
MEGIDDO, Re 5:19 bĳ de wateren van M.
Joz 12:21; 2Kon 9:27; 23:29; 2Kr 35:22.
MEISJE, Lu 8:54.
Jes 7:14 Het m. zal zwanger worden
MELAATSE(N), Mt 11:5; 26:6; Lu 4:27.
MELAATSHEID, Nu 12:10 Mirjam met m.
Le 13:2; De 24:8; 2Kon 5:3, 27; Lu 5:12.
MELCHIZEDEK, Heb 5:6; 7:1.
Ge 14:18 M., koning van Salem
Ps 110:4 priester naar de wĳze van M.!
Heb 6:20 hogepriester naar de wĳze van M.
Heb 7:15 die overeenkomst met M. vertoont
MELK, Ex 3:8 land vloeiende van m. en honing
1Kor 3:2 Ik heb u met m. gevoed
Heb 5:12 geworden als zĳ die m. nodig hebben
1Pe 2:2 een verlangen naar de onvervalste m.
Le 20:24;¨ Re 4:19; Jes 7:22; 55:1; 60:16.
MELODIEEN, 2Sa 22:50 voor uw naam m. spelen
Job 35:10 die m. geeft in de nacht?
Ps 9:11 Bezingt Jehovah met m.
Ps 47:7 Speelt m., met doorzicht handelend
Ps 119:54 Uw voorschriften zĳn mĳ tot m.
Ps 18:49; 57:9; 66:2; 135:3; 144:9.
MEMORANDUM, Ezr 6:2 daarin stond het m.
MENEN, Lu 12:51 M. dat ik gekomen ben
Jak 1:7 niet m. dat hĳ iets zal ontvangen
Jo 11:13; 13:29; 1Kor 3:18; Fil 1:17.
MENGEN, Sp 14:10 zal geen vreemde zich m.
MENGSEL, Opb 18:6 tweemaal zoveel van het m.
MENIGTE(N), 2Kr 20:15 verschrikt wegens m.
Ez 32:20 Sleept haar weg met al haar m.
Jak 5:20 een m. van zonden zal bedekken
1Pe 4:8 liefde bedekt een m. van zonden
Ez 39:11; Lu 2:13; 5:6; Jo 21:6; Heb 11:12.

MEDEGEVOEL—MIJDEN
MENIGVULDIG, Job 11:6.
MENING, Jo 11:56; 1Kor 7:25, 40.
MENS(EN). Zie ook AARDSE MENS,
MENSENZONEN, STERFELIJK MENS.
Ge 2:7 God´ ´ ging ertoe over de m. te vormen
Nu 31:28 een ziel van de m.
Job 34:15 m. zal tot stof terugkeren
Sp 29:25 Het beven voor m. spant een strik
Ez 34:31 wat u betreft, gĳ zĳt aardse m.
Mt 4:4 m. moet niet van brood alleen leven
Mt 4:19 ik zal u vissers van m. maken
Lu 16:15 wat hoog is onder de m.
Han 5:29 God meer gehoorzamen dan m.
´ ´
Ro 5:12 door een m. de zonde binnengekomen
Ro 7:22 Naar innerlĳke m. behagen in de wet
1Kor 15:47 De eerste m. is uit de aarde
2Kor 4:16 de m. die wĳ innerlĳk zĳn
Ga 1:10 zoek ik m. te behagen?
Ef 3:16 sterk naar de m. die gĳ innerlĳk zĳt
2Pe 3:11 wat voor m. behoort gĳ te zĳn
Ex 33:20; Nu 16:32; Joz 11:14; Ps 118:6; 144:4; 146:3;
Jes 2:22; 51:12; Jer 5:26; Ez 36:10; 1Kor 1:25; Fil 2:8;
2Ti 2:2; 3:2.
MENS DER WETTELOOSHEID, 2Th 2:3.
MENSELIJK, 1Kor 9:8; Ga 1:11.
MENSELIJKE BEWOORDINGEN, Ro 6:19.
MENSENBEHAGERS, Ef 6:6; Kol 3:22.
MENSENGEBODEN, Mt 15:9 m. onderwĳzen
MENSENZONEN, Ps 115:16; Sp 15:11; Pr 3:10.
MENSENZOON, Ez 2:1 M., ga staan
Da 7:13 bleek iemand gelĳk een m. te komen
Opb 14:14 op de wolk zat iemand gelĳk een m.
MENS GODS, 2Ti 3:17.
MENSLIEVENDHEID, Han 28:2 buitengewone m.
MENSTRUALE ONREINHEID, Le 15:19, 26.
MENSTRUATIE, Le 12:2; Ez 36:17.
Le 18:19 niet tot vrouw naderen gedurende m.
MENS VAN GOD, 1Ti 6:11.
MERG, Heb 4:12 gewrichten en m. scheidt
MERIBA, Ex 17:7; Nu 20:13; De 32:51.
MERKTEKEN, Opb
13:17; 14:9, 11; 20:4.
¨
MESOPOTAMIE, Ge 24:10; De 23:4; Han 2:9.
MESSIAS, Da 9:26 zal M. worden afgesneden
Jo 1:41 Wĳ hebben de M. gevonden
Jo 4:25 Ik weet dat de M. komt
MEST, Ps 83:10; Jer 25:33; Lu 13:8.
MESTKALVEREN, Mal 4:2 omwoelen als m.
METEN, 2Sa 8:2; Za 2:2.
METGEZEL(LEN), Ex 11:2; Ps 122:8.
Sp 17:17 Een ware m. heeft te allen tĳde lief
Pr 4:10 kan de ander zĳn m. oprichten
Jer 31:34 niet meer een ieder zĳn m. leren
Sp 28:24; Jes 41:6; Za 13:7; 14:13.
METGEZELLIN(NEN), Ex 11:2; Re 11:37.
METHODEN, 1Kor 4:17 m. in verband met
METHUSALAH, Ge 5:21, 25, 27; Lu 3:37.
MICHA, ¨ Re 17:1; 2Kr 34:20; Mi 1:1.
MICHAEL, Da 10:13, 21; Ju 9.
Da 12:1 gedurende die tĳd zal M. opstaan
Opb 12:7 M. en zĳn engelen streden
MICHAJA, 1Kon 22:8; 2Kon 22:12; 2Kr 13:2.
MIDDAG, De 28:29 iemand die op m. rondtast
Jes 16:3 op de volle m. uw schaduw als nacht
Am 8:9 zon laten ondergaan op de volle m.
1Kon 18:27; Ps 37:6; 91:6; Jes 58:10; Jer 15:8.
MIDDAGSLAAP, 2Sa 4:5 zĳn m. hield
MIDDEL, Heb 2:14 m. bezit dood te veroorzaken
MIDDELAAR,
´ ´ Ga 3:19, 20; Heb 9:15.
1Ti 2:5 een m. tussen God en mensen
Heb 8:6 m. van beter verbond
Heb 12:24 Jezus, de m. van een nieuw verbond
MIDDELEN VOOR LEVENSONDERHOUD, Lu 15:12;
1Jo 2:16.
MIDIAN, Re 6:1 gaf hen in de hand van M.
Ex 2:15; Re 9:17; Hab 3:7; Han 7:29.
MIDIANIETEN, Ge 37:36; Nu 25:17; 31:2.
MIJDEN, 2Ti 2:16.
Jes 53:3 Hĳ werd door de mensen gem.
Tit 3:9 m. twist en strĳd over de Wet

MIJZELF—MURMUREREN
MIJZELF, Jo 5:30; 7:17; 14:10.
1Kor 4:3 ik onderzoek m. niet eens
MILD, 2Kor 8:20 deze m. bĳdrage
MILDHEID, De 15:8 uw hand met m. openen
MILD STEMMEN, Job 11:19 velen zullen u m.
MILITAIRE BEVELHEBBER, Han 21:32.
MILITAIRE VELDTOCHT, Nu 31:14.
MILJOEN, 1Kr 21:5; 22:14; 2Kr 14:9.
MINACHTEN, De 32:19
Jehovah m. hen
¨
Lu 7:30 Farizeeen m. de gegeven raad Gods
Lu 10:16 wie u m., m. ook mĳ
Jo 12:48 mĳ m. en mĳn woorden niet aanneemt
Heb 10:28 die wet van Mozes heeft gem., sterft
Sp 1:30; 15:5; Jer 14:21; 1Ti 5:12.
MINACHTEND, Ez 35:12 al uw m. dingen gehoord
MINACHTING, Ps 74:18 naam met m. bejegend
Jes 52:5 mĳn naam met m. bejegend
2Sa 12:14; Ne 9:26; Ps 74:10; 1Th 4:8.
MINDERE, Mt 11:11 een m. in het koninkrĳk
Lu 9:48 wie zich als m. gedraagt, is groot
Heb 7:7 het m. gezegend door het meerdere
MINE(N), Lu 19:16 tien m. opgeleverd
1Kon 10:17; Ezr 2:69; Lu 19:13, 24, 25.
MINNAARS, Ho 2:7; 8:9.
MINZAAM, Sp 26:25 maakt zĳn stem m.
MINZAAMHEID, Kol 3:16 liederen met m.
MIRJAM, Ex 15:20; Nu 12:1; 20:1; 26:59.
MIRRE, Mt 2:11; Jo 19:39.
MISBRUIK, 1Kor 9:18 geen m. van bevoegdheid
MISDAAD, Lu 23:4 Ik vind geen m. in deze mens
MISDRACHT, Ge 31:38; Job 21:10.
MISGEBOORTE(N), 2Kon 2:19, 21; Ps 58:8.
Job 3:16 als m. niet tot bestaan gekomen
MISHAGEN, Ge 48:17 m. hem dit
MISHANDELEN, Han 7:24 degene die werd m.
MISKRAAM, Ex 23:26 dat vrouw een m. heeft
MISKRAMEN, Ho 9:14 een schoot die m. geeft
MISLEIDEN, Jer 20:7 Gĳ hebt mĳ m.
Mt 24:4 Past op dat niemand u m.
Mt 24:24 valse profeten zullen uitverkorenen m.
1Kor 3:18 Laat niemand zichzelf m.:
1Kor 15:33 Wordt niet m. Slechte omgang
Ga 6:7 niet m.: God laat niet met zich spotten
Kol 2:4 opdat niemand u met argumenten m.
2Th 2:3 Laat niemand u op enigerlei wĳze m.
1Jo 1:8 m. wĳ onszelf
1Jo 3:7 Kindertjes, laat niemand u m.
Opb 12:9 Satan, die de bewoonde aarde m.
Opb 18:23 door uw spiritistische
praktĳken m.
¨
Opb 20:3 opdat hĳ de natien niet meer zou m.
Lu 21:8; 1Kor 6:9; 2Ti 3:13; Opb 19:20.
MISLUKKING, Sp 15:22 Plannen tot m. gedoemd
MISSTAP, Ro 11:11, 12; Ga 6:1.
MISVORMING, Jes 52:14.
MIZPA,
´ Joz 11:3; Re 10:17; Ho 5:1.
MIZPE, Joz 11:8; Re 11:29.
MOAB, De 29:1 verbond in het land M.
Ru 1:1, 22; 2Kon 1:1; 2Kr 20:22; Da 11:41.
MODDER, Ps 69:2 weggezakt in diepe m.
Jer 38:22 In de m. uw voet doen zinken
2Pe 2:22 de zeug tot het rollen in de m.
MODEL, Jak 5:10 neemt als m. de profeten
1Pe 2:21 u een m. nalatend
Ex 25:9, 40; Heb 8:5.
MOE, Jes 40:28 Hĳ wordt noch m. noch mat
Jes 40:31 zĳ zullen wandelen en niet m. worden
Jer 15:6 het m. geworden, spĳt te gevoelen
MOED, Nu 32:7 de m. ontnemen
Ro 5:7 voor de goede de m. te sterven
2Kor 5:6 Wĳ zĳn vol goede m.
Fil 1:14 m. om woord onbevreesd te spreken
2Kr 15:8; Mt 8:28; Han 28:15; Heb 13:6.
MOEDELOOS, Ez 13:22; 21:7.
Kol 3:21 zodat zĳ niet m. worden
MOEDELOZE, Ps 109:16.
MOEDER, Ge 3:20 Eva, de m. van ieder
Ex 20:12 Eer uw vader en uw m.
Ps 51:5 in zonde heeft mĳn m. mĳ ontvangen
Sp 6:20 verlaat de wet van uw m. niet
Sp 23:22 veracht uw m. niet
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Lu 8:21 Mĳn m. en mĳn broers zĳn dezen
Ga 4:26 Jeruzalem dat boven is, is onze m.
Ge 2:24; Re 5:7; Jes 49:1; Lu 12:53; 14:26.
MOEDIG, De 31:6 Weest m. en sterk
Nu 13:20; Joz 1:6, 7; 1Kr 19:13; 28:20.
MOEDWILLIG, Heb 10:26 m. zonde beoefenen
MOEILIJK, De 1:17; Sp 1:6; Da 2:11.
2Pe 3:16 Daarin zĳn dingen m. te begrĳpen
MOEITE, Job 10:17; Jes 53:11.
Ps 94:20 m. op gezag der verordening?
1Th 2:17 m. gedaan om uw aangezicht te zien
1Pe 4:18 de rechtvaardige met m. gered
MOEIZAME ARBEID, Ps 128:2; Sp 14:23.
MOGELIJK, Mt 19:26 bĳ God zĳn alle dingen m.
Mt 24:24 indien m., de uitverkorenen misleiden
Mt 26:39 indien m., deze beker voorbĳgaan
Heb 10:4 niet m. dat bloed van stieren
Han 2:24; Ro 12:18.
MOLECH, 2Kon 23:10 voor M. door het vuur
Le 18:21; 20:2; 1Kon 11:7; Jer 32:35.
MOLENSTEEN, Lu 17:2 een m. aan de hals
Re 9:53; Job 41:24; Opb 18:21.
MOMPELEN, Job 27:4; Ps 38:12; Jes 59:3, 13.
Ps 2:1 nationale groepen over iets ĳdels m.?
MOND, Joz 1:8 dient niet uit uw m. te wĳken
Jes 6:7 hĳ raakte mĳn m. aan
Jes 29:13 dit volk genaderd is met zĳn m.
Jes 51:16 mĳn woorden in uw m. leggen
Jes 62:2 naam, die Jehovah’s m. zal aanduiden
Jer 1:9 liet die mĳn m. aanraken
Ez 33:31 met hun m. uiten zĳ begeerten
Ob 12 gĳ hadt geen grote m. mogen opzetten
Lu 6:45 uit overvloed des harten spreekt m.
Lu 19:22 Uit uw eigen m. oordeel ik u
Ro 3:19 zodat elke m. wordt gestopt
Ro 10:10 met de m. openbare bekendmaking
1Pe 2:22 noch bedrog in zĳn m. gevonden
Opb 14:5 in hun m. geen onwaarheid gevonden
Ex 4:12; De 8:3; Ps 37:30; 62:4; Sp 2:6; Pr 5:2; Jes
58:14; 59:21; Opb 3:16.
MONDELING, Lu 1:4; Han 18:25; Ga 6:6.
MONUMENT, 1Sa 15:12; 2Sa 18:18.
MOOI, Mt 23:27 van buiten weliswaar m.
Heb 11:23 zagen dat het jonge kind m. was
MOORD, Mt 5:21; 15:19; Han 8:1.
MOORDEN, Jak 2:11.
Ex 20:13 Gĳ moogt niet m.
MOORDENAAR(S). Zie ook DOODSLAGER.
Nu 35:31 geen losprĳs voor ziel van m.
Jes 1:21; Han 3:14; 7:52; 1Pe 4:15.
MORDECHAI, Es 3:2 M. placht niet te buigen
Es 7:10 hingen Haman aan de paal voor M.
Ezr 2:2; Ne 7:7; Es 2:5; 6:10; 9:3; 10:3.
MOREEL REIN, Mi 6:11 Kan ik m. zĳn
MORGEN, Re 6:28; 2Kon 19:35 ’s m. vroeg
Ps 30:5 in de m. vreugdegeroep
Ps 49:14 in de m. in onderworpenheid hebben
Jes 28:19 m. aan m. zal hĳ doortrekken
Mr 1:35; Han 28:23.
MORGENSTER(REN), Job 38:7 Toen de m.
Opb 2:28 ik zal hem de m. geven
Opb 22:16 wortel van David, en de heldere m.
MORIA, Ge 22:2; 2Kr 3:1.
MORREN, 1Pe 4:9 gastvrĳ zonder m.
MORTEL, Ge 11:3.
MOSTERDZAADJE,
Mt 17:20; Lu 13:19.
¨
MOZAIEKSTENEN, 1Kr 29:2.
MOZES, Ex 2:10 gaf hem de naam M.
Nu 12:3 de man M. was de zachtmoedigste
Mt 17:3 verschenen aan hen M. en Elia
1Kor 10:2 allen in M. gedoopt
Heb 11:24 Door geloof heeft M. geweigerd
Ex 3:13; 4:20; 7:1; Han 3:22; 7:22; Heb 3:2; Opb 15:3.
MUG, Mt 23:24 m. uitzeeft, kameel doorzwelgt
MUILBAND, Ps 39:1 m. als wacht voor mond
MUILBANDEN, De 25:4; 1Kor 9:9; 1Ti 5:18.
MUREN, Jes 26:1 Redding tot m.
Heb 11:30 Door geloof stortten m. Jericho in
MURMUREERDERS, 1Kor 10:10; Ju 16.
MURMUREREN, Ex 16:7; Nu 14:27; 17:5.
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MUSICI—NEDERIG

MUSICI, Ezr 7:24 de m. tol op te leggen
MUSKIET, Jer 46:20 m. zal op haar afkomen
MUUR,
¨ Ez 38:11 allen wonend zonder m.
Joe 2:7 Als krĳgslieden beklimmen zĳ een m.
MUZIEK, Klg 5:14.
MYRIADEN, Heb 12:22; Ju 14; Opb 5:11.
MYSTERIE. Zie ook HEILIGE GEHEIM(EN).
2Th 2:7 Het m. van deze wetteloosheid
Opb 17:5 een naam, een m.: Babylon de Grote
Opb 17:7 u het m. zeggen van de vrouw

N
NAAKT, Ge 3:7 beseffen dat zĳ n. waren
Job 1:21 N. uit mĳn moeders buik gekomen
2Kor 5:3 wĳ niet n. bevonden zullen worden
Heb 4:13 alle dingen liggen n. voor hem
Jak 2:15 broeder zich in n. toestand bevindt
Opb 3:17 gĳ arm en blind en n. zĳt
Opb 16:15 opdat hĳ niet n. wandelt
Opb 17:16 zullen haar woest en n. maken
Ge 2:25; Job 26:6; Ho 2:3; Mt 25:36.
NAAKTHEID, Mi 1:11 in schandelĳke n.
NAALD, Mt 19:24; Mr 10:25.
NAAM, Ex 6:3 wat mĳn n. Jehovah betreft
Ex 9:16 mĳn n. over gehele aarde bekendmaken
Ex 20:7 wie n. op onwaardige wĳze opneemt
Sp 10:7 n. van de goddelozen zal verrotten
Sp 18:10 n. van Jehovah is een sterke toren
Sp 22:1 Een n. is te verkiezen boven rĳkdom
Pr 7:1 Een n. is beter dan goede olie
Jes 12:4 Dankt Jehovah! Roept zĳn n. aan
Jes 62:2 met nieuwe n. worden genoemd ¨
Ez 36:22 heilige n. ontheiligd onder natien
Mt 6:9 uw n. worde geheiligd
¨
Mt 12:21 op zĳn n. zullen natien hopen
Mt 24:9 ter wille van n. voorwerpen van haat
Lu 21:12 voor koningen ter wille van mĳn n.
Jo 14:14 Indien gĳ iets vraagt in mĳn n.
Jo 17:26 ik heb uw n. bekendgemaakt
Han 4:12 er is geen andere n. gegeven
Han 15:14 uit hen een volk voor zĳn n. nemen
Ro 10:13 ieder die n. van Jehovah aanroept
Ef 3:15 aan wie familie n. te danken heeft
Fil 2:9 n. die boven elke andere n. is
Ge
¨ 2:19; Ex 3:15; 1Jo 2:12; Opb 2:3.
NAAMAN, 2Kon 5:1; Lu 4:27.
NAARSTIG, 2Ti 1:17 n. naar mĳ gezocht
NAARSTIGHEID, Heb 6:11 dezelfde n.
NAASTE, Ex 20:16; 2Sa 12:11.
Lu 10:27 Jehovah liefhebben en uw n.
Lu 10:36 Wie heeft zich tot de n. gemaakt
Ro 13:10 liefde berokkent n. geen kwaad
Ef 4:25 spreekt waarheid, ieder met zĳn n.
NABIJ, Jer 23:23 een God van n.
NACHT, Ge 1:5 duisternis noemde hĳ N.
2Kon 19:35 in die n., dat de engel uittrok
Ps 19:2 n. spreidt kennis tentoon
Jes 21:11 Wachter, hoe staat het met de n.?
Jo 9:4 n. komt, waarin niemand kan werken
Joz 1:8; Lu 18:7; Ro 13:12; 1Th 5:2, 5; Opb 7:15; 12:10;
22:5.
NADELE, TEN, 1Ti 6:1 t. van naam van God
NADENKEN, De 32:29.
1Ti 4:15 diep over deze dingen n.
NADEREN, Heb 7:25 door hem tot God n.
Jak 4:8 N. tot God en hĳ zal tot u n.
NAFTALI, Ge 30:8; Ex 1:4; Mt 4:13.
NAGESLACHT, Ps 37:25 n. zoekende brood
Han 17:28 Want wĳ zĳn ook zĳn n.
Ge 9:9; Ps 25:13; Jes 14:20; 59:21; 65:23.
NAJAGEN, Klg 4:18; Na 1:8.
Sp 15:9 wie rechtvaardigheid n.
Pr 1:14 alles was ĳdelheid en n. van wind
Jes 1:23 steekpenningen lief en geschenken n.
NAKOMELINGSCHAP, Job 18:19; Da 11:4.
NAKROOST, Job 18:19.
NALATEN, Heb 10:25 het vergaderen niet n.
NALATIG, Jer 48:10 opdracht n. uitvoert
NALATIGHEID, Ezr 4:22 zonder n. gehandeld
NALEZING, Le 19:9; 23:22.

NAOMI, Ru 1:2, 19; 2:1, 2, 20; 4:9, 14, 17.
NASTREVEN, Ro 14:19 de dingen n.
Ro 9:30; 1Kor 14:1; 1Pe 3:11.
NATHAN, 2Sa 7:3; 12:5, 13; 1Kr 17:1, 2.
2Sa 12:7 zei
N.: Gĳzelf zĳt die man!
¨
NATHANAEL, Jo 1:45-49; 21:2.
NATIE, Ex 19:6 een heilige
n. worden
´ ´
2Sa 7:23 is er ook een n. als uw volk
Ps 33:12 Gelukkig de n. wier God Jehovah is
Jes 2:4 N. zal tegen n. geen zwaard opheffen
Jes 26:2 rechtvaardige
n. er moge binnengaan
´ ´
Jes 66:8 zal n. in een keer geboren worden?
Jer 25:32 rampspoed gaat uit van n. tot n.
Ze 2:1 o n. die niet van schaamte verbleekt
Mt 21:43 aan een n. die vruchten voortbrengt
Mt 24:7 n. zal tegen n. opstaan
Lu 23:2 dat deze man n. tot opstand aanspoort
Han¨ 10:35 in elke n. is de mens die hem vreest
NATIEN, Ps 9:17 alle n. die God vergeten
Jes 2:2 en daarheen moeten alle n. stromen
Ze 3:8 mĳn beslissing is, n. te vergaderen
Hag 2:7 de begeerlĳke dingen van alle n.
Mt 12:21 op zĳn naam zullen n. hopen
Mt 24:14 tot een getuigenis
voor alle n.
´ ´
Mt 25:32 alle n. voor hem vergaderd
Lu 21:24 bestemde tĳden der n. vervuld
Lu 21:25 op aarde radeloze angst der n.
Han 15:14 God aandacht op de n. gericht
Ef 4:17 niet langer wandelen zoals de n.
Opb 11:18 de n. ontstaken in gramschap
Ge 22:18; Ro 3:29; 1Pe 2:12; Opb 7:9.
NATIONALE GROEPEN, Ps 7:7; Jes 49:1.
Jes 55:4 Als een getuige voor de n.
NATURE, Ro 2:14, 27; 11:24.
Ef 2:3 van n. kinderen der gramschap
NATUUR, 1Kor 11:14 Leert de n. u niet
2Pe 1:4 deelhebbers aan de goddelĳke n.
NATUURLIJK, Ro 1:31; 11:24; 2Ti 3:3; Jak 3:6.
Ro 1:27 n. gebruik van de vrouw laten varen
NAUW, Mt 7:14 n. is de poort
2Kor 4:8 niet zo in het n. gedreven
NAUWGEZET, Ga 4:10 onderhoudt n. dagen
NAUWKEURIG, 1Kor 13:12 dan zal ik n. kennen
Heb 1:3 de n. afdruk van zĳn wezen
NAUWKEURIGE KENNIS, Ro 10:2 ĳver, niet n.
Ef 4:13 geraken tot de eenheid in de n.
Fil 1:9 liefde steeds overvloediger met n.
Kol 1:9 vervuld met n. van zĳn wil
1Ti 2:4 tot een n. van de waarheid komen
2Ti 3:7 altĳd leren en nooit tot n. komen
Heb 10:26 moedwillig zonde beoefenen na n.
Ro 1:28; 3:20; Kol 3:10; 2Ti 2:25; 2Pe 2:20.
NAUWKEURIGE WEEGSCHAAL, Le 19:36; Job 31:6.
NAUWKEURIG ONDERZOEKEN, Ezr 8:15.
1Kor 11:28 zichzelf goedkeuren na zich n.
NAVEL, Sp 3:8 tot genezing voor uw n.
NAVOLGEN, Mt 10:38 En wie mĳ niet n.
2Th 3:7, 9; Heb 13:7; 2Pe 2:2.
NAVOLGERS, 1Kor 11:1 Wordt n. van mĳ
Ef 5:1 Wordt n. van God, als kinderen
¨
Heb 6:12 n. van hen die beloften beerven
1Kor 4:16; Fil 3:17; 1Th 1:6; 2:14.
NAVORSEN, Pr 1:13; 2:3; 7:25.
NAVORSING, 1Ti 1:4 vragen ter n.
NAWERKING, Sp 5:4 n. van haar is bitter
NAZARENEN, Han 24:5 sekte der N.
NAZARENER, Jo 19:19; Han 2:22
NAZARETH, Mt 2:23; 4:13; 21:11.
Jo 1:46 Kan
uit N. iets goeds komen?
¨
NAZIREEER, Nu 6:2, 18-21; Re 13:5; 16:17.
NEBO, Nu 32:3; Jes 15:2; 46:1; Jer 48:1.
NEBUKADNEZAR, 2Kr 36:7 gerei bracht N.
Jer 27:6 al deze landen in de hand van N.
Da 3:1 Koning N. maakte een beeld van goud
Ezr 5:12; Da 2:1; 3:16, 24, 28; 4:18, 31.
NEBUKADREZAR, Jer 25:9 N. van Babylon
Jer 43:10; 50:17; Ez 26:7; 30:10.
NEDERGEBOGEN, Jes 58:10.
NEDERIG, Za 9:9 n. en rĳdend op een ezel
Ro 12:16 laat u door de n. dingen meevoeren

NEDERIGE(N)—OGEN
NEDERIGE(N), Ps 138:6 toch ziet hĳ de n.
Jak 4:6 geeft onverdiende goedheid aan n.
NEEF, 1Kr 27:32; Kol 4:10.
NEERBUIGEN, De 30:17 voor andere goden n.
Ps 138:2 mĳ n. in richting van uw tempel
Jes 2:8 Voor het werk van hun handen n.
Ps 66:4; Jes 27:13; Za 14:16.
NEERDALEN, Ps 133:3 dauw die n. op Sion
Opb 21:2 Ik zag het Nieuwe Jeruzalem n.
Sp 30:4; Ro 10:7; Ef 4:9; 1Th 4:16.
NEERDRUKKEN, Klg 3:16 n. in de as
NEERGEHOUWEN, Jes 14:12 Hoe ter aarde n.
NEERHALEN, Pr 3:3.
NEERLEGGEN, Han 11:18 zich erbĳ n.
NEERSLAAN, 2Kon 9:7; Ez 9:5.
NEERSLACHTIG, Ge 40:6; Da 1:10.
NEERSLACHTIGHEID, Jak 4:9.
NEERSTORTEN, Ps 77:17.
NEERSTOTEN, Ps 44:5.
NEERVELLEN, Jer 25:33 door Jehovah n.
NEERWERPEN, Jes 44:15; 46:6.
Ex 34:14 u niet n. voor een andere god
NEFILIM, Ge 6:4; Nu 13:33.
NEGEB, De 1:7 de Sjefela en de N.
NEGENHONDERD, Re 4:13 n. strĳdwagens
NEGEREN, Jes 59:8; Jer 5:4; 9:3; 10:25.
NEIGEN, Re 9:3; Ps 17:11; Sp 5:1, 13.
NEIGING(EN), Ge 6:5 elke n. slecht was
1Kr 28:9 n. van gedachten onderscheidt hĳ
Ez 26:2 De n. zal in mĳn richting zĳn
Ef 6:7 Weest slaven met goede n.
Ge 8:21; 1Kr 29:18; Jes 26:3; Jak 3:4; 4:5.
NEMEN, Jo 1:11 de zĳnen n. hem niet tot zich
NEMEN, IN ACHT, De 8:11; Sp 28:7.
De 7:9 de getrouwe God, die het verbond i.
Sp 6:20 het gebod van uw vader i.
NET(TEN), Ps 9:15 in het n. dat ze verborgen
Jo 21:11 ofschoon veel, scheurde het n. niet
Ps 10:9; Pr 9:12; Jes 51:20; Lu 5:4; Jo 21:6, 8.
NETHINIM, Ezr 7:24 de N. en de werkers
Ezr 8:20 de N., voor dienst van de levieten
1Kr 9:2; Ezr 2:43; Ne 10:28; 11:21.
NEUS, Ez 8:17 steken rank uit naar mĳn n.?
NEUSGATEN, Ge 2:7 in n. de levensadem
NEVEL, Job 36:27 als regen voor zĳn n.
Jak 4:14 Want gĳ zĳt een n., die verdwĳnt
NIEMAND, 2Kor 5:16 kennen n. naar vlees
NIEREN, Ex 29:13; Ps 7:9; Jer 11:20.
NIERVET, Le 1:8, 12 n. schikken op het hout
NIET-ONDERWEZENEN, 2Pe 3:16.
NIETS, Jes 41:12, 24, 29.
Jes 45:18 niet louter voor n. geschapen
Jes 65:23 Zĳ zullen niet voor n. zwoegen
1Kor 8:4 wĳ weten dat een afgod n. is
NIETSWAARDIG, 2Sa 20:1; Ps 18:4; Sp 6:12; 16:27; 19:28.
NIEUW, Ps 51:10 leg in mĳ een n. geest
Pr 1:9 er is niets n. onder de zon
Jes 65:17 ik schep n. hemelen en n. aarde
Mt 26:29 met u n. drinken in koninkrĳk
Jo 13:34 Ik geef u een n. gebod
2Kor 5:17 dan is hĳ een n. schepping
2Kor 5:17 zie! n. dingen zĳn ontstaan
2Pe 3:13 n. hemelen en een n. aarde
Opb 14:3 zĳ zingen een n. lied
Opb 21:5 Zie! Ik maak alle dingen n.
Jes 42:9; 66:22; Lu 22:20; Ga 6:15; Kol 3:10; Heb 10:20;
1Pe 1:23; Opb 3:12.
NIEUWHEID, Ro 6:4 in n. des levens wandelen
NIEUWS, Ps 40:9 Ik heb het goede n. verteld
Jes 61:1 mĳ gezalfd om goed n. te vertellen
Mt 24:14 dit goede n. van het koninkrĳk
Jes 40:9; 52:7; Na 1:15; Ro 10:16; 2Kor 11:4.
NIEZEN, 2Kon 4:35 Toen n. de jongen zevenmaal
Job 41:18 Zĳn n. zelfs straalt licht uit
NIJL, Jes 19:7; Jer 46:8; Za 10:11.
NIJLKANALEN, 2Kon 19:24; Jes 37:25; Ez 29:3.
NIKODEMUS, Jo 3:1, 4, 9; 7:50; 19:39.
NIMROD,
´ Ge 10:9 N., een geweldig jager
NINEVE, Jon 1:2 naar N., de grote stad
Mt 12:41 mannen van N. zullen opstaan
Ge 10:11; Jon 3:2, 3, 5; 4:11; Ze 2:13.
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NINEVIETEN, Lu 11:30 Jona teken voor N.
NISAN, Ne 2:1; Es 3:7.
NOACH, Ge 6:9 Dit is de geschiedenis van N.
Lu 17:26 zoals geschiedde in de dagen van N.
Heb 11:7 Door geloof heeft N. ark gebouwd
Ge 5:29; 7:23; 9:1, 17; Mt 24:37.
NODIG, Ro 16:2; Heb 5:12; Jak 2:16.
De 15:8 zoveel hĳ n. heeft, te lenen
Mt 6:32 Vader weet dat gĳ deze n. hebt
Ro 12:3 niet meer van zichzelf denken dan n.
1Kor 12:21 niet zeggen: Ik heb u niet n.
NOEMEN, Jes 62:2.
Ge 2:19 zoals de mens die dan n.
Jes 54:5 God van gehele aarde worden gen.
Jes 60:14 u n.: de stad van Jehovah
Jes 60:18 muren Redding n. en poorten Lof
Jes 65:15 knechten met een andere naam n.
Ro 7:3 zou zĳ een overspeelster worden gen.
Ro 9:26 zonen van de levende God worden gen.
1Jo 3:1 kinderen van God gen. worden
NOODLOTTIG, Ex 21:22 geen n. ongeval
NOODZAAK, 1Kor 7:26, 37.
1Kor 9:16 want de n. is mĳ opgelegd
NOODZAKELIJK(ER), Da 3:16.
Fil 1:24 n. dat ik in het vlees blĳf
Heb 2:1 n. meer dan gewone aandacht schenken
NOODZAKELIJKERWIJS, Heb 7:12.
NOODZAKEN, 2Kon 4:8 zĳ n. hem brood te eten
NOORDEN, Ps 48:2 Sion aan zĳden van het n.
Jes 14:13 mĳ neerzetten in streken van het n.
Jes 41:25 iemand verwekt uit het n.
Jer 1:14 Vanuit n. zal rampspoed losbreken
Da 11:44 berichten uit het n.
Jer 50:9; Am 8:12; Za 2:6; Lu 13:29.
NORMAAL, Mr 7:35 hĳ ging n. spreken
2Kor 4:7 kracht die wat n. is te boven gaat
NOTITIE, Ex 2:25 en God nam n.
NUCHTER. Zie ook ZINNEN BIJ ELKAAR
HOUDEN.
Ps 78:65; 1Kor 15:34.
NUN, Ex 33:11; De 32:44; 1Kr 7:27.
NUT, Mt 16:26; Tit 3:9; Jak 2:16.
Heb 12:10 streng onderricht tot ons n.
NUTTELOOS, Mt 12:36 elk n. woord
NUTTIG(ER), Han 20:20 al wat n. was vertellen
1Ti 4:8 godvruchtige toewĳding
is n.
¨
2Ti 3:16 Schrift door God geınspireerd en n.
Mt 5:29; 1Kor 12:7; Tit 3:8.

O
OBED, Ru 4:17, 21, 22; Lu 3:32.
OBED-EDOM, 2Sa 6:10-12; 1Kr 13:13.
OBSTAKEL, Jes 57:14 Verwĳdert elk o.
OEFENEN, Han 24:16 o. ik mĳzelf
1Kor 7:4 De vrouw o. geen autoriteit
1Kor 9:25 o. iedereen zelfbeheersing
1Ti 2:12 sta vrouw niet toe autoriteit te o.
Heb 5:14 hun waarnemingsvermogen geo.
Heb 12:11 voor hen die erdoor geo. zĳn
2Pe 2:14 een hart dat geo. is in hebzucht
Job 15:5; Mi 5:15; 1Ti 4:7.
OEFENING, 1Ti 4:8 lichamelĳke o. is nuttig
OEVER(S), 1Kr 12:15 buiten haar o.
Mr 4:35; 5:21; 6:45; 8:13.
OFFEREN, Ge 22:13; Heb 9:14, 28; 11:17.
OFFERGAVE, Mal 3:3, 4; Ef 5:2.
Ge 4:4 goedgunstig op Abel en zĳn o. neerzag
OFFERROOK, 2Kon 22:17 o. aan¨ andere goden
Jer 7:9 moorden en o. aan Baal brengen
Jer 44:25 o. aan de koningin des hemels
Jer 44:5; Mal 1:11.
OFIR, Jes 13:12 het goud van O.
1Kon 9:28; 10:11; Job 28:16; Ps 45:9.
OGEN, Re 21:25 recht in zĳn eigen o.
Ps 11:4 zĳn o. onderzoeken de mensenzonen
Sp 15:3 De o. van Jehovah zĳn op elke plaats
Sp 16:2 wegen van man zuiver in eigen o.
Jer 16:17 mĳn o. zĳn op al hun wegen
Za 14:12 o. zullen in hun kassen wegrotten
Ef 1:18 doordat o. van uw hart verlicht zĳn
1Pe 3:12 o. van Jehovah zĳn op rechtvaardigen
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1Jo 2:16 de begeerte der o.
Opb 21:4 elke traan uit hun o. wegwissen
Mt 13:16; Mr 8:18; 2Kor 4:18.
OGENBLIK, Ps 30:5 toorn is voor een o.
Jes 54:7 Voor een klein o. heb ik u verlaten
1Kor 15:52 in een o., in een oogwenk
Ezr 9:8; Jes 26:20; 27:3; Lu 4:5.
OGENBLIKKELIJK, 1Th 5:3 vernietiging o.
OGENDIENST, Ef 6:6; Kol 3:22.
OLIE, Ps 23:5 Met o. mĳn hoofd ingewreven
Jes 61:3 de o. van uitbundige vreugde
Mt 25:4 terwĳl de beleidvolle o. meenamen
1Sa 16:13; Jes 25:6; Lu 7:46; Heb 1:9.
OLIJFBERG, Lu 22:39; Han 1:12.
OLIJFBLADEREN, Ne 8:15.
OLIJFBOMEN, De 28:40; Za 4:11.
Opb 11:4 Dezen zĳn de twee o.
OLIJFBOOM, Ro 11:17 een wilde o.
Re 9:8; Ps 52:8; Ro 11:24.
OLIJFBOOMSTEKKEN, Ps 128:3.
OLIJFOLIE, Ex 27:20.
OMBRENGEN, Ju 5 die geen geloof toonden, o.
OMEGA, Opb 1:8; 21:6; 22:13.
OMGAAN, 2Th 3:14 niet meer met hem o.
OMGANG, Sp 20:19 geen o. hebben
Sp 22:24 geen o. met iemand die snel toornig is
1Kor 15:33 Slechte o. bederft gewoonten
OMHAKKEN, De 7:5 heilige palen o.
OMHELZEN, Pr 3:5 een tĳd om te o.
Ge 29:13; 48:10; 2Kon 4:16; Sp 4:8; Hgl 2:6.
OMHOUWEN, 2Kr 34:7.
´ ´
OMHULLEN, 2Kr 24:20 Gods geest o. Zacharia
OMKEREN, Jes 24:1 oppervlakte o.
Jer 21:4 ik o. de oorlogswapens
OMKOMEN, Mi 4:9; Heb 11:31.
OMLOOP, Ps 19:6.
OM NIET, Mt 10:8; Opb 21:6; 22:17.
OMRI, 1Kon 16:16, 21-23, 27-29; Mi 6:16.
OMSINGELEN, Lu 19:43 vĳanden u zullen o.
OMSTANDIGHEDEN, Ps 118:5 benauwende o.
OMTREKKEN, 1Kor 13:12 zien wĳ vage o.
OMVERWERPEN, Job 12:19; Sp 13:6.
OMVERWERPING, 2Kor 10:4 wapenen tot o.
OMWINDSEL, Jes 25:7 o. dat volken omwindt
OMZICHTIG(STE), Ge 3:1 slang bleek het o.
Mt 10:16 zo o. als slangen
ONAANGENAAM, Ge 21:11 iets o. voor Abraham
ONAANGEROERD, Ro 15:23 geen o. gebied
ONBEDORVENHEID, Tit 2:7 o. in onderwĳs
ONBEDREVEN, 2Kor 11:6 o. in het spreken
ONBEDUIDEND(STE), Mt 2:6 geenszins o. stad
1Kor 4:3 voor mĳ een zeer o. zaak
1Kon 16:31; 2Kon 3:18; Job 14:21; Jes 49:6; Jer 14:3;
30:19.
ONBEGRIJPELIJK, Jer 33:3 o. dingen vertellen
ONBEKEND, 2Kor 6:9; Ga 1:22.
Han 17:23 Aan een o. God
Heb 5:13 die melk gebruikt, is o. met woord
ONBEKOMMERD, Mt 22:5 o. gingen zĳ weg
ONBEPAALDE TIJD(EN), Ge 3:22.
Ge 9:16 denken aan het verbond tot o.
Ge 48:4 dit land aan uw zaad geven tot o.
Ex 3:15 Dit is mĳn naam tot o.
Ex 31:16 Het is een verbond tot o.
Ps 90:2 van o. tot o. zĳt gĳ God
Ps 145:13 is een koningschap voor alle o.
Hab 3:6 de voor o. blĳvende heuvels
Ps 136:1-26; Sp 8:23; Jes 26:4; Jer 3:5; Ez 35:9;
Da 9:24; 12:2, 3; Jon 2:6; Ze 2:9.
ONBEPAALDE TIJD DUREND, Jes 55:3.
Jer 51:57 zĳ moeten een voor o. slaap slapen
Jer 50:5; 51:39; Ez 35:5.
ONBEREIKBAAR, Ge 11:6 niets o. voor hen
Job 42:2 geen denkbeeld dat voor u o. is
ONBERISPELIJK, Ge 6:9 betoonde zich o.
Joz 24:14 dient hem op een o. wĳze
Job 2:3 een o. en oprecht man
Ez 28:15 Gĳ waart o. in uw wegen
Fil 2:15 o. en onschuldig moogt worden
1Th 5:23 o. bewaard bĳ de tegenwoordigheid

OGENBLIK—ONDERSCHEID
1Ti 3:2 De opziener moet o. zĳn
Ge 17:1; De 18:13; Ps 15:2; 119:1; 1Th 2:10; 3:13;
1Ti 5:7; 6:14.
ONBERISPELIJKE(N), Job 12:4; Sp 28:10.
ONBESCHAAMD, Ze 3:4 Haar profeten waren o.
1Th 2:2 in Filippi o. behandeld
Jes 33:19; Ez 2:4; Mt 22:6; Lu 18:32; Han 14:5;
Ro 1:30.
ONBESCHAAMDHEID, 2Kon 19:3; Jes 37:3.
Jes 9:9; Klg 3:65 o. van hart
ONBESCHRIJFLIJK, 2Kor 9:15 o. vrĳe gave
ONBESMET, Kol 1:22; Heb 7:26; 1Pe 1:4, 19.
Jak 1:27 aanbidding die rein en o. is
Ju 24 u o. voor zĳn heerlĳkheid doen staan
ONBESNEDEN, Le 26:41; Ez 32:24; Hab 2:16; 1Kor 7:18.
ONBESNEDENE(N), Jes 52:1 geen o. in u komen
Han 7:51 Hardnekkigen en o. van hart
ONBESNEDENHEID, Ga 5:6 noch o. enige waarde
Ro 2:25, 26; 1Kor 7:19; Kol 3:11.
ONBETAMELIJK, Job 1:22.
Jer 23:13 bĳ de profeten gezien wat o. is
1Kor 13:5 [liefde] niet o.
ONBETEKENEND, Ps 119:141 Ik ben o.
Za 13:7 terugkeren over hen die o. zĳn
ONBETEUGELD, 1Sa 2:3 niets o. uit uw mond
ONBEVLEKT, Jak 1:27 o. van de wereld bewaren
1Ti 6:14; 1Pe 1:19; 2Pe 3:14.
ONBEWEEGLIJK, Ex 15:16; Joz 10:12, 13.
ONBEWOOND, Jer 6:8 u niet maak tot o. land
ONBEZET, 1Sa 20:18 uw zitplaats zal o. zĳn
ONBEZIELD, 1Kor 14:7 o. dingen geluid geven
ONBEZONNEN, Sp 12:18 die o. spreekt
2Ti 3:4 verraders, o., opgeblazen
ONBEZONNENHEID, Job 35:15 geen nota van o.
ONBEZORGD(EN), Jer 12:1; 49:31; Za 1:15.
Am 6:1 Wee degenen die o. zĳn in Sion
ONBEZORGDHEID, Ps 122:7; Jer 22:21.
ONDERBREKING, Ezr 6:8 zonder o.
ONDERDANEN, Ps 72:8 o. van zee tot zee
ONDERDANIG, 2Kor 9:13; Heb 13:17.
ONDERDOMPELEN, 2Kon 5:14 o. in Jordaan
ONDERDRUKKEN, Ex 3:9 Egyptenaren hen o.
Re 4:3; Jes 52:4; Han 10:38.
ONDERDRUKKERS, Pr 4:1.
ONDERDRUKKING(EN), Jes 14:4; 59:13.
Ps 72:14 Van o. zal hĳ hun ziel verlossen
Sp 29:13 De onbemiddelde en de man van o.
Jes 54:14 Gĳ zult verre zĳn van o.
ONDERGAAN, 2Th 1:9 gerechtelĳke straf o.
Heb 2:9 Jezus de dood heeft o.
ONDERGANG, Job 31:29; Sp 24:22.
ONDERGESCHIKTEN, 1Kor 4:1.
ONDERHOUDEN, Mt 23:3 o. wat zĳ zeggen
Mt 28:20 leert hun o. wat ik geboden heb
Jo 14:15 zult gĳ mĳn geboden o.
Ro 14:6 Wie de dag o., o. die voor Jehovah
Ga 4:10 Gĳ o. nauwgezet dagen
Ex 20:6; Jo 14:21; Opb 22:7.
ONDERKLEED, Ju 23 zelfs het o.
ONDERLIJF, 2Sa 20:10; Hgl 5:14; Jer 51:34.
ONDERLING, 1Kor 7:5 met o. goedvinden
ONDERMIJNEN, 2Ti 2:18 o. het geloof
ONDERPAND, 2Kor 1:22.
2Kor 5:5 het o. van wat komen zal, de geest
Ef 1:14 van tevoren gegeven o. van erfenis
ONDERRICHT, De 32:2 o. als regen
Ne 8:9 levieten die het volk o. gaven
Ro 15:4 eertĳds geschreven, tot ons o.
Sp 1:5; 4:2; Jes 9:15; Ga 6:6; 1Th 4:1.
ONDERRICHTEN, De 17:10; Re 13:8.
Ezr 7:25 al wie ze niet heeft gekend, o.
Ps 25:8 Jehovah o. zondaars in de weg
Jes 2:3 Jehovah zal ons o.
1Kor 2:16 zin van Jehovah, dat hĳ zou o.?
1Kor 14:19 om anderen mondeling te o.
1Sa 12:23; Ps 25:12; 27:11; 32:8; 45:4; Mi 3:11;
Han 7:22; Ro 2:18; 2Ti 2:25; Tit 2:12.
ONDERSCHEID, Le 11:47; Ez 22:26.
Ro 10:12 geen o. tussen jood en Griek
Mal 3:18; Han 15:9; Ro 3:22; Jak 3:17.

ONDERSCHEIDEN—ONHEIL(EN)
ONDERSCHEIDEN, Sp 1:2 de woorden o.
Jo 20:9 zĳ o. niet de schriftplaats
1Kor 11:29 indien hĳ het lichaam niet o.
Heb 5:14 geoefend om te o.
1Kon 3:9; Sp 19:25; 20:24; Da 10:14.
ONDERSCHEIDING, 1Kr 11:25 meer o. genoot
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN, Sp 2:2; 3:19.
Sp 2:11 o. zal u beveiligen
1Kor 10:15 spreek tot mensen die o. bezitten
2Ti 2:7 Heer zal u o. in alle dingen geven
Sp 10:23; 11:12; 17:27; 24:3.
ONDERSTEBOVEN KEREN, 2Kon 21:13.
Sp 12:7 De goddelozen worden o.
Tit 1:11 hele huisgezinnen o.
ONDERVINDEN, Heb 10:33 met hen die dit o.
ONDERVRAGEN, Han 4:9.
ONDERWEG, Mt 20:17.
ONDERWERPEN, Ge 1:28; Ps 110:2.
Ex 10:3 weigeren u aan mĳ te o.?
1Kor 15:27 alle dingen onder zĳn voeten o.
Tit 2:5 zich aan hun eigen man o.
1Pe 2:13 O. u aan iedere menselĳke schepping
1Pe 3:22 engelen en krachten aan hem o.
Jes 45:1; Lu 10:20; Ro 8:20; 10:3; Fil 3:21; Kol 2:20;
Heb 2:8; 12:9.
ONDERWEZEN, Jes 54:13 door Jehovah o. personen
ONDERWIJS, Han 11:26; Ro 12:7.
Han 18:25 met juistheid o. geven
1Ti 4:16 Schenk aandacht aan uzelf en uw o.
ONDERWIJZEN, 2Kr 17:9 o. onder het volk
Ps 94:12 Gelukkig is de man die gĳ o.
Ps 144:1 die mĳn handen o. tot de strĳd
Jer 32:33 er vroeg werd opgestaan en o.
Mt 15:9 mensengeboden als leerstellingen o.
Mr 6:6 hĳ ging de dorpen rond en o.
Han 5:42 van huis tot huis o.
Han 20:20 in openbaar en van huis tot huis o.
1Kor 4:17 zoals ik overal o.
Ga 6:6 ieder die mondeling in woord wordt o.
2Ti 2:2 voldoende bekwaam om anderen te o.
2Ti 2:24 vriendelĳk, bekwaam om te o.
2Ti 3:16 gehele Schrift is nuttig om te o.
Ezr 7:10; Ps 71:17; Jes 29:13; Mt 7:29; 11:1; Han 4:2;
5:25; Ro 2:21; 12:7; 1Ti 2:12; Tit 1:11.
ONDERWIJZER(S), Ezr 8:16.
2Kr 35:3 de levieten, de o.
Sp 5:13 niet geluisterd naar stem van mĳn o.
Jes 30:20 ogen die uw Grootse O. zien
Hab 2:18 een o. van leugen?
Mt 13:52 iedere openbare o.
Mt 23:34 daarom zend ik profeten en o. tot u
ONDERWORPEN, Ro 13:1 Iedere ziel zĳ o.
Ef 5:22 Laten vrouwen o. zĳn aan hun man
Kol 3:18 vrouwen, weest aan uw man o.
Heb 2:15 hun leven lang aan slavernĳ o.
1Pe 5:5 jongere mannen, weest o. aan oudere
Lu 2:51; Ef 5:24; Tit 3:1; 1Pe 3:1.
ONDERWORPENHEID, Ge 1:26 gedierte in o.
Ge 1:28; Ps 49:14; 1Kor 14:34; 1Ti 3:4.
ONDERZOEK, Le 13:36 behoeft geen o. te doen
Job 34:24 breekt machtigen zonder enig o.
1Pe 1:10 naarstig navraag en nauwkeurig o.
De 13:14; Ezr 4:15; 5:17; 6:1; Ez 39:14.
ONDERZOEKEN, Ps 26:2 O. mĳ, o Jehovah
Jer 17:10 Ik o. de nieren
Mt 10:11 o. wie het waard is
Jo 5:39 Gĳ o. de Schriften
Han 17:11 zĳ o. dagelĳks de Schriften
1Kor 2:10 de geest o. alle dingen
1Kor 2:14 omdat ze geestelĳk worden o.
1Kor 2:15 De geestelĳke mens o. alle dingen
1Kor 4:3 ik o. mĳzelf niet eens
1Kor 4:4 hĳ die mĳ o., is Jehovah
Ps 11:4, 5; 139:23; Jer 9:7; 11:20; 20:12; Han 7:31;
1Kor 14:24; 1Pe 1:11.
ONDERZOEKER, 1Kr 29:17 een o. van het hart
ONDERZOEKINGEN, Re 5:16 grote o.
ONDOELTREFFENDHEID, Heb 7:18 wegens o.
ONDOORDRINGBAAR, Za 11:2 het o. woud
ONDOORGRONDELIJK, Ro 11:33 Hoe o.
Job 5:9; 9:10; Ps 145:3; Sp 25:3.
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ONDUIDELIJK, 1Kor 14:8 trompet een o. signaal
ONEDELE, 1Kor 1:28 het o. uitgekozen
ONEDELMOEDIG, De 15:9 o. jegens arme
ONEER, Han 5:41 ten behoeve van naam o.
1Kor 15:43 Het wordt gezaaid in o.
Sp 3:35; 1Kor 11:14; 2Kor 6:8; 11:21.
ONEERBIEDIG, 2Sa 6:7 de o. daad
ONEERLIJKE WINST, 1Ti 3:8; Tit 1:7.
Tit 1:11 ter wille van o. onderwĳzen
1Pe 5:2 noch uit liefde voor o.
ONEERVOL, Ro 9:21 voor een o. gebruik
ONEFFEN, Sp 13:15 weg verraderlĳken is o.
Jes 40:4 o. landschap tot een valleivlakte
ONENIGHEDEN, 1Kor 1:11 dat er o. bestaan
ONENIGHEID, Han 15:2; 23:7.
ONERVAREN, Sp 14:15 Iedereen die o. is
ONERVARENE(N), Ps 19:7 o. wĳs makend
Sp 22:3 de o. moeten de straf ondergaan
Ps 119:130; Sp 1:22; 21:11; Ez 45:20.
ONGEDEERD, Job 9:4 halsstarrig en o. blĳven?
ONGEDULDIG, Job 21:4; Za 11:8.
Sp 14:29 wie o. is, verheft dwaasheid
ONGEHOORZAAM, Ro 10:21; Heb 2:2; 3:18.
ONGEHOORZAAMHEID, 2Kor 10:6; Ef 5:6.
Ro 5:19 door o. van ene velen tot zondaars
Ef 2:2 thans werkzaam in de zonen der o.
ONGEHUICHELD, 1Pe 1:22 o. genegenheid
ONGEHUWD(EN), 1Kor 7:32, 34.
1Kor 7:8 Tot de o. zeg ik
1Kor 7:11 o. blĳven of zich verzoenen
ONGELDIG, Nu 30:8, 12.
ONGELETTERD, Han 4:13 o. en gewone mensen
ONGELOOF, Mr 6:6 verwonderde zich over hun o.
Ro 4:20 wankelde hĳ niet in o.
Ro 11:20 Om hun o. werden zĳ weggebroken
Heb 3:19 niet konden ingaan wegens o.
Mt 13:58; Ro 3:3; 11:23; 1Ti 1:13.
ONGELOOFLIJK, Han 26:8 Waarom o. geoordeeld
ONGELOVIG, 1Kor 7:12.
1Kor 7:14 de o. man is geheiligd
ONGELOVIGE(N), 2Kor 4:4; 6:14, 15.
1Kor 6:6 naar het gerecht, en dat voor o.?
1Kor 14:22 Talen zĳn teken voor o.
ONGELUK, De 32:35 dag van hun o.
Ge 42:4; 2Sa 22:19;` Job 31:23; Sp 17:5; Jer 18:17; Ez 35:5.
ONGELUKSBARRIERES, Job 30:12.
ONGEMAK, Sp 23:29 Wie heeft o.?
ONGENEESLIJK, Jes 17:11 dag der o. smart
Job 34:6; Jer 15:18; 30:15.
ONGEOORLOOFD, Ro 13:13 in o. gemeenschap
ONGEPAST, Job 24:12.
ONGERECHTIGHEDEN, Opb 18:5.
ONGERECHTIGHEID. Zie DWALING(EN).
ONGEREGELDHEDEN, Lu 21:9 gĳ van o. hoort
2Kr 15:5; Am 3:9; 2Kor 6:5.
ONGERUSTHEID, Ps 55:2.
ONGESLUIERD, 2Kor 3:18 met o. aangezichten
ONGESTADIG, Jak 1:8 o. in al zĳn wegen
ONGESTRAFT, Ex 20:7
Jehovah zal niet o. laten
´´
Jer 25:29 zoudt gıj o. blĳven?
Sp 16:5; 19:5; Jer 30:11; 49:12.
ONGEVAL, Ex 21:22.
ONGEVOELIG, Jes 6:10 maak hun oren o.
ONGEVOELIGHEID, Mr 3:5; Ef 4:18.
ONGEWOON, De 17:8 een zaak te o. voor u is
ONGEZUURD, Ex 12:17.
Ex 13:6 Zeven dagen o. broden eten
Le 2:4 o. koeken, met olie bevochtigd
1Kor 5:7 zoals gĳ o. zĳt
1Kor 5:8 met o. broden van oprechtheid
Re 6:21; 1Sa 28:24; Mt 26:17.
ONHANDELBAAR, Ps 78:8 o. geslacht
Jes 1:23 Uw vorsten zĳn o.
De 21:18; Jes 30:1; 65:2.
ONHEELBAAR, Mi 1:9 de slag is o.
Na 3:19 Uw slag is o. geworden
ONHEIL(EN), Job 6:2; 30:13.
Sp 19:13 verstandeloze zoon betekent o.
Ez 7:26 Er zal o. op o. komen
Ps 5:9; 38:12; 55:11; 91:3; 94:20; Sp 17:4.
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ONHERKENBAAR—ONTVANGENIS

ONHERKENBAAR, Jer 19:4.
1Kon 20:38 hield zich o. met verband over ogen
Sp 26:24 Met zĳn lippen maakt hater zich o.
ONKRUID, Mt 13:25 vĳand zaaide er o. overheen
ONMATIGHEID, Mt 23:25 vol roof en o.
ONMISKENBAAR, 1Sa 12:25 o. doet wat kwaad is
ONMOGELIJK, Mt 19:26 Bĳ mensen o.
Heb 6:18 God o. kan liegen
Mt 17:20; Mr 10:27; Heb 11:6.
ONMOGELIJKHEID, Lu 1:37 bĳ God geen o.
ONNASPEURLIJK, Ro 11:33.
ONNOZEL, Ho 7:11 als een o. duif
ONNOZELHEID, Sp 9:13 Zĳ is de o. zelve
ONNUT, Mt 25:30; Lu 17:10.
ONONTVANKELIJK, Jes 6:10 Maak hart o.
Mt 13:15 hart is o. geworden
ONOPHOUDELIJK, 1Th 1:3 denken o. aan uw werk
ONOPZETTELIJK, Nu 15:29; Joz 20:3.
Nu 35:11 die o. een ziel doodslaat
ONPARTIJDIG, 1Pe 1:17 Vader o. oordeelt
ONPEILBAAR, Ef 3:8 de o. rĳkdom van Christus
ONRECHT, Le 19:15 bĳ rechtspraak geen o.
Le 25:14 doet elkaar geen o.
De 32:4 Een God bĳ wie geen o. is
Ps 125:3 hand niet uitsteken naar enig o.
1Kor 6:7 Waarom laat gĳ u niet o. doen?
2Kor 7:2 Wĳ hebben niemand o. gedaan
Ps 7:3; Sp 29:27; Jer 2:5; Klg 3:59; Ez 3:20; Ze 3:5;
Mt 20:13; Han 25:10.
ONRECHTVAARDIG(EN), Ex 18:21 o. winst
Heb 6:10 Want God is niet o.
1Pe 2:19 indien o. lĳdt, is dit aangenaam
1Pe 3:18 een rechtvaardige voor o.
Sp 15:27; Han 24:15; Ro 3:5; 1Kor 6:9.
ONRECHTVAARDIGHEID, Ps 92:15.
Ro 9:14 Is er o. bĳ God?
1Jo 5:17 Alle o. is zonde
Opb 22:11 Wie o. doet, doe nog verder o.
ONREDELIJK, 1Kor 15:36; 2Kor 11:16; 1Pe 2:15.
ONREDELIJKE(N), Lu 11:40; 12:20.
ONREDELIJKHEID, 2Kor 11:1 klein beetje o.
ONREIN(E), Job 14:4 een reine uit een o.
Jes 6:5 een man o. van lippen ben ik
Jes 35:8 De o. zal er niet langs trekken
Jes 52:1 zal er geen o. meer in u komen
Jes 64:6 wĳ worden als iemand die o. is
1Kor 7:14 anders zouden uw kinderen o. zĳn
2Kor 6:17 raakt het o. niet langer aan
Le 11:8; 2Kr 29:5; Hag 2:13; Han 10:14; Opb 16:13; 18:2.
ONREINHEID, Mt 23:27 van binnen vol o.
Ro 1:24 heeft God hen aan o. overgegeven
1Th 4:7 ons niet geroepen met verlof tot o.
Klg 1:9; Ez 18:6; 39:24; Ro 6:19; Ef 5:3.
ONSCHULD, Ho 8:5 Hoe lang niet tot o. in staat
ONSCHULDIG(E), Ex 23:7; De 19:10.
Mt 10:16 zo o. als duiven
Ro 16:19 o. ten opzichte van het kwade
Fil 2:15 opdat gĳ o. moogt worden
Ps 24:4; 94:21; Sp 6:17; Mt 27:24.
ONSTERFELIJKHEID, 1Kor 15:53 o. aandoen
1Ti 6:16 die alleen o. heeft
ONSTUIMIG, Ps 39:6; Sp 9:13.
Hab 1:6 de bittere en o. natie
ONSZELF, Ro 8:23 wĳ zuchten in o.
Ro 15:1 en niet o. behagen
2Kor 3:5 Niet uit o. voldoende bekwaam
Job 34:4; 2Kor 4:5; 1Jo 1:8.
ONTBIEDEN, Jer 16:16 zal ik vele jagers o.
ONTBINDEN, Job 7:5.
Jes 28:18 verbond met de Dood zal o. worden
Mt 18:18 zullen in de hemel o. zĳn
2Kor 5:1 ons aardse huis o. zou worden
2Pe 3:10 de elementen zullen o. worden
ONTBINDING, Job 8:19; Jes 38:17.
ONTBLOTING, Ezr 4:14 o. van koning zien
ONTBRANDEN, Ex 22:24; Nu 11:33; De 31:17; Re 2:14;
3:8; 6:39; 10:7.
ONTBREKEN, Pr 1:15 wat o., onmogelĳk geteld
Tit 1:5 dingen waaraan wat o.
Heb 11:32 tĳd zal mĳ o. indien ik vertel

ONTDAAN, Ps 38:6; Jes 21:3.
ONTDEKKEN, 2Pe 3:10 werken zullen o. worden
ONTDOEN, 2Kor 3:10 van heerlĳkheid o.
ONTEERD, Le 21:7 o. vrouw niet nemen
ONTEGENZEGLIJK, 2Sa 12:14.
ONTEIGENINGEN, Ez 45:9 Ontlast van o.
ONTELBAAR, Heb 11:12 als zandkorrels, zo o.
ONTEVREDEN, Mi 2:7 Is Jehovah o. geworden
ONTGAAN, 2Pe 3:5 o. dit feit hun aandacht
ONTGORDEN, Jes 45:1 heupen van koningen o.
ONTHEILIGEN, Le 19:12; Jer 34:16; Ez 39:7.
Ez 36:20 men o. voorts mĳn heilige naam
ONTHOOFDEN, Mt 14:10; Mr 6:16; Lu 9:9.
ONTHOUDEN, 1Kor 7:5 O. het elkaar niet
1Th 4:3 dat gĳ u o. van hoererĳ
1Ti 4:3 gebieden zich te o. van spĳzen
1Pe 2:11 o. van vleselĳke begeerten
ONTHOUDING, Nu 30:2; Za 7:3.
2Kor 11:27 in o. van voedsel
ONTHULLER, Da 2:28 een O. van geheimen
Da 2:47 God der goden en O. van geheimen
ONTHULLING, 2Sa 7:27 o. aan uw knecht
ONTKENNEN, Ge 18:15; Mt 26:70; Jo 18:25.
ONTKOMEN, Jer 25:35 mogelĳkheid tot o.
Am 9:1 niemand zal erin slagen te o.
Lu 21:36 smekend dat gĳ moogt o.
Ro 2:3 gĳ aan oordeel van God zult o.?
1Th 5:3 zĳ zullen geenszins o.
Sp 11:21; 19:5; Jes 10:20; Heb 2:3; 11:34.
ONTKOMENE(N), Jer 44:14; ¨Ez 24:27.
Jes¨ 45:20 gĳ o. uit de natien
Joe 2:32 in Jeruzalem zullen o. blĳken te zĳn
ONTKOMING, Ps 17:13.
Pr 8:8 goddeloosheid geen o. verschaffen
ONTLASTEN, Jes 1:24 Ik zal mĳ o.
ONTLEDIGEN, Fil 2:7 hĳ heeft zichzelf o.
ONTMANNEN, Ga 5:12 dat mannen zich lieten o.
ONTMOEDIGD, Sp 24:10.
ONTMOEDIGING, Ex 6:9.
ONTOEGANKELIJK, 1Ti 6:16 in o. licht woont
ONTRADEN, Han 21:14 zich niet liet o.
ONTROUW(EN), 1Kr 10:13 Saul wegens zĳn o.
Lu 12:46 zĳn deel met de o. toewĳzen
2Ti 2:13 indien wĳ o. zĳn, hĳ blĳft getrouw
Joz 7:1; 22:22; Ez 17:20; 18:24.
ONTROUW AAN OVEREENKOMSTEN, Ro 1:31.
ONTROVEN, Kol 2:18 Laat u niet de prĳs o.
ONTSLAAN, 2Kon 23:5 hĳ o. de priesters
ONTSLAGEN, Ro 7:2 o. van de wet
ONTSLAPEN(EN), Ps 13:3; Mt 27:52.
1Kor 15:20 de eersteling van die o. zĳn
1Kor 15:51 Wĳ zullen niet allen o.
Han 7:60; 13:36; 1Kor 15:6, 18; 1Th 4:14; 2Pe 3:4.
ONTSLUITEN, Jes 35:5 oren der doven o.
ONTSNAPTE, Joz 8:22; Jer 42:17.
ONTSTAAN, Jo 1:3.
2Kor 5:17 nieuwe dingen zĳn o.
ONTSTEKEN, De 32:22; Jer 15:14; 17:4.
ONTSTEKING, De 28:22 zal u slaan met o.
Han 28:6 opzwellen ten gevolge van een o.
ONTSTELD, Mr 9:15; 14:33; 16:5.
Ge 45:3 zĳ waren o. wegens hem
Ps 6:2 want mĳn beenderen zĳn o.
Ps 90:7 door uw woede zĳn wĳ o.
Jes 21:3 ik ben o. geraakt
ONTSTELTENIS, Ps 2:5 hen met o. slaan
Jes 22:5; 65:23; Mi 7:4.
ONTUCHT, Ro 1:27 mannen, o. plegend
ONTUCHTIG, Ef 5:4 o. gescherts
Kol 3:8 o. taal uit uw mond
ONTVALLEN, Job 11:20 toevluchtsoord zal o.
ONTVANGEN, Ps 51:5 in zonde o.
Mt 10:8 Gĳ hebt om niet o.
Mr 9:37 wie een van zulke kinderen o.
Lu 15:2 Deze man o. zondaars
Fil 2:29 O. hem op de gebruikelĳke wĳze
Jak 4:3 Gĳ vraagt en toch o. gĳ niet
Mr 10:15; Ro 8:15; 16:2; Ga 4:5; 1Th 2:13; Heb 10:26;
Jak 1:12; 1Jo 2:27.
ONTVANGENIS, Ho 9:11.

ONTVLAMMEN—OORDELEN
ONTVLAMMEN, Sp 29:8 doen een stad o.
ONTVLIEDEN, Mt 23:33; 1Kor 10:14.
ONTVLUCHTEN, 2Pe 1:4; 2:20.
ONTVOERDERS, 1Ti 1:10 o. van mensen
ONTVOEREN, Ge 40:15; De 24:7.
¨
ONTWAKEN, Ps 17:15; Joe 1:5.
Jes 52:1 O., o Sion!
Da 12:2 die in de stofbodem slapen, zullen o.
Ro 13:11 gĳ uit de slaap dient te o.
1Kor 15:34 O. en wordt nuchter
ONTWIJDEN, Ps 55:20; Jes 47:6; Ez 7:21.
Le 21:12 het heiligdom van zĳn God niet o.
Ps 89:34 Ik zal mĳn verbond niet o.
Da 11:31 ze zullen het heiligdom o.
ONTWIKKELEN, Mr 4:8 zaadjes zich o.
ONTWORTELD, Mt 15:13; Lu 17:6; Ju 12.
ONTZAG, Le 19:30 o. hebben voor¨ mĳn heiligdom
Jes 29:23 voor de God van Israel o. hebben
Heb 12:28 met godvruchtige vrees en o.
ONTZEGGING, 2Kon 4:13.
ONTZET, Ez 3:15; Da 8:27.
Jes 59:16 betoonde hĳ zich o.
ONTZETTEN, Han 23:27 ik kwam en o. hem
ONTZETTEND, Jer 5:30 Een o. toestand
ONTZETTING, Jer 18:16 voorwerp van o.
Jer 50:13 hĳ zal star zĳn van o. en fluiten
Jer 2:12; 49:17; Mi 6:16.
ONTZONDIGEN, Ex 29:36; Ez 45:18.
ONUITPUTTELIJK, Lu 12:33 een o. schat
ONUITSPREKELIJK, 2Kor 12:4 o. woorden
ONVAST, Jes 24:20 land beweegt zich o.
Jes 29:9 zĳ hebben zich o. voortbewogen
ONVERANDERLIJK, Heb 6:18 twee o. dingen
ONVERANDERLIJKHEID, Heb 6:17.
ONVERDEELD, 1Kr 28:9 dien met een o. hart
2Kr 16:9 wier hart o. is jegens hem
ONVERDERFELIJK, 1Pe 1:4.
1Kor 15:52 doden zullen o. worden opgewekt
1Pe 3:4 de o. tooi van de zachtaardige geest
ONVERDERFELIJKHEID, 1Kor 15:50; Ef 6:24.
Ro 2:7 heerlĳkheid en eer en o. zoeken
1Kor 15:42 het wordt opgewekt in o.
2Ti 1:10 licht geworpen op leven en o.
ONVERDIENDE GOEDHEID, Jo 1:17; Ro 5:15.
Ro 5:21 de o. als koning zou regeren
Ro 11:6 door o., niet ten gevolge van werken
2Kor 12:9 Mĳn o. is voldoende voor u
Ef 2:8 door o. zĳt gĳ gered
Jak 4:6 hĳ geeft o. aan de nederigen
2Kor 6:1; Heb 2:9; 4:16; 10:29; 12:28.
ONVERGANKELIJK, 1Ti 1:17; 1Pe 1:23.
Ro 1:23 heerlĳkheid van o. God veranderd
1Kor 9:25 vergankelĳke kroon, wĳ een o.
ONVERMOGEN, Ro 8:3 o. van de Wet
ONVERMURWBAAR, Ex 7:14 Farao’s hart is o.
1Sa 6:6 waarom uw hart o. maken
ONVERNIETIGBAAR, Heb 7:16 een o. leven
ONVERSTAANBAAR, Ps 114:1 volk dat o. sprak
ONVERSTAND, Pr 7:25.
ONVERSTANDIG(EN), Tit 3:3.
Lu 24:25 o., traag van hart
Ro 1:21 hun o. hart werd verduisterd
ONVERVALST, 1Pe 2:2 o. melk
ONVERWELKELIJK, 1Pe 1:4 o. erfenis
1Pe 5:4 o. kroon der heerlĳkheid
ONVERZORGD, Le 10:6 hoofdhaar niet o. laten
ONVOORWAARDELIJK, Ge 41:40 u o. gehoorzamen
ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN, Pr 9:11.
ONVRIJGEVIG, Sp 23:6 wie o. van oog is
ONVRUCHTBAAR, Job 3:7 hĳ worde o.
Jes 54:1 Hef vreugdegeroep aan, gĳ o. vrouw
Lu 23:29 Gelukkig de vrouwen die o. zĳn
Ga 4:27 Wees vrolĳk, gĳ o. vrouw
Ef 5:11 hebt niet langer deel aan o. werken
Tit 3:14 opdat zĳ niet o. zĳn
2Pe 1:8 u beletten inactief of o. te zĳn
Ge 11:30; Ex 23:26; Job 15:34; 30:3; Jes 49:21;
Mt 13:22; 1Kor 14:14.
ONVRUCHTBARE, 1Sa 2:5.
ONWAAR, Ez 13:6 wat o. is geschouwd
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ONWAARDIG, Ex 20:7 naam niet op o. wĳze
1Kor 11:27 op o. wĳze beker des Heren drinkt
ONWAARHEID, Ef 4:25 gĳ o. hebt weggedaan
Ps 12:2; 41:6; Sp 30:8; Opb 14:5.
ONWANKELBAAR, 2Kor 1:7 hoop voor u is o.
ONWARE VERHALEN, 1Ti 1:4; 4:7; 2Pe 1:16.
ONWEERLEGBAAR, Han 1:3 o. bewĳzen
ONWELVOEGLIJK, De 23:14; 24:1.
¨
ONWERKELIJKHEID, Jes 40:17 natien zĳn een o.
Jes 41:29 Hun beelden zĳn wind en o.
Jes 44:9 formeerders van het beeld zĳn een o.
Jes 59:4 Men heeft vertrouwd op o.
ONWETEND(EN), Heb 5:2.
2Kor 2:11 niet o. van bedoelingen
1Th 4:13 willen wĳ niet dat gĳ o. zĳt
1Ti 1:13 ik o. was en in ongeloof handelde
1Pe 2:15 de o. praat doet verstommen
2Pe 2:12 zĳ o. zĳn en schimpend spreken
ONWETENDHEID, Han 17:30 o. voorbĳgezien
Han 3:17; Ef 4:18; Heb 9:7; 1Pe 1:14.
ONWETTIG, De 23:2; Heb 12:8; 1Pe 4:3.
ONZEKER(E), 1Kor 9:26 niet o.
2Kor 1:8 in het o. verkeerden over ons leven
1Ti 6:17 hoop niet op o. rĳkdom vestigen
ONZICHTBAAR, Ro 1:20 zĳn o. hoedanigheden
Kol 1:15 Hĳ is het beeld van de o. God
1Ti 1:17 Koning der eeuwigheid, o.
ONZICHTBARE, Heb 11:27 als zag hĳ de O.
ONZIN, Lu 24:11 deze woorden schenen hun o.
ONZINNIG, Jer 17:11.
OOG, De 19:21 o. voor o., tand voor tand
Job 42:5 heeft mĳn eigen o. u gezien
Ro 16:17 vermaan ik u, hen in het o. te houden
1Kor 2:9 Geen o. heeft gezien
Ga 6:1 gĳ uzelf in het o. houdt
Fil 2:4 het o. houdt op uw eigen zaken
Heb 12:2 oplettend het o. gericht op Jezus
Opb 1:7 elk o. zal hem zien
OOGAPPEL, Za 2:8 raakt mĳn o. aan
OOGGETUIGEN, 1Pe 2:12 waarvan zĳ o. zĳn
OOG OM OOG,
Mt 5:38.
¨
OOGST, Joe 3:13 o. is rĳp geworden
Mt 9:37 o. is groot, maar weinig werkers
Mt 13:39 o. is een besluit van een samenstel
Opb 14:15 de o. van de aarde is rĳp
Ge 8:22; Sp 10:5; Jer 8:20.
OOGSTEN, Pr 11:4 naar wolken ziet, niet o.
Ho 8:7 stormwind zullen zĳ o.
Mi 6:15 Gĳ zult zaaien, maar niet o.
Jo 4:35 velden wit om geo. te worden
2Kor 9:6 wie spaarzaam zaait, spaarzaam o.
Ga 6:7 wat een mens zaait, dat zal hĳ ook o.
Ga 6:9 zullen o. indien wĳ niet moe worden
Opb 14:15 Sla uw sikkel erin en o.
Mt 6:26; Lu 12:24; Jo 4:38; 1Kor 9:11.
OOGSTER(S), Ps 129:7; Jo 4:36.
Mt 13:39 de o. zĳn engelen
OOGSTFEEST, Ex 23:16 o. eerste vruchten
OOGSTTIJD, Jer 51:33.
OOGWENK, 1Kor 15:52 in een o.
OOM, Le 20:20; 25:49; 1Sa 10:15.
OOR, Opb 2:7.
Sp 20:12 horende o. — Jehovah gemaakt
1Kor 12:16 indien o. zou zeggen:
´
OORDEEL, Mt 12:41 Nineve in het o.
Mt 23:33 hoe het o. van Gehenna ontvlieden?
1Kor 11:29 eet en drinkt zichzelf een o.
Heb 9:27 sterven, maar daarna een o.
Heb 10:27 vreselĳke verwachting van o.
Jak 2:13 Barmhartigheid juicht over o.
1Pe 4:17 o. begint bĳ het huis van God
2Pe 3:7 bewaard voor de dag van het o.
1Kon 20:40; Jo 5:29; Han 24:25; 2Th 1:5; 2Pe 2:3; Ju 6.
OORDEELSDAG, Mt 10:15; 1Jo 4:17.
¨
OORDELEN, Mt 19:28 stammen van Israel o.
Jo 5:22 de Vader o. volstrekt niemand
Jo 16:11 heerser van deze wereld geo.
Han 17:31 de bewoonde aarde o.
Ro 2:1 waarin gĳ een ander o.
Ro 14:4 Wie zĳt gĳ, dat gĳ o.?
1Kor 5:13 God degenen o. die buiten zĳn?
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OORDELEN (de)—OPRECHTE(N)

1Kor 6:2 dat de heiligen de wereld zullen o.?
Kol 2:16 Laat niemand u o. inzake eten
2Ti 4:1 Jezus, die levenden en doden o.
Heb 13:4 God zal hoereerders en overspelers o.
Opb 11:18 tĳd om de doden te o.
Ps 9:19; 37:33; 109:7, 31; Jer 11:20; Lu 6:37; Jo 3:17,
18; 8:50; 12:48; Han 25:9; Ro 14:5; 1Pe 1:17.
OORDELEN (de), Jes 26:9.
Ro 11:33 ondoorgrondelĳk o.
Opb 19:2 zĳn o. waarachtig en rechtvaardig
OORLOG(EN), Ex 15:3 Jehovah persoon van o.
Ps 46:9 Hĳ doet o. ophouden
Jes¨ 2:4 ook zullen zĳ de o. niet meer leren
Joe 3:9 Kondigt dit af: Heiligt de o.!
Mt 24:6 horen van o. en berichten van o.
2Kor 10:3 wĳ voeren geen o. in het vlees
1Ti 1:18 voortgaan voortreffelĳke o. te voeren
Jak 4:1 Uit welke bron komen er o.
Opb 12:7 En er brak o. uit in de hemel:
Opb 16:14 o. van de grote dag van God
Jer 50:22; Ho 1:7; 2:18; Mi 4:3; Za 14:2, 3; Lu 21:9;
Jak 4:1; Opb 12:17; 19:11, 19.
OORLOGSLEGER, Jes 13:4 Jehovah monstert o.
OORLOGSWERKTUIGEN, 2Kr 26:15.
OORLOGVOERING, Ps 144:1; 2Kor 10:4.
OORSPRONG, Ez 29:14 land van hun o.
OORZAAK, Heb 5:9 o. van eeuwige redding
OOSTELIJK, Mt 2:1 astrologen uit o. streken
Mt 8:11; 24:27; Lu 13:29.
OOSTEN, Ps 75:6 noch uit o. komt verhoging
Jes 2:6; Jer 49:28; Ez 8:16.
OOSTERLINGEN, Ez 25:4 geef u aan de o.
Ge 29:1; Re 6:3, 33; 7:12; 8:10; 1Kon 4:30; Job 1:3;
Ez 25:10.
OOSTZIJDE, Ge 3:24 o. van de tuin van Eden
OOTMOED, Sp 15:33 aan heerlĳkheid o. vooraf
Sp 22:4 gevolg van o. is rĳkdom en leven
OOTMOEDIG, Sp 16:19; Mt 11:29.
OOTMOEDIGHEID, Fil 2:3 met o. des geestes
Han 20:19; Ef 4:2; Kol 3:12.
OPBLAZEN, 1Kor 8:1 Kennis o., liefde bouwt op
OPBORRELEN, Jak 3:11 zoete en bittere o.?
OPBOUW, Ro 15:2 wat zĳn o. ten goede komt
1Kor 14:26 Laat alle dingen tot o. geschieden
Ef 4:29 elk woord dat goed is tot o.
Ro 14:19; 1Kor 14:12; 2Kor 12:19.
OPBOUWEN, Ps 102:16 Jehovah zal Sion o.
Ef 2:20 o. op het fundament van de apostelen
Kol 2:7 geworteld en o. in hem
Sp 24:3; Han 20:32; 1Kor 8:1; 10:23; 14:3, 4; Ef 2:22;
Ju 20.
OPBRENGEN, Le 27:8; Nu 6:21; Ez 46:7.
OPBRENGST, Ps 85:12; Za 8:12.
De 28:33 Een volk zal uw o. eten
Sp 3:9 Eer Jehovah met uw o.
Jes 27:6 productieve land met o. vullen
Ez 34:27 het land zelf zal zĳn o. geven
Han 2:45 zĳ deelden de o. aan allen uit
OPDISSEN, Sp 14:25; 19:5 leugens o.
OPDRACHT, Jer 48:10 o. nalatig uitvoert
Mt 4:6 Hĳ zal zĳn engelen o. geven
1Ti 1:5 doel van o. liefde uit een rein hart
1Ti 1:18 Deze o. vertrouw ik u toe
Ex 39:30; Le 8:9; 1Kr 6:32; Hag 1:13; Han 26:12.
OPDRAGEN, Lu 17:10 wat u is o.
Tit 1:5 zoals ik u o. heb
Ho 9:10; Mr 7:11; Lu 21:5.
OPEISEN, Ps 106:10; 107:2.
OPENBAAR, Lu 8:17 niets dat niet o. zal worden
Jo 17:6 Ik heb uw naam o. gemaakt
Ro 1:19 omdat hetgeen bekend kan zĳn, o. is
1Kor 3:13 ieders werk zal o. worden
Kol 1:26 het heilige geheim is o. gemaakt
Kol 3:4 Wanneer Christus o. gemaakt wordt
1Ti 5:24 hun zonden worden ook o., maar later
Tit 2:11 onverdiende goedheid is o. gemaakt
1Jo 1:2 ja, het leven werd o. gemaakt
1Jo 3:2 wat wĳ zullen zĳn, is nog niet o.
Jo 3:21; Ro 3:21; 1Kor 4:5; Ga 5:19; 1Ti 3:16; 1Pe 5:4;
1Jo 3:8; Opb 15:4.

OPENBAAR, IN HET, Kol 2:15 i. tentoongesteld
Heb 13:15 lippen die zĳn naam i. bekendmaken
Jo 7:13; 18:20; Han 20:20.
OPENBARE BEKENDMAKING, Ro 10:10 doet o.
1Ti 6:13 Jezus, die de o. heeft afgelegd
OPENBARE DIENAAR, Ro 15:16; Heb 8:2.
OPENBARE DIENAREN, Ro 13:6 Gods o.
OPENBARE DIENST, Heb 8:6; 10:11.
OPENBAREN. Zie ook GEOPENBAARD.
Jer 33:6; Da 2:47; Fil 3:15.
OPENBARE ONDERWIJZER(S), Mt 23:34.
Mt 13:52 Daarom is iedere o. gelĳk een heer
OPENBARING, Ro 16:25 o. van heilige geheim
1Kor 1:7 o. van onze Heer Jezus Christus
1Pe 4:13 gedurende de o. van zĳn heerlĳkheid
Ef 1:17; 2Th 1:7; 1Pe 1:7, 13; Opb 1:1.
OPENBARSTEN, Jes 24:19 Het land is o.
OPENBREKEN, Ge 7:11.
OPENEN, De 11:6; Klg 3:46.
Ge 3:5 uw ogen stellig geo. zullen worden
OPENLIJK, Mt 7:23.
OPENLIJKE VEROORDELING, Ps 69:24.
Jer 10:10 zich onder zĳn o. staande houden
Ze 3:8 ten einde mĳn o. uit te storten
Jes 10:5, 25; 26:20; Da 8:19; Na 1:6.
OPENLIJK VEROORDELEN, Nu 23:7.
OPENSPERREN, Ps 22:13 hun muil tegen mĳ o.
OPGAAN, 1Ti 4:15 er geheel in o.
2Pe 1:19 een dagster o., in uw hart
OPGANG, Da 11:44 berichten van o. der zon
Opb 16:12 koningen van de o. der zon
OPGEBLAZEN, 1Kor 4:6; 5:2; 13:4.
OPGEBLAZEN WOORDEN, 2Pe 2:18 uiten o.
OPGETOGENHEID, Ga 6:4 reden tot o.
OPGEVEN, Re 14:12; Ez 17:2 een raadsel o.
Ga 6:9 niet o. te doen wat voortreffelĳk is
OPGEVOED, Han 13:1 met Herodes o.
OPGEWONDEN, 2Th 2:2 niet in de war, noch o.
OPGROEIEN, Ef 4:15 door liefde o.
OPHANGEN, Klg 5:12 vorsten zĳn o.
Ge 40:22; Es 7:10; 8:7; 9:14; Ps 137:2; Mt 27:5.
OPHITSEN, 1Kon 21:25 door Izebel o.
OPHOGEN, Jes 62:10 de hoofdweg o.
OPHOUDEN, Jes 38:11 land van het o.
1Pe 4:1 heeft o. te zondigen
2Pe 2:14 en kunnen niet o. te zondigen
OPKLIMMEN, Ge 28:12 Gods engelen o.
OPKOMST, 1Kr 17:17 de mens die in o. is
OPLEGGEN, 1Kon 4:7; Ne 10:32; Heb 9:10.
Ga 5:1 niet opnieuw een slavenjuk o.
OPLEIDEN, Sp 22:6.
OPLEIDING, 1Pe 5:10 God uw o. voleindigen
OPLETTEND, Mt 6:26 Slaat o. de vogels gade
2Kor 3:7, 13 hun blik niet o. vestigen
Heb 12:2 o. het oog gericht houden op Jezus
OPLEVEN, Jes 57:15 om de geest te doen o.
OPLIKKEN, Re 7:5 wie met zĳn tong water o.
OPLOSSEN, Ps 58:7.
OPLUISTEREN, Ps 149:4 de zachtmoedigen o.
OPMERKZAAM, Job 37:14 betoon u o.
OPMONTEREN, 2Kor 2:2 wie kan mĳ o.
OPNEMEN, 2Kr 20:34 werden o. in het Boek
OPNIEUW, Heb 6:6 Zoon o. aan paal hangen
OPPERBELASTINGINNER, Lu 19:2.
OPPERHERDER, 1Pe 5:4.
OPPERPREFECT, Da 2:48.
OPPERVLAKTE, Ge 1:2 bewoog zich over de o.
OPPERWEZEN, Da 7:22, 25, 27.
Da 7:18 de heiligen van het O.
OPRAKEN, Ge 21:15 het water o.
OPRECHT, 2Kon 10:15 Is uw hart o.
Job 1:8 een onberispelĳk en o. man
Pr 7:29 dat God de mensheid o. heeft gemaakt
Mi 2:7 degene die o. wandelt?
OPRECHTE(N), Ps 49:14; Sp 12:6; Mi 7:2.
Ps 11:7 o. zĳn aangezicht zullen aanschouwen
Ps 97:11 verheuging voor de o. van hart
Sp 2:21 o. die op de aarde zullen verblĳven
Sp 15:8 gebed van de o. is welgevallig

OPRECHTHEID—OVERGEBLEVENEN
OPRECHTHEID, Ge 20:5 o. van mĳn hart
1Kr 29:17 dat gĳ een welgevallen hebt in o.
Job 6:25 De woorden van o.
Job 33:23 om de mens zĳn o. te vertellen
Ps 25:21 rechtschapenheid en o.
Jes 26:10 In het land van o. onrecht plegen
Han 2:46 met verheuging en o. van hart
1Kor 5:8 broden van o. en waarheid
2Kor 1:12 met heiligheid en godvruchtige o.
2Kor 2:17 als uit o., ja, als door God gezonden
Ef 6:5 gehoorzaam in de o. van hart
Kol 3:22 niet als mensenbehagers, maar met o.
1Kr 29:17; Job 33:3; Ps 143:10; Sp 14:2.
OPRICHTEN, Ge 6:18.
Mt 21:33 Er was een mens die een toren o.
OPRIJZEN, Nu 24:17.
Na 1:9 benauwdheid zal geen tweede maal o.
OPROER(EN), Lu 23:19; Han 21:38; 24:5.
OPROERIG, Ezr 4:12 o. en slechte stad
OPROERMAKERS, Mr 15:7 gevangen met de o.
OPROLLEN, Jes 34:4 hemel moet worden o.
Opb 6:14 hemel week als boekrol die wordt o.
OPSCHRIFT, Ex 39:30; Mt 22:20.
OPSCHRIJVEN, Hab 2:2 het visioen o.
Ex 24:4; 34:27; Ps 102:18; 1Kor 10:11.
OPSLUITEN, Ro 11:32 God heeft hen o.
OPSOMMEN, Ps 50:16 mĳn voorschriften o.
¨
OPSPRINGEN, Hab 3:6 Hĳ deed natien o.
Lu 6:23 o., want uw beloning is groot
OPSTAAN, Jes 26:19 Uw doden zullen o.
Jes 28:21 Want Jehovah zal o.
Da 12:13 gĳ zult o. aan het einde der dagen
Ze 3:8 de dag dat ik o. tot de buit
1Th 4:16 die dood zĳn met Christus eerst o.
Heb 7:15 dat er een andere priester o.
De 28:7; Ps 3:7; 9:19; 36:12; 92:11; Jer 25:27; Da 12:1;
Mt 10:21; Ef 5:14.
OPSTAND, De 13:5; Jer 29:32.
De 19:16 beschuldiging
van o.
¨
Jes 31:6 Israel diep verzonken in hun o.
Jer 28:16 openlĳke o. tegen Jehovah
Lu 23:2 dat deze man natie tot o. aanspoort
OPSTANDIGHEID, Job 34:37; Jes 1:5; 59:13.
OPSTANDING, Mt 22:30 in o. huwen mannen niet
Jo 5:29 o. des levens, o. des oordeels
Jo 11:25 Ik ben de o. en het leven
Han 24:15 o. van rechtvaardigen
1Kor 15:42 Zo is het ook met de o. der doden
Fil 3:11 tot de vroegere o. geraken
2Ti 2:18 zeggen dat de o. reeds is geschied
Opb 20:6 deel heeft aan de eerste o.
Ro 6:5; 1Kor 15:12, 13, 21; Fil 3:10; Heb 6:2; 11:35;
1Pe 3:21.
OPSTELLEN, Nu 11:16; 2Kr 20:17; Ps 2:2.
Han 1:1 Het eerste bericht heb ik o.
OPSTIJGEN, Jo 3:13 geen mens tot in hemel o.
Jo 6:62 Zoon des mensen zoudt zien o.
Jo 20:17 ik ben nog niet naar de Vader o.
Han 2:34 David is niet naar de hemelen o.
Opb 13:11 zag een wild beest uit de aarde o.
Re 13:20; Ps 68:18; 135:7; 139:8; Sp 30:4; Ro 10:6;
Ef 4:8-10.
OPSTOKEN, Jer 43:3 Baruch u tegen ons o.
OPTEKENEN, Jes 30:8 o. in een boek
OPTOCHTEN, Ps 68:24.
OPVOLGERS, Heb 7:24 priesterschap zonder o.
OPVROLIJKEN, Pr 2:3 mĳn vlees met wĳn o.
OPWEKKEN, Lu 20:37 dat de doden worden o.
Ro 7:5 hartstochten die door Wet werden o.
1Kor 15:44 o. als een geestelĳk lichaam
2Kor 4:14 die Jezus heeft o., ook ons zal o.
Mt 28:7; Jo 6:39, 40, 44, 54; Han 2:24; 1Kor 15:17, 42;
Ef 1:20; 2:6; Kol 2:12; 3:1.
OPWINDEN, Sp 29:9 hĳ heeft
zich o.
¨
OPWINDING, Ho 11:9; Joe 2:6; Na 2:10.
OPZET, Ne 6:2 hun o. was, mĳ kwaad te doen
OPZETTELIJK, Ge 48:14 legde zĳn handen o. zo
OPZETTEN, Job 2:3 gĳ mĳ tegen hem o.
OPZICHT, Ezr 3:8, 9.
Ps 109:8; Han 1:20 zĳn ambt van o.
OPZICHT, IN VLESELIJK, Kol 3:22 meesters i.

1600

OPZICHTERS, 1Kr 23:4.
OPZICHTIG GEUREN, 1Jo 2:16.
OPZIEN, Jes 17:7; Za 12:10; Mt 14:19.
OPZIENER(S), Ge 41:34 o. over het land
Han 20:28 heilige geest u tot o. aangesteld
1Ti 3:2 De o. moet onberispelĳk zĳn
1Pe 2:25 de herder en o. van uw zielen
Ne 11:9; Jes 60:17; Jer 29:26; Tit 1:7.
OPZIENERSAMBT, 1Ti 3:1.
OP ZOEK, 1Pe 5:8.
Am 8:12 o. naar het woord van Jehovah
ORDE, Kol 2:5 de goede o. die bĳ u heerst
ORDELIJK, Ga 5:25; Fil 3:16; 1Ti 3:2.
OREN, 2Kon 21:12; Mt 13:16.
Jes 35:5 o. der doven ontsloten worden
2Ti 4:4 hun o. van de waarheid afwenden
Jak 5:4 tot de o. van Jehovah doorgedrongen
ORGANISEREN, Sp 9:2 vleesslachting geo.
ORGANISME, 1Sa 21:5; Sp 11:17; 14:30.
Sp 5:11 uw vlees en uw o. een eind nemen
ORKAAN, Ps 83:15 hen achtervolgen met uw o.
Am 1:14
met een o. op de dag van stormwind
¨
OTHNIEL, Joz 15:17; Re 3:9.
OUDERE MANNEN, Ru 4:2.
¨
Ex 24:1 zeventig o. van Israel
Ps 107:32 hem in de zetel der o. loven
Sp 31:23 in poorten neerzit met o.
Mt 16:21 veel lĳden van de zĳde van o.
Mt 21:23 kwamen de overpriesters en o.
Han 4:5 vergadering van regeerders en o.
1Ti 5:17 o. dubbele eer waardig geacht
1Pe 5:1 geef aan de o. deze vermaning
OUDERE PERSONEN, Opb 7:11; 14:3; 19:4.
Opb 4:4 op deze tronen vierentwintig o.
OUDERLINGEN. Zie OUDERE MANNEN.
OUDERS, Mt 10:21 kinderen tegen o. opstaan
Lu 18:29 o. ter wille van koninkrĳk verlaten
Lu 21:16 zelfs door o. worden overgeleverd
2Kor 12:14 kinderen niet voor hun o. sparen
Ef 6:1 weest gehoorzaam aan uw o.
2Ti 3:2 ongehoorzaam aan o.
Mr 13:12; Lu 2:27; Ro 1:30; Kol 3:20.
OUDE VAN DAGEN, Da 7:9.
OUDHEID, Mal 3:4 als in jaren der o.
2Pe 2:5 een wereld uit de o. straffen
OUDSHER, Jer 28:8 profeten van o.
OVEN, Da 3:19; Mal 4:1.
OVERBLIJFSEL, 2Kon 19:31 een o. uitgaan
Jer 23:3 o. bĳeenbrengen uit al de landen
Mi 4:7 haar die kreupel ging, tot o. maken
Ro 9:27 het is het o. dat gered zal worden
Ro 11:5 Zo is er een o. verschenen
Jes 10:21, 22; 11:11, 16; Jer 15:9;
Ez 6:8.
¨
OVERBLIJVEN, Joz 23:7 natien die nog bĳ u o.
Sp 2:21 de onberispelĳken zullen o.
Jes 28:5 krans voor degenen die o.
Jer 38:4 verslapt handen van krĳgslieden die o.
1Th 4:17 Daarna zullen wĳ, levenden, die o.
Jer 8:3; 39:9; Ez 9:8; 39:14; Mal 2:15; Han 15:17.
OVERBODIG(E), 2Kor 9:1; Jak 1:21.
OVERBRENGEN, 2Sa 3:10 om het koninkrĳk o.
Han 7:53; Ga 3:19 Wet door engelen o.
Heb 11:5 Door geloof werd Henoch o.
OVERDAAD, 1Kor 2:1 niet met o. van woorden
OVERDAAD VAN WIJN, 1Pe 4:3.
OVEREENKOMEN, Mt 20:13; Han 5:9.
Ga 4:25 Hagar o. met tegenwoordige Jeruzalem
OVEREENKOMST, Ne 9:38 gaan een o. aan
Ro 5:14 Adam, die o. vertoont met hem
2Kor 6:16 welke o. heeft Gods tempel
OVEREENKOMSTIGE LOSPRIJS, 1Ti 2:6.
OVEREENSTEMMEN, Han 15:15.
Mr 14:56 hun getuigenissen niet o.
OVEREENSTEMMING, Ro 8:9 Gĳ zĳt niet in o.
1Kor 1:10 allen in o. met elkaar spreekt
2Kor 6:15 Welke o. tussen Christus en Belial?
OVERGEBLEVENEN, ¨ Mi 5:7 o. worden als dauw
Ze 3:13 o. van Israel geen onrecht doen
Opb 12:17 oorlog voeren tegen o. van zaad
Mi 2:12; Ze 2:9; Za 8:11, 12; 14:2.
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OVERGEVEN, Ps 118:18; Mt 11:27; Lu 4:6.
OVERHAND, Ge 7:20 hadden wateren de o.
Han 19:20 bleef het woord de o. nemen
OVER HEBBEN, Lu 21:4.
OVERHELLEN, Jes 46:2.
OVERHELLEND, Ps 62:3 gĳ zĳt als een o. muur
OVERIG, Ps 76:10.
OVERKOMEN, Ge 42:4; Le 10:19; De 31:29.
2Pe 2:22 Hun is o. wat het spreekwoord zegt:
OVERLEDEN, Nu 5:2 een o. ziel
OVERLEGGINGEN, Mt 15:19 Uit hart komen o.
Lu 2:35 o. van vele harten blootgelegd
Ro 1:21 leeghoofdig geworden in hun o.
1Kor 3:20 o. van de wĳzen waardeloos
¨
OVERLEVENDEN, Jes 1:9; Joe 2:32.
OVERLEVEREN, Mt 10:17; Ju 3.
Ro 4:25 o. ter wille van onze overtredingen
OVERLEVERING(EN), 1Kr 4:22 van oude o.
Mt 15:3 overtreedt gĳ ter wille van uw o.?
Mr 7:13 woord van God krachteloos door uw o.
Ga 1:14 ĳveriger voor de o. van mĳn vaderen
Kol 2:8 door ĳdel bedrog overeenkomstig o.
Mr 7:3; 1Kor 11:2; 2Th 2:15; 3:6.
OVERLIJDEN, Mt 22:25; Han 2:29.
¨
OVERLOPEN, Jer 37:14 niet naar Chaldeeen o.
OVERLOPERS, 2Kon 25:11 o. naar de koning
OVERMAAT, 2Kor 12:7 o. der openbaringen
OVERMEESTEREN, Re 16:5; Jer 1:19.
Ge 4:7 zult gĳ, van uw zĳde, ze o.?
Ps 129:2 toch hebben zĳ mĳ niet o.
Han 19:16 o. de een na de ander
OVERMOED, Sp 13:10 o. veroorzaakt strĳd
Jer 50:31 Zie! ik ben tegen u, o O.
Sp 11:2; Jer 49:16; Ez 7:10.
OVERMOEDIG(EN), De 17:12.
Jes 13:11 zal trots der o. doen ophouden
Ps 86:14; 119:21, 78; Sp 21:24; Mal 3:15; 4:1.
OVERPEINZEN, Ps 48:9 uw goedheid o.
OVERPRIESTERS, Jo 19:15.
OVERREDEN, Sp 25:15 Door geduld o.
Lu 16:31 zullen zich ook niet laten o.
2Kor 5:11 blĳven wĳ mensen o.
OVERREDEND, 1Kor 2:4 o. woorden
OVERREDING, Ga 5:8 Dit soort van o.
OVERREDINGSKRACHT, Sp 7:21; 16:23.
OVERSCHADUWEN, Heb 9:5 cherubs o.
OVERSCHRIJDEN, 2Kr 24:20.
OVERSPEELSTER(S), Le 20:10; Ez 23:45.
Ro 7:3 zodat zĳ geen o. is
Jak 4:4 O., vriendschap met de wereld
OVERSPEL, Ex 20:14 geen o. plegen
Ez 23:37 met hun drekgoden o. gepleegd
Opb 2:22 hen die o. met haar plegen
Mt 5:28; 15:19; Mr 7:22; Jak 2:11.
OVERSPELER(S), 1Kor 6:9 hoereerders, noch o.
Job 24:15; Ps 50:18; Jer 9:2; Heb 13:4.
OVERSTE(N), Ez 34:24 David een o.
Ez 44:3 als o. zal hĳzelf daarin zitten
Ge 17:20; 1Kon 8:1; Ne 2:9; Jes 3:3; Ez 7:27.
OVERSTROOMD, 2Pe 3:6 wereld door water o.
OVERTREDEN, 1Sa 15:24 het bevel o.
Jes 24:5 zĳ hebben de wetten o.
Jer 34:18 mannen die mĳn verbond hebben o.
Mt 5:19 een van deze geringste geboden o.
Mt 15:3 o. gĳ het gebod van God
Joz 7:11; 23:16; Re 2:20; Jer 33:8; Ho 6:7; 8:1.
OVERTREDER(S), Ps 37:38 o. verdelgd
Ps 51:13 Ik wil o. uw wegen leren
Jes 53:12 onder de o. geteld
Jak 2:10 die is een o. geworden van alle
Jes 48:8; Da 8:23; Ro 2:25; Jak 2:11.
OVERTREDING(EN), Job 31:33 mĳn o. bedekte
Ps 17:3 Mĳn mond zal geen o. begaan
Ps 19:13 onschuldig gebleven aan veel o.
Sp 17:9 Wie de o. bedekt, zoekt liefde
Sp 18:19 broeder tegen wie een o. is begaan
Jes 43:27 uw woordvoerders hebben o. begaan
Jes 44:22 Ik wil uw o. uitwissen
Ez 18:28 hĳ zich afkeert van al zĳn o.
Da 8:13 o. die verwoesting veroorzaakt
Da 9:24 Zeventig weken om o. te doen eindigen

OVERGEVEN—PAD(EN)
Mi 7:18 voorbĳgaat aan de o. van overblĳfsel
Mt 6:14 de mensen hun o. vergeeft
Han 24:16 dat ik geen o. tegen God bega
Ro 4:15 waar geen wet is, is ook geen o.
Ro 4:25 overgeleverd
´ ´ ter wille van onze o.
Ro 5:15 door o. van een mens velen gestorven
Ga 3:19 de Wet? om o. openbaar te maken
Kol 2:13 Hĳ heeft ons al onze o. vergeven
Ezr 6:12; Sp 29:16; Jes 53:5; 59:20; Jer 2:29; Klg 3:42;
Ze 3:11; Mr 11:25; 2Kor 5:19; Ef 2:1; Heb 2:2; 9:15.
OVERTREFFEN, 2Kor 3:10 heerlĳkheid o.
OVERTUIGD, Ro 14:14 Ik ben ervan o.
Han 26:26; Ro 8:38; Heb 6:9.
OVERTUIGING, Han 18:13 tot een andere o.
1Th 1:5 met heilige geest en sterke o.
OVERVALLEN, 1Th 5:4 zodat die dag u zou o.
OVERVLOED, Job 36:31 voedsel in o.
Ps 52:7 vertrouwt op de o. van zĳn rĳkdom
Jes 9:7 o. van de vorstelĳke heerschappĳ
Lu 12:15 want ook al heeft iemand o.
Jo 10:10 opdat zĳ leven in o. zouden hebben
Ps 37:11; Ez 28:16; Mt 12:34.
OVERVLOEDIG(ER), Ex 34:6; Da 12:4.
Ro 6:1 onverdiende goedheid o.
1Kor 12:23, 24 o. eer
2Kor 1:5 lĳden voor de Christus o. in ons
2Kor 8:7 o. in geloof en woord en kennis
2Kor 9:6 wie o. zaait, zal ook o. oogsten
2Kor 9:10 Hĳ die o. zaad verschaft
Ef 3:20 o. veel meer dan alles wat wĳ vragen
1Ti 1:14 onverdiende goedheid o. geweest
Heb 6:17 nog o. zĳn raad bewĳzen
Ro 5:15; 15:13; 2Kor 8:2; Fil 1:9; 1Th 3:12.
OVERVLOEDIGE REGENBUIEN, De 32:2; Ps 65:10.
OVERWEGEN, Fil 2:6 geen inbezitneming o.
OVERWEGING, 2Kon 16:15 in o. nemen
OVERWELDIGEN, Mt 16:18 Hades haar niet o.
Jo 12:35 opdat de duisternis u niet o.
OVERWINNAAR(S), 1Sa 26:25 David als o.
Ro 8:37 volledig als o. uit de strĳd
OVERWINNEN, Jo 16:33 ik heb de wereld o.
Ro 12:21 blĳf het kwade o. met het goede
1Jo 5:4 overwinning die wereld heeft o.
Opb 11:7 zal het wilde beest hen o. en doden
Opb 17:14 het Lam zal hen o.
¨
Opb 21:7 die o., zal deze dingen beerven
Ex 17:13; Kol 2:15; 2Pe 2:20; 1Jo 2:13; 4:4; 5:5; Opb
2:7, 11, 17, 26; 3:21; 5:5; 12:11.
OVERWINNING, 1Kor 15:55 waar is uw o.?
1Kor 15:57 hĳ geeft ons de o. door onze Heer
1Jo 5:4; Opb 6:2; 15:2.
OVERWONNEN, Job 14:10.
OVERZETTEN, Kol 1:13 ons o. in het koninkrĳk
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PAAL, De 21:22; Joz 8:29.
Mt 20:19 aan een p. hangen
Mr 15:25 derde uur, zĳ hingen hem aan een p.
Lu 23:21 Aan de p.! Aan de p. met hem!
Jo 19:6 Neemt hem en hangt hem aan p.
Han 5:30 Jezus, door hem aan een p. te hangen
Ga 3:13 Vervloekt die aan een p. is gehangen
Heb 6:6 Zoon van God opnieuw aan p.
1Pe 2:24 onze zonden gedragen aan de p.
Opb 11:8 waar hun Heer aan p. werd gehangen
Mt 23:34; 26:2; Mr 15:14; Lu 24:7; Jo 19:10, 15; Ro 6:6;
1Kor 1:13; Ga 2:20; 6:14.
PAARD(EN), Ps 33:17 Voor redding is p. bedrog
Ps 147:10 Niet in de kracht van het p.
Opb 19:11 en zie! een wit p.
De 17:16; Es 6:8; Jes 31:1; Jer 51:21.
PAARLEN, Mt 7:6 werpt p. niet voor de zwĳnen
PAARTIJD, Jer 2:24.
PAD(EN), Re 5:6 was er op de p. geen verkeer
Ps 16:11 p. des levens kennen
Ps 119:105 Uw woord is een licht op mĳn p.
Sp 4:18 p. van de rechtvaardigen is als licht
Jes¨ 2:3 wĳ willen zĳn p. bewandelen
Joe 2:7 zĳ veranderen hun p. niet
Heb 12:13 blĳft rechte p. maken
Ps 25:10; Sp 1:15; 3:6; Jes 3:12; 26:7; 59:8; Jer 18:15;
Mi 4:2.

PAKKEN—PLEITEN
PAKKEN, Han 3:7.
PALEIS, Mt 27:27; Jo 18:28.
PALEISSTIJL, Ps 144:12.
PALEISTENTEN, Da 11:45 hĳ zal zĳn p. planten
PALMBOMEN, Nu 33:9 In Elim waren zeventig p.
Jo 12:13 namen takken van p.
¨
PALMBOOM, Ps 92:12; Joe 1:12.
PALMENSTAD, Re 1:16.
PALMTAKKEN, Opb 7:9 p. in hun handen
PAL STAAN, Ef 6:11, 13.
PANIEK, De 20:3; 2Sa 4:4; Ps 104:7; 116:11; Jes 28:16.
PAPYRUS, Ex 2:3; Jes 18:2.
PAPYRUSBOTEN, Jer 51:32 p. verbrand
PAPYRUSPLANT, Job 8:11.
PARADIJS, Hgl 4:13; Opb 2:7.
Lu 23:43 Gĳ zult met mĳ in het P. zĳn
2Kor 12:4 hĳ werd weggerukt tot in het p.
PAREL(S), Mt 13:45, 46; Opb 17:4; 18:12; 21:21.
PARK(EN), Ne 2:8; Pr 2:5.
PARTIJDIG, Le 19:15.
De 1:17 bĳ rechtspraak niet p. zĳn
De 10:17 God, die niemand p. bejegent
Han 10:34 Ik bemerk dat God niet p. is
Jak 3:17 geen p. onderscheid makend
PARTIJDIGHEID, Job 32:21 geen mens p. betonen
Sp 28:21 Het betonen van p. is niet goed
Ro 2:11 er is bĳ God geen p.
Ps 82:2; Sp 18:5; Ef 6:9; Kol 3:25.
PASBEKEERDE, 1Ti 3:6 geen p.
PASCHA, Ex 12:11 Het is het P. van Jehovah
Le 23:5 tussen de twee avonden is het P.
Jo 2:13 P. der joden nabĳ
Jo 6:4 Nu was het P. nabĳ
1Kor 5:7 Christus, ons P., is geslacht
Ex 12:27, 48; Mr 14:1; Heb 11:28.
PASCHAFEEST, Lu 2:41; Jo 13:1.
PASSEN, Mt 3:15.
Lu 3:8 vruchten die bĳ berouw p.
PASSEND, Es 7:4 de nood is niet p.
Ps 142:7 omdat gĳ p. met mĳ handelt
Ps 116:7; 119:17; 1Kor 11:13; Tit 2:1; Heb 2:10.
PASSER, Jes 44:13 met een p. aftekenen
PASSEREN, Heb 11:11.
PATROON, 2Ti 1:13 p. van gezonde woorden
Heb 4:11 hetzelfde p. van ongehoorzaamheid
PAULUS, Han 26:24 Gĳ wordt waanzinnig, P.!
Ga 1:1 P., een apostel, door Jezus Christus
Flm 1 P., een gevangene ter wille van Jezus
Flm 9 P., een bejaard man
Han 13:9; 1Kor 1:12; Tit 1:1; 2Pe 3:15.
PEKAH, 2Kon 15:25; 2Kr 28:6; Jes 7:1.
PELEG, Ge 10:25; 11:16-19.
PELGRIMS. Zie TIJDELIJKE INWONERS.
PEN, 3Jo 13 met inkt en p. schrĳven
PENNING. Zie DENARIUS.
PEOR, Nu 23:28; 25:18; 31:16; Joz 22:17.
PERKAMENTEN, 2Ti 4:13 breng de p.
PERPLEX, Ga 4:20 ik sta p. over u
¨
PERSKUIPEN, Joe 2:24; 3:13; Za 14:10.
PERSOON, Ex 33:14 Ik zal in eigen p. meegaan
Han 3:19 verkwikking van de p. van Jehovah
Heb 9:24 voor de p. van God verschĳnen
1Pe 3:4 verborgen p. van het hart
PERSOONLIJK, Fil 2:25, 30.
Jer 25:31 Hĳ moet p. in het gericht treden
Fil 2:4 uit p. belangstelling het oog op
PERSOONLIJKE EIGENDOM, De 9:26.
PERSOONLIJKHEDEN, Ju 16 p. bewonderen
PERSOONLIJKHEID, Ef 4:22 oude p.
Ro 6:6;
¨ Ef 4:24; Kol 3:9.
PERZIE, Ezr 1:8; 6:14; Es 1:14; Da 8:20.
PEST, Han 24:5 deze man een p. is
PESTILENTIE(S), Ez 38:22 met p. en bloed
Lu 21:11 in ene plaats na andere p.
De 28:21; Ps 78:50; Jer 14:12; Am 4:10.
PETRUS, Mt 16:16 P.: Gĳ zĳt Christus
Jo 21:15 tot Simon P.: hebt gĳ mĳ lief
Han 10:26 P. richtte hem op en zei: Sta op
Mt 26:75; Jo 18:10; Han 8:20; 10:13.
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PEZEN, Joz 11:6 paarden de p. doorsnĳden
2Sa 8:4 sneed van wagenpaarden de p. door
Ez 37:6 En ik wil p. op u leggen
´ ´
Ez 37:8 er kwamen p. en vlees op en huid
PIJL(EN), De 32:42 mĳn p. dronken maken
2Kon 13:17 Jehovah’s p. van redding
Ps 127:4 p. in de hand van een sterke man
Jes 49:2 maakte mĳ tot een gepolĳste p.
Hab 3:11 Als licht bleven uw eigen p. gaan
1Sa 20:20; Ps 18:14; Jer 50:14; 51:11.
PIJN(EN), 1Ti 6:10 met vele p. doorboord
Opb 21:4 noch p. zal er meer zĳn
Ge 34:25; Job 14:22; Opb 16:10.
PIJNIGEN, Mt 8:29 gekomen om ons te p.?
Mr 5:7; Lu 8:28; Opb 9:5; 11:10; 20:10.
PIJNIGING(EN), Opb 18:7, 10.
Lu 16:23 [de rĳke] in p.
Opb 14:11 de rook van hun p. stĳgt op
PILAAR, 1Ti 3:15; Opb 3:12.
PILAREN, Ga 2:9 die p. schenen te zĳn
PILATUS, Lu 23:12 Herodes en P. vrienden
Jo 19:6 P. zei: ik vind geen schuld in hem
Mt 27:2, 22; Mr 15:15; Lu 13:1; Jo 18:37; 19:12, 22;
1Ti 6:13.
PINEHAS, Nu 25:7 Toen P. dit in het oog kreeg
Nu 31:6; Joz 22:30; Re 20:28; Ps 106:30.
PINKSTERFEEST, Han 2:1; 20:16; 1Kor 16:8.
PLAAG, Ex 11:1; 12:13.
PLAATS, Ps 37:10 acht geven
´ ´ op zĳn p.
Pr 3:20 Allen gaan naar een p.
Mt 24:15 in een heilige p. ziet staan
Jo 14:2 ga heen om een p. voor u te bereiden
De 12:11; Sp 15:3; Ez 39:11; Ob 4; Opb 4:2; 12:6, 8.
PLAATS, IN DE, 2Kor 5:20 i. van Christus
PLAATSEN, Ro 13:1 autoriteiten door God gep.
PLAATS NEMEN, Ef 2:6; Opb 3:21.
PLAATS VAN BESCHUTTING, Ps 27:5.
PLAATS VAN DE VERNIETIGING, Sp 27:20.
PLAATS VAN VERTRAPPING, Mi 7:10.
PLAATS VAN VERTREDING, Jes 28:18.
PLAGEN, Jer 50:13 fluiten wegens al haar p.
Opb 15:1 engelen met zeven p.
Opb 18:4 geen deel van haar p. ontvangen
Opb 22:18 zal God hem de p. toevoegen
Jer 19:8; Opb 9:20; 11:6; 21:9.
PLAN(NEN), Ps 37:12 goddeloze smeedt snode p.
Sp 6:18 hart dat schadelĳke p. smeedt
Sp 15:22 P. tot mislukking gedoemd
Jes 8:10 Beraamt een p.
Lu 23:51 had niet ingestemd met hun snode p.
Han 5:38 indien dit p. uit mensen is
Ro 13:14 maakt niet van tevoren p.
Ex 26:30; 1Kon 6:38; Sp 19:21; Mt 26:4; Mr 14:1;
2Kor 1:17.
PLANT, Job 14:9; Ps 69:21.
Mt 15:13 p. die mĳn Vader niet heeft geplant
PLANTAARDIG VOEDSEL, Ro 14:2.
PLANTEN, Ps 1:3 boom, gep. aan waterstromen
Ps 94:9 Kan Hĳ die het oor p., niet horen?
Jes 51:16 om de hemel te p.
Jes 65:22 niet p. en iemand anders ervan eten
Jer 1:10 omver te halen, te bouwen en te p.
1Kor 3:6 Ik heb gep., Apollos heeft begoten
Ge 2:8; Jes 40:24; Jer 2:21; 17:8; 18:9; 31:28; Am 9:14;
Mt 21:33; Lu 17:6.
PLANTENGROEI, Heb 6:7; Opb 9:4.
Ge 1:11 zaaddragende p.
Ps 92:7 goddelozen uitspruiten als de p.
Mi 5:7 als overvloedige regenbuien op p.
PLANTING, Jes 5:7 mannen van Juda zĳn de p.
PLATTEGRONDEN, Ez 43:11.
PLATTELANDSGEBIED, Za 2:4 open p.
PLAVEISEL, 2Kr 7:3; Es 1:6; Jo 19:13.
PLECHTIG, 1Th 5:27 p. verplichting
PLEIN, De 13:16; Jes 59:14.
Ge 19:2 op het openbare p. overnachten
PLEISTERWERK, Da 5:5 op het p. van de wand
PLEITEN, Ro 8:27.
Ro 8:34 Christus Jezus, die voor ons p.
Heb 7:25 altĳd leeft om voor hen te p.
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PLENGOFFER, Jes 30:1 een p. uit te gieten
PLETTEN, Ex 39:3.
Le 22:24 teelballen gep. of verbrĳzeld
PLEZIER, Sp 26:19 Had ik geen p.?
PLICHT(EN), Ne 13:30.
De 11:1 uw p. in acht nemen
1Kr 26:12 hadden de hoofden der mannen p.
PLOEG, Lu 9:62 hand aan de p.
PLOEGEN, Sp 20:4; 1Kor 9:10.
PLOEGER, Am 9:13 p. zal oogster inhalen
¨
PLOEGSCHAREN, Jes 2:4; Joe 3:10.
PLOTSELING, Sp 3:25 p. angstaanjaging
Mal 3:1 p. zal tot Zĳn tempel komen
1Th 5:3 dan p. vernietiging over hen komen
PLUNDERAARS, Jo 10:8 Allen dieven en p.
PLUNDEREN, Ge 34:27; De 20:14; 2Kr 20:25.
Ps 17:9 goddelozen die mĳ hebben gep.
Ps 76:5; Jes 59:15; Jer 25:36; 51:55; Na 2:9; Hab 2:8.
PLUNDERING, Ez 34:28 niet langer tot p.
Da 11:33 tot struikelen gebracht door p.
Jes 22:4; 51:19; 59:7; 60:18; Jer 6:7; 20:8; 48:3; Ez 45:9;
Ho 7:13; Am 3:10; Hab 1:3.
POCHEN, Ps 94:4 blĳven p. over zichzelf
Jak 4:16 Al zulk p. is goddeloos
POCHEND, Sp 29:8 Mannen van p. gepraat
PODIUM, 2Kr 6:13; Ne 8:4; Ze 1:9.
POEDER, 2Kr 34:4 beelden tot p.
POEL VAN LIEDERLIJKHEID, 1Pe 4:4.
POLITIEMAGISTRATEN, Da 3:2, 3.
POORT(EN), Ge 22:17 p. van vĳanden in bezit
Job 38:17 p. van dood voor u onthuld
Jes 28:6 strĳd afwenden van de p.
Jes 38:10 de p. van Sjeool binnengaan
Jes 62:10 trekt uit door de p.
Mt 7:14 nauw is de p. naar het leven
Mt 16:18 p. van Hades niet overweldigen
De 31:12; Ps 127:5; Sp 1:21; Jes 26:2; 60:11, 18;
Lu 16:20; Han 12:14; Heb 13:12.
POPELEN, Ro 1:15 p. van verlangen
POPULAIRE WEG, Jer 8:6 keert terug tot de p.
POPULIERBOMEN, Ps 137:2 Aan p. onze harpen
PORTAAL, Mr 14:68 naar buiten naar het p.
PORTIE, Da 1:5.
POSITIE(S), Ju 6.
Ro 13:1 in hun relatieve p. geplaatst
1Ti 2:2 allen die een hoge p. bekleden
POTAS, Job 9:30 mĳn handen in p. reinigde
POTTENBAKKER, Jes 41:25; Jer 18:4; Klg 4:2.
Jes 29:16 p. als het leem geacht worden?
Jes 64:8 Wĳ zĳn het leem, gĳ zĳt onze P.
Jer 18:6 leem in de hand van de p.
Mt 27:7 kochten het veld van de p.
Ro 9:21 Heeft de p. geen macht
POTTENBAKKERSKRUIK, Jes 30:14.
POTTENBAKKERSVAT, Ps 2:9.
PRAATZUCHTIG, 1Ti 5:13.
PRACHT, Ps 145:12; 149:9; Jes 53:2.
PRAKTIJKEN, Ro 8:13 p. van het lichaam
PRAKTISCH, Lu 16:8 in p. opzicht
PRAKTISCHE WIJSHEID, Job 11:6; 12:16.
Sp 2:7 voor oprechten p. als schat wegleggen
Sp 3:21 Beveilig p. en denkvermogen
Sp 8:14 Ik heb raad en p.
Sp 18:1 tegen alle p. zal hĳ losbarsten
Mi 6:9 wie over p. beschikt, zal naam vrezen
Lu 1:17 brengen tot p. van rechtvaardigen
Lu 16:8 overeenkomstig p. gehandeld
PRATEN, Sp 17:9 hĳ die over een zaak blĳft p.
PREDIKEN, Mt 4:17 begon Jezus te p.
Mt 10:7 P. op uw tocht
Mt 24:14 koninkrĳk zal worden gep.
Lu 4:19 Jehovah’s jaar van aanvaarding p.
Lu 8:1 van dorp tot dorp, terwĳl hĳ p.
Han 10:42 ons bevolen tot het volk te p.
Ro 10:14 Hoe horen zonder dat iemand p.?
Ro 10:15 Hoe p. indien niet uitgezonden?
1Kor 1:21 de dwaasheid van wat wordt gep.
2Ti 4:2 p. het woord, als dringende zaak
Mt 3:1; 4:23; 9:35; 10:27; Lu 11:32; Han 28:31;
Ro 15:19; 1Kor 1:23; 2:4; 9:27; Ga 2:2; 1Pe 3:19.

PLENGOFFER—PROFETEN
PREDIKER, 1Ti 2:7 ik aangesteld als p.
2Ti 1:11 ik als p. en apostel aangesteld
2Pe 2:5 Noach, een p. van rechtvaardigheid
PREDIKING, 1Kor 15:14 onze p. vergeefs
PREFECTEN, Da 3:2; 6:7.
PRESIDERENDE DIENAAR, Lu 8:49; 13:14; Han 18:8.
PRESIDERENDE DIENAREN, Mr 5:22; Han 13:15.
PRESSEN, Re 14:17; 16:16.
Sp 30:33 het p. tot toorn
PRESTATIE, Jes 41:24 uw p. is niets
PRETORIAANSE LIJFWACHT, Fil 1:13.
PRIEM, Ex 21:6; De 15:17.
PRIESTER(S), 1Sa 2:35; Jes 28:7.
Ge 14:18 Melchizedek,
p. van de Allerhoogste
¨
Ex 40:13 Aaron moet mĳ als p. dienen
Ps 110:4 Gĳ zĳt p. tot onbepaalde tĳd
Mi 3:11 haar p. onderrichten om een prĳs
Opb 20:6 p. van God en van de Christus
PRIESTERSCHAP, Ex 40:15 tot een p.
Heb 7:24 hĳ bezit zĳn p. zonder opvolgers
1Pe 2:5 om een heilige p. te vormen
1Pe 2:9 een koninklĳke p., een heilige natie
Nu 25:13; Joz 18:7; Ne 13:29; Heb 7:11.
PRIJS, Jes 55:1 komt, koopt zonder p.
Mi 3:11 haar priesters onderrichten om een p.
1Kor 6:20 gĳ werdt met
´ ´ een p. gekocht
1Kor 9:24 dat slechts een de p. ontvangt?
Fil 3:14 streef naar het doel om de p.
Kol 2:18 Laat u niet de p. ontroven
Da 11:39; Mt 27:9; Han 5:3; 1Kor 7:23.
PRIJSGEVEN, Jes 37:19 hun goden aan vuur p.
PRIJSGEVEN, AAN DE VERNIETIGING, De 7:26; Joz 7:1;
Jes 37:11.
PRIJZEN, Ps 6:5 wie zal u p. in Sjeool?
Da 2:23 U loof en p. ik
1Kor 11:2 Nu p. ik u omdat gĳ aan mĳ denkt
1Kon 8:33; Ps 9:1; 44:8; 72:17; 117:1; 138:1.
PRIJZEND UITLATEN, Ps 63:3; 145:4.
Pr 8:15 p. over verheuging
PRIKKELEN, Ro 10:19; 1Kor 10:22.
PRIKKELS, Han 26:14 slaan tegen de p.
PRISKILLA, Han 18:2, 18, 26.
PROBEREN, Heb 11:29 toen Egyptenaren het p.
PROCONSUL(S), Han 13:7; 18:12; 19:38.
PRODUCT, Mt 26:29 p. van de wĳnstok
PRODUCTIEVE LAND, Ps 9:8 het p. richten
Jes 26:9 wat de bewoners van het p. leren
Ps 24:1; 89:11; 96:10; Jes 13:11; 24:4.
PROEF, De 13:3 Jehovah stelt u op de p.
Ps 26:2 Onderzoek mĳ, en stel mĳ op de p.
Mal 3:10 stelt mĳ daarin op de p.
Mt 4:7 Gĳ moogt God niet op de p. stellen
1Kor 10:9 niet Jehovah op de p. stellen
Heb 4:15 in alle opzichten op de p. gesteld
Opb 2:10 gĳ volledig op de p. wordt gesteld
Re 2:22; 2Kr 9:1; Jes 7:12; Mal 3:15; Han 5:9;
Heb 2:18.
PROEVEN, Kol 2:21 p. niet, raak niet aan
PROFAAN, Ez 28:16 u als p. verdrĳven
PROFEET, Ge 20:7 want hĳ is een p.
De 18:18 Een p. zal ik voor hen verwekken
1Sa 9:9 de p. werd vroeger ziener genoemd
1Kon 18:22 Ikzelf ben als p. overgebleven
Ez 33:33 zullen zĳ moeten weten dat een p.
Da 9:24 een zegel drukken op visioen en p.
Za 13:5 hĳ zal zeggen:
Ik ben geen p.
¨
Mt 13:57 p. geeerd behalve in eigen gebied
Han 3:22 God zal een p. verwekken gelĳk mĳ
Opb 16:13 uit de mond van de valse p.
Ex 7:1; Jes 9:15; Jer 6:13; 23:28; Mal 4:5; Mt 11:9;
Jo 7:40; Opb 19:20.
PROFETEN, Nu 11:29; 1Kr 16:22. ¨
2Kon 10:19 roept alle p. van Baal
Jer 7:25 ik bleef tot u zenden de p.
Am 3:7 geopenbaard aan zĳn´ knechten,
de p.
´
Mt 5:12 zo hebben zĳ de p. voor u vervolgd
Mt 7:15 Wacht u voor de valse p.
Mr 13:22 er zullen valse p. opstaan
Han 3:21 bĳ monde van zĳn heilige p.
Jak 5:10 neemt als een model de p.
Opb 11:18 om de p. hun beloning te geven
Jes 29:10; Jer 14:14; Mi 3:11; Opb 18:24.

PROFETEREN—RECHT MAKEN
PROFETEREN, Jer 5:31 De profeten p.
Jer 14:14 Leugen p. de profeten
Jer 26:12 Jehovah mĳ gezonden om te p.
Jer 28:9 de profeet die van vrede p.
¨
Joe 2:28 uw zonen en dochters zullen p.
Han 2:17 uw zonen en dochters zullen p.
1Kor 13:9 wĳ p. gedeeltelĳk
1Kor 14:39 blĳft naar het p. streven
Opb 19:10 getuigenis dat tot p. inspireert
1Kon 22:12; Jer 23:16; 27:10; Ez 39:1; Za 13:3;
1Kor 13:2; 14:1, 3; Opb 10:11; 11:3.
PROFETES, 2Kon 22:14 p. Hulda
Lu 2:36 Nu was er een p., Anna
Ex 15:20; Jes 8:3; Opb 2:20.
PROFETIE, Mt 13:14 p. van Jesaja
2Pe 1:20 geen p. door eigen uitlegging
2Pe 1:21 nooit p. door de wil van een mens
2Kr 9:29; 15:8; Ne 6:12; Ro 12:6; Opb 1:3.
PROJECTIELEN, Ef 6:16 p. van de goddeloze
PROOI, Ps 124:6 niet ten p. aan hun tanden
Kol 2:8 u als zĳn p. wegdragen door filosofie
Sp 12:12; Jes 31:4; Ez 22:27; Na 2:13.
PROSTITUEE(S), Joz 6:25 Rachab, de p.
1Kon 22:38 de p. baadden zich daar
Jes¨ 1:21 getrouwe stad tot p. geworden!
Joe 3:3 kind voor een p. geven
Sp 7:10; Am 7:17; Mi 1:7.
PROSTITUTIE, Jes 23:17 p. bedrĳven
Jer 3:1 met veel metgezellen p. bedreven
Ez 23:3 In hun jeugd bedreven zĳ p.
Jer 3:9; Ez 16:29; 23:8; Na 3:4.
PROVIANDMANDEN, Mt 15:37.
PSALMEN, Lu 20:42 David zegt in boek P.:
Ef 5:19 spreekt tot elkaar met p.
Jak 5:13 Laat hĳ p. zingen
PUIN, Am 6:11 grote huis tot p. neerslaan
PUINHOOP, Ez 21:27 Tot een p., p., p. maken
PUINHOPEN, Jes 6:11; Am 9:11.
Han 15:16 haar p. herbouwen
PUPIL, Ps 17:8.
De 32:10 beveiligde hem als p. van zĳn oog
Sp 7:2 mĳn wet als de p. van uw ogen
Klg 2:18 Moge p. van uw oog niet stilhouden
PURPER, Da 5:16.
PURPERVERKOOPSTER, Han 16:14.

Q
QUARANTAINE, Nu 12:14, 15 buiten in q.

R
RAAD, Ps 33:11
´ ´ r. van Jehovah zal standhouden
Jes 46:10 Mıjn r. zal tot stand komen
Jes 46:11 de man die mĳn r. volvoert
Han 20:27 u al de r. Gods vertellen
Ps 1:1; 33:10; 73:24; Sp 19:21; Jes 23:9; Heb 6:17.
RAADGEVER(S), Sp 15:22.
Sp 24:6 in de veelheid van r. is er redding
Jes 9:6 Wonderbaar R., Vredevorst
RAADGEVINGEN, Sp 22:20 r. en kennis
RAAD HOUDEN, Mt 27:1 r. tegen Jezus
RAADPLEGEN, 2Sa 21:1; 2Kr 20:4.
Le 19:31 r. geen beroepsvoorzeggers
RAADSBESLUIT(EN), Jes 14:26; 25:1.
RAADSEL(S), Re 14:12; Ps 78:2.
RAADSHEREN, Job 12:17.
RAADSLAGEN, Ps 5:10; 1Kor 4:5.
RAADSLIEDEN, Ps 119:24; Jes 1:26.
RAADSMAN, Mi 4:9.
Jes 40:13 wie kan hem als r. iets doen weten?
Ro 11:34 wie is zĳn r. geworden?
RAADZAAM, Mt 19:10 niet r. te trouwen
RAAMWERK, Ro 2:20 het r. der kennis
RABBA, De 3:11 in R. van zonen van Ammon?
2Sa 11:1; Jer 49:2; Ez 25:5.
RABBI, Jo 1:38; 3:2.
Mt 23:8´ gĳ moet u geen R. laten noemen
RABSAKE, 2Kon 18:17; Jes 36:2, 12; 37:4.
RACHAB, Heb 11:31 Door geloof is R.
Joz 2:3; 6:17, 23, 25; Jak 2:25.
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RACHEL, Ge 29:28 hĳ hem R. tot vrouw gaf
Mt 2:18 R. weende om haar kinderen
Ge 29:18; 30:22; Ru 4:11; Jer 31:15.
RAD, Jak 3:6 zet r. van het leven in vlam
¨
RADELOZE ANGST, Lu´ 21:25
r. der natien
´
RAM(MEN), Ge 22:13 voor hem was een r.
1Sa 15:22 beter dan het vet van r.
Ez 34:17 richt tussen de r. en de bokken
Mi 6:7 een welgevallen aan duizenden r.
Le 5:15; 8:22; 9:18; Jes 1:11; Da 8:20.
RAMA, Jer 31:15 In R. een stem gehoord
Joz 18:25; Re 4:5; 1Sa 16:13; Mt 2:18.
RAMOTH-GILEAD, 1Kon 4:13; 22:3; 2Kon 8:28.
RAMPSPOED(EN), De 32:23 r. doen toenemen
Ps 27:5 mĳ verbergen op de dag van r.
Ps 34:19 Talrĳk zĳn de r. van de rechtvaardige
Jes 45:7 die vrede maakt en r. schept
Jer 1:14 Vanuit noorden zal r. losbreken
Jer 25:29 begin ik r. te brengen
Jer 38:4 niet de vrede van dit volk, maar r.
Ps 71:24; 107:26; Jer 2:27; 25:6.
RAMPSPOEDIG, Pr 7:14 zie op een r. dag
Am 6:3 Zet gĳ de r. dag uit uw geest
RANGORDE, 1Kor 15:23 ieder in zĳn r.:
RANK(EN),
Jo 15:4, 6.
¨
Joe 1:7 De r. ervan zĳn wit
Jo 15:2 Elke r. die geen vrucht draagt
RAZENDE, Ps 62:3 als een r. tekeergaan
REBEKKA, Ge 24:51; 27:15; 49:31.
REBELLEREN, 2Kr 13:6; Ne 2:19.
REBELLIE, Ezr 4:19.
RECHAB, 2Kon 10:15; 1Kr 2:55; Jer 35:6.
RECHABIETEN, Jer 35:2, 3, 5, 18.
RECHT, Re 17:6 wat r. was in eigen ogen
Sp 14:12 Er bestaat een weg die r. is
Sp 15:21 is iemand die r. vooruit gaat
Jo 1:23 Maakt de weg van Jehovah r.
Ga 2:14 toen ik zag dat zĳ niet r. wandelden
Heb 12:13 blĳft r. paden maken
Ps 19:8; Sp 12:15; 16:25; Jer 26:14; Am 3:10; Lu 3:5.
RECHT(EN), De 21:17; 1Kr 24:19.
Ex 21:9 het aan dochters toekomende r.
Ez 21:27 totdat hĳ komt die het r. heeft
1Kor 9:5 r. om zuster als vrouw mee te nemen
1Th 4:6 dat hĳ inbreuk maakt op diens r.
RECHT (het), Ge 18:25 Zal Rechter geen r. doen?
Lu 18:7 Zal God niet r. doen wedervaren
Ps 89:14; Jes 1:17; Mi 7:9; Hab 1:4.
RECHTBANKEN, Mt 10:17; Mr 13:9.
Jak 2:6 u voor r. slepen?
RECHTDOORZEE, Jes 59:14.
RECHTENS, De 18:3 priesters r. toekomen
RECHTER(S), Re 2:16 Jehovah verwekte r.
Ps 58:11 een God die als r. optreedt
Han 10:42 r. van de levenden en de doden
Han 13:20 En na deze dingen gaf hĳ hun r.
De 16:18; Ps 2:10; Jes 1:26; Ze 3:3; Jak 2:4.
RECHTERHAND, Ps 21:8 uw eigen r.
Ps 45:4 uw r. zal u onderrichten
Ps 110:1 Zit aan mĳn r.
Mt 20:23 aan mĳn r. en aan mĳn linkerhand
Mt 25:33 de schapen aan zĳn r. zetten
Han 7:55 hĳ zag Jezus staande aan Gods r.
Heb 10:12 aan de r. van God gaan zitten
Ex 15:6; Re 5:26; Jes 62:8; Ga 2:9; Heb 1:3.
RECHTERLIJKE BESLISSING(EN), Le 18:5.
De 4:8 welke natie is er die zulke r. heeft
De 26:17 gĳ zĳn r. onderhoudt
1Kr 16:14 over heel de aarde gaan zĳn r.
Ps 19:9 De r. van Jehovah zĳn waarachtig
Ps 25:9 zachtmoedigen in zĳn r. doen wandelen
Ps 119:91 Naar uw r.´ zĳn ze blĳven staan
Ps 119:108 leer mĳ uw r.
Ps 149:9 om´ de
´ geschreven r. te voltrekken
Ze 2:3 die Zıjn r. hebt volbracht
1Kon 3:28; Ps 36:6; Ez 11:20.
RECHTEROOR, Jo 18:10.
RECHTERSTOEL, Ro 14:10 allen voor de r.
Jo 19:13; Han 18:12; 25:10; 2Kor 5:10.
RECHTERWANG, Mt 5:39 slaat iemand u op r.
RECHT MAKEN, Jes 45:13 zĳn wegen zal ik r.
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RECHTSCHAPENHEID—REDELOZER

RECHTSCHAPENHEID, Job 31:6 r. te weten komen
Ps 26:11 ik zal in mĳn r. wandelen
Sp 14:32 een toevlucht vinden in zĳn r.
Sp 20:7 De rechtvaardige wandelt in zĳn r.
1Kon 9:4; Job 27:5; Ps 7:8; 25:21; 41:12; 78:72; Sp 2:7;
11:3.
RECHTSGEBIEDEN, 1Kon 20:14; Es 1:1; Pr 2:8; Ez 19:8.
RECHTSGEDING(EN), Ps 74:22 voer uw r.
Sp 25:8 niet haastig een r. voeren
Jes 34:8 vergeldingen voor r. over Sion
Mi 6:2 Jehovah heeft een r. met zĳn volk
1Kor 6:7 nederlaag dat gĳ r. met elkaar hebt
1Sa 24:15; Job 31:13; Ps 43:1; 119:154; Sp 18:17; Jer
50:34; 51:36; Ho 4:1; 12:2.
RECHTSMACHT, Han 1:7 Vader onder zĳn r.¨
RECHTSOMKEERT, Ps 78:9 zonen van Efraım r.
RECHTSPREKEN, Ex 18:26; Ps 82:1; Mi 3:11.
Ru 1:1 in de dagen waarin de rechters r.
Sp 29:14 Waar een koning r. over de ¨ geringen
Jes 2:4 hĳ zal stellig r. onder de natien
RECHTSSTRIJD, Job 13:8; Jes 3:13.
RECHTSTREEKS, Sp 24:26 op r. wĳze antwoordt
RECHTSZAAK, Job 23:4 een r. voorleggen
RECHTSZAKEN, 1Kon 3:11 om r. te horen
RECHTVAARDIG, De 32:4 r. en oprecht is hĳ
2Sa 23:3 Wanneer degene die heerst, r. is
Jes 26:2 opdat de r. natie er moge binnengaan
Ro 3:26 r. ook wanneer hĳ r. verklaart
2Th 1:6 dat het van Gods zĳde r. is
1Pe 2:23 degene die r. oordeelt
Ge 7:1; Sp 31:9; Ez 3:20; Ro 2:13; 1Kor 15:34; 2Ti 4:8.
RECHTVAARDIGE(N), Ps 1:5; Jes 26:7.
Ps 34:19 Talrĳk zĳn de rampspoeden van de r.
Ps 37:25 geen r. verlaten gezien
Sp 15:28 hart van de r. mediteert
Sp 29:2 Wanneer de r. vele worden
Am 5:12 vĳandschap tegenover de r.
Mal 3:18 tussen een r. en een goddeloze
Mt 13:43 zullen r. helder schĳnen als de zon
Han 24:15 er een opstanding zal´ ´ zĳn van r.
Ro 3:10 Er is geen r., zelfs niet een
Heb 10:38 r. zal wegens geloof leven
1Pe 3:12 de ogen van Jehovah zĳn op de r.
Jes 29:21; 53:11; Mt 5:45; Ro 5:19; Heb 12:23.
RECHTVAARDIGEN. Zie RECHTVAARDIG
VERKLAREN.
RECHTVAARDIGE POSITIE, Jes 53:11.
RECHTVAARDIGHEID, Ps 45:7 r. liefgehad
Sp 21:3 R. en recht betrachten
Jes 26:9 r. wat de bewoners zullen leren
Jes 32:1 Een koning zal regeren voor r.
Jes 60:17 r. tot uw taaktoewĳzers
Jes 61:3 moeten genoemd worden bomen der r.
Jes 61:10 in schoudermantel der r. gehuld
Ze 2:3 Zoekt r., zoekt zachtmoedigheid
Mt 5:10 ter wille van de r. vervolgd
Han 10:35 mens die hem vreest en r. beoefent
Han 17:31 aarde in r. oordelen
Ro 1:17 daarin wordt Gods r. geopenbaard
Ro 10:3 de r. van God niet kenden
Fil 3:9 r. die van God komt
2Ti 3:16 De Schrift om te onderrichten in r.
1Pe 3:14 al zoudt gĳ lĳden ter wille van r.
2Pe 3:13 daarin zal r. wonen
Opb 19:11 hĳ voert oorlog in r.
Ge 15:6; Jes 9:7; 11:4; 45:8; Jer 11:20; Da 12:3; Mt 5:6;
Jo 16:8.
RECHTVAARDIGING, Ro 5:18.
RECHTVAARDIG VERKLAREN, Ex 23:7.
Job 27:5 ondenkbaar dat ik ulieden r.!
Jes 43:9 getuigen, opdat zĳ r. mogen worden
Lu 16:15 die uzelf r. voor de mensen
Ro 5:1 ten gevolge van geloof r.
Ro 8:33 God is het die hen r.
1Ti 3:16 Hĳ werd r. in geest
Jak 2:24 dat een mens r. wordt door werken
Ro 2:13; 3:20, 24; 5:9, 18; 8:30; Ga 2:16; Jak 2:21, 25.
RECHTZETTEN, Jes 1:18; Mi 4:3; 2Ti 3:16; Heb 9:10.
REDDEN, 1Sa 14:6 door velen of weinigen te r.
1Sa 17:47 Jehovah niet met zwaard of speer r.
Ps 34:18 en de verbrĳzelden van geest r. hĳ

Ps 69:35 God zelf zal Sion r.
Jes 59:1 hand niet te kort zodat ze niet r. kan
Jes 63:1 overvloedig in kracht om te r.
Jer 8:20 wat ons betreft, wĳ zĳn niet ger.!
Mt 10:22 wie heeft volhard, zal ger. worden
Mt 16:25 wie ziel wil r., zal ze verliezen
Mt 19:25 Wie kan er dan worden ger.?
Mt 24:22 dagen niet verkort, geen vlees ger.
Lu 19:10 Zoon des mensen is gekomen om te r.
Jo 3:17 wereld door hem ger. zou worden
Ro 10:13 Jehovah aanroept, zal ger. worden
2Kor 2:15 een geur onder hen die ger. worden
Ef 2:8 door middel van geloof ger.
1Ti 1:15 Jezus is gekomen om zondaars te r.
1Ti 2:4 alle soorten van mensen worden ger.
Heb 7:25 is hĳ in staat om volledig te r.
Jak 2:14 Dat geloof kan hem toch niet r.?
Jak 4:12 hĳ die kan r. en vernietigen
Jak 5:20 zĳn ziel van de dood zal r.
1Pe 3:21 Ook nu wordt gĳ ger.
1Pe 4:18 de rechtvaardige met moeite ger.
Joz 10:6; 2Kon 19:34; Ps 18:3; 20:6; 106:8; Jes
37:20; 43:12; 45:17, 22; Jer 2:27; 30:7; Ez 34:22;
Lu 8:12; Han 4:12; Ro 10:9; 1Kor 1:18; 10:33; 1Ti 4:16;
Tit 3:5; Ju 23.
REDDER(S), Re 3:15 Jehovah verwekte een r.
2Sa 22:3 mĳn toevluchtsoord, mĳn R.
Ne 9:27 hebt gĳ hun r. gegeven
Jes 43:11 buiten mĳ is er geen r.
Ob 21 r. zullen de berg Sion bestĳgen
Lu 2:11 heden is u een R. geboren
1Ti 4:10 een R. van alle soorten van mensen
1Jo 4:14 Vader zĳn Zoon als R. uitgezonden
Jes 19:20; 49:26; Jer 14:8; Han 5:31; 13:23; 2Ti 1:10.
REDDING, 2Kon 13:17 Jehovah’s pĳl van r.
2Kr 20:17 ziet de r. van Jehovah
Ps 3:8 R. behoort Jehovah toe
Ps 33:17 Voor r. is het paard niets dan bedrog
Ps 44:4 Gebied grootse r. voor Jakob
Ps 116:13 De beker van grootse r. opnemen
Ps 149:4 Hĳ luistert zachtmoedigen op met r.
Sp 11:14 r. in de veelheid van raadgevers
Sp 21:31 r. behoort Jehovah toe
Jes 12:3 water putten uit de bronnen der r.
Jes 26:1 R. stelt hĳ tot muren
Jes 49:8 op een dag van r. u geholpen
Jes 52:7 die r. verkondigt
Jes 60:18 gĳ zult uw muren R. noemen
Jes 61:10 mĳ bekleed met klederen der r.
Hab 3:18 ik wil blĳ zĳn in de God van mĳn r.
Lu 1:69 een hoorn van r. voor ons verwekt
Lu 1:77 om zĳn volk kennis te geven van r.
Lu 2:30 uw middel tot r. gezien
Lu 3:6 alle vlees zal Gods middel tot r. zien
Jo 4:22 r. is uit de joden
Han 4:12 Bovendien is er in niemand anders r.
Ro 10:10 openbare bekendmaking tot r.
Ro 13:11 thans is onze r. dichterbĳ
2Kor 6:2 op een dag van r. u te hulp gekomen
Ef 6:17 Neemt de helm der r. aan
Fil 2:12 met vrees uw r. bewerken
2Ti 3:15 geschriften die u wĳs maken tot r.
Heb 2:10 Voornaamste Bewerker van hun r.
Heb 5:9 is hĳ oorzaak van eeuwige r. geworden
Ju 3 schrĳven over gemeenschappelĳke r.
Opb 7:10 R. hebben wĳ te danken aan onze God
Opb 12:10 Nu is gekomen de r. en de kracht
Ps 13:5; 85:9; 119:155; Jes 26:18; 45:17; Ro 1:16; 2Kor
7:10; Heb 2:3; 9:28.
REDDINGSDADEN, Ps 68:20.
REDELIJK, 1Ti 3:3 geen ruziemaker, maar r.
Tit 3:2 niet strĳdlustig zĳn, r. zĳn
Jak 3:17 r., bereid tot gehoorzamen
REDELIJKHEID, Fil 4:5 uw r. bekend worden
REDELOOS, Jer 10:14 zich r. gedragen
2Pe 2:12 net als r. dieren
Ps 73:22; 92:6; Sp 12:1.
REDELOZE(N), Ps 49:10 de r. vergaan
Ps 94:8 Begrĳpt, gĳ r. onder het volk
REDELOZER, Sp 30:2.

REDEN—ROEDE
REDEN, Ps 69:4 die mĳ zonder r. haten
2Ti 1:12 om die r. lĳd ik deze dingen
1Pe 3:15 een r. verlangt voor de hoop
Job 2:3; Ps 109:3; 119:161; Han 18:14.
REDENERINGEN, 2Kor 10:5 werpen r. omver
REDETWIST, Heb 6:16 eed is einde van elke r.
REDETWISTEN, Han 6:9.
1Kor 11:16 ten gunste van ander gebruik r.:
Ju 9 r. over Mozes’ lichaam
REGEERDERS, Jo 7:48 soms een van r. geloof
Jo 12:42 stelden velen van de r. geloof
Mt 20:25; Han 3:17; 4:26; 1Kor 2:8.
REGEL, 2Kr 8:14 overeenkomstig r. van David
1Kor 4:6 opdat gĳ de r. moogt leren:
REGELING, Ro 13:2 tegen de r. van God
1Kor 14:40 alle dingen volgens r. geschieden
REGEN, De 11:14; 32:2.
Jak 5:7 de vroege r. en de late r.
Job 38:28; Ps 72:6; Jes 5:6; 55:10; Opb 11:6.
REGENBAK(KEN), Sp 5:15 Drink uit eigen r.
Jer 2:13 zichzelf r. uit te houwen
REGENBOOG, Opb 4:3; 10:1.
Ge 9:13 mĳn r. plaats ik in de wolk
REGENBUIEN, Ps 72:6; Mi 5:7.
De 32:2 als overvloedige r. op plantengroei
REGENEN, Ge 7:4; Ps 11:6; Jak 5:17.
Ge 2:5 niet laten r. op de aarde
Mt 5:45 laat het r. over rechtvaardigen
REGENPUT, 2Kon 18:31; Pr 12:6; Jes 36:16.
REGENTEN, Ne 12:40; 13:11.
REGEREN, 1Sa 8:11; Job 34:30; Jer 23:5.
1Sa 8:9 de koning die over hen zal r.
1Sa 15:11 Het spĳt mĳ dat ik Saul heb doen r.
Jes 32:1 koning zal r. voor rechtvaardigheid
Ro 6:12 Laat de zonde niet in uw lichaam r.
REGEREN, ALS KONING(EN), 1Sa 24:20.
Ex 15:18 Jehovah zal a.
Ro 6:12 Laat de zonde niet a.
1Kor 4:8 opdat ook wĳ met u a. mochten
1Kor 15:25 Want hĳ moet a.
2Ti 2:12 indien wĳ verduren, zullen wĳ a.
Opb 11:17 Wĳ danken u, Jehovah, dat gĳ a.
Opb 20:4 kwamen tot leven en r. als koningen
1Kon 1:5; Sp 30:22; Mi 4:7; Ro 5:14; Opb 11:15; 19:6.
REGERING(EN), Ro 8:38 noch engelen noch r.
1Kor 15:24 hĳ alle r. heeft tenietgedaan
Ef 1:21 hoog boven elke r. en autoriteit
Ef 6:12 de r. in de hemelse gewesten
Tit 3:1 gehoorzaam zĳn aan r.
Han 25:1; Ef 3:10; Kol 1:16; 2:10, 15.
REGLEMENT, 2Kor 3:7 r. dat dood toedient
REHABEAM,
1Kon 12:1; 14:21, 29.
¨
REHUEL, Nu 10:29 Hobab, de zoon van R.
REIDANS(EN), Ex 15:20; 32:19; 1Sa 18:6; Ps 150:4.
REIN, Ge 7:2.
Ps 24:4 Al wie r. van hart is
Jo 15:3 Gĳ zĳt reeds r. vanwege het woord
Han 20:26 r. van het bloed van alle mensen
Ro 14:20 Alle dingen zĳn weliswaar r.
1Ti 1:5 liefde uit een r. hart
2Ti 2:22 de Heer aanroepen uit een r. hart
Jak 1:27 De vorm van aanbidding die r. is
REINE(N), Job 14:4 een r. uit een onreine
Tit 1:15 Alle dingen zĳn rein voor de r.
Le 10:10; Job 17:9; Ez 22:26.
REINIGEN, Ez 36:33 Op de dag dat ik u r.
Ez 39:12 het land r., zeven maanden lang
Da 11:35 om hen te r. en wit te maken
Da 12:10 Velen zullen zich r.
Han 10:15 De dingen die God heeft ger.
2Kor 7:1 r. van elke verontreiniging
Ef 5:26 haar r. met het bad des waters
Tit 2:14 volk r. dat zĳn eigendom zou zĳn
Heb 9:22 alle dingen worden met bloed ger.
1Jo 1:7 bloed van Jezus r. ons
1Jo 1:9 ons van alle onrechtvaardigheid r.
Nu 19:12; 2Kr 29:18; Ps 51:2; Mt 23:25; Lu 4:27; Han
11:9; Heb 9:14; 10:2; Jak 4:8.
REINIGING, Heb 1:3.
2Kr 30:19 zonder de r. voor wat heilig is
Jo 3:25 twistgesprek met jood over de r.
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REINIGINGSVOORSCHRIFTEN, Jo 2:6.
REIZEN, Mt 21:33 r. naar het buitenland
Lu 15:13 jongste zoon r. naar het buitenland
Lu 20:9 verhuurde die en r. naar buitenland
REIZENDE KOOPMAN, Mt 13:45.
REIZIGER(S), Re 19:17 r. op het stadsplein
Jer 9:2 in wildernis nachtverblĳf voor r.
Jer 14:8 als r. die zĳn intrek genomen heeft
REKENEN, Lu 22:37 onder wettelozen ger.
Ro 9:8 kinderen der belofte als zaad ger.
REKENING, Flm 18 zet het op mĳn r.
REKENSCHAP, Mt 5:21, 22; 1Pe 4:5.
Ro 14:12 ieder voor zichzelf r. afleggen
Heb 4:13 aan wie wĳ r. hebben af te leggen
REKENSCHAP VRAGEN, Ho 4:14; Za 10:3.
RELIGIE(S). Zie ook AANBIDDING.
2Kon 17:26 de r. van de God van het land
2Kon 17:34 doen naar hun vroegere r.
¨
RENNEN, Jes 40:31; Joe 2:9.
RENOVEREN, 2Kr 24:4 het huis van Jehovah r.
RENTE, Ex 22:25; Sp 28:8; Mt 25:27.
¨
Lu 19:23 bĳ mĳn aankomst met r. geınd
REPETEREN, Lu 21:14 niet van tevoren r.
RESPECTIEF, 1Kor 12:28 de r. personen
Ef 4:16 naar gelang elk r. lid werkzaam is
REUKPOEDER, Hgl 3:6 allerlei r.
REUKVAT, Heb 9:4 Deze had een gouden r.
REUKWERK, Opb 8:4 het r. steeg omhoog
Le 16:13; De 33:10; Ps 141:2.
REUKWERKTAFELS, Jes 17:8; Ez 6:4.
REUZEN. Zie NEFILIM.
RICHTEN, 1Kr 21:10; Ps 9:8; 21:11; Jes 11:4.
Jer 10:23 niet aan man zĳn schrede te r.
1Kor 9:26 de wĳze waarop ik mĳn slagen r.
RICHTEN, TE GRONDE, Da 2:44 koninkrĳk nooit t.
RICHTING, 1Kon 8:48 bidden in r. van hun land
RIET, Jes 42:3 Een geknakt r.
Mt 11:7 Wat gaan aanschouwen? Een r.
RIETSTOK, Mt 27:29 gaven hem een r.
RIJK, Job 15:29 Hĳ zal niet r. worden
Sp 10:22 zegen van Jehovah maakt r.
Sp 13:7 een die voorwendt r. te zĳn
2Kor 6:10 arm, maar velen r. makend
1Ti 6:9 Zĳ die besloten zĳn r. te worden
1Ti 6:18 r. in voortreffelĳke werken
Opb 3:17 Omdat gĳ zegt: Ik ben r.
1Sa 2:7; Lu 16:19; 2Kor 8:9; Jak 2:5.
RIJKDOM, Ps 52:7 die vertrouwt op zĳn r.
Sp 11:28 Wie op zĳn r. vertrouwt
Pr 5:10 noch wie maar ook die r. liefheeft
Jes 60:5 tot u zal de r. der zee zich wenden
Mt 6:24 niet God en R. als slaaf dienen
Lu 16:9 Maakt u vrienden door de r.
Ro 9:23 r. van zĳn heerlĳkheid bekendmaken
Ro 11:33 de diepte van Gods r.
Heb 11:26 smaad van Christus grotere r.
1Kon 3:11; Jes 33:6; Lu 16:11; Ef 3:8; Jak 5:2;
Opb 18:17.
RIJKE(N), Jer 9:23 r. beroeme zich niet
Lu 18:25 dan voor r. koninkrĳk binnen te gaan
Jak 5:1 Welaan nu, gĳ r., weent
RIJKSGROTEN, Da 5:1 feestmaal voor zĳn r.
RIJP, 1Kor 2:6; Fil 3:15.
Heb 5:14 Vast voedsel behoort bĳ r. mensen
RIJP (de), Ex 16:14; Ps 147:16.
Job 38:29 de r. van de hemel
RIJPHEID, Heb 6:1 Laten wĳ tot r. voortgaan
¨
RIJSJE, Jes 11:1 r. uit tronk van Isaı
RIJZEN, TE BERGE, Job 4:15 het haar t.
RINGWORM, Le 21:20.
RIVIER(EN), Jes 66:12 vrede als een r.
Opb 16:12 goot zĳn schaal uit op de r.
Opb 22:1 toonde een r. van water des levens
Ge 2:10; Ps 46:4; 107:33; Ez 29:3.
ROBIJN, Ex 28:17; 39:10; Ez 28:13.
RODE ZEE, Heb 11:29 trokken door de R.
Ex 10:19; 15:4; Ne 9:9; Han 7:36.
ROEDE, Sp 29:15.
Sp 13:24 Wie zĳn r. inhoudt, haat zĳn zoon
Jes 11:4 de aarde slaan met de r.
1Kor 4:21 Zal ik met een r. tot u komen

1607

ROEMEN—SAMENBUNDELEN

ROEMEN, Sp 27:2 Moge een vreemde u r.
1Kor 1:29 opdat geen vlees zou r.
1Kor 1:31 Wie r., r. in Jehovah
Ro 3:27; 2Kor 9:3; Ef 2:9.
ROEPEN. Zie ook GEROEPEN, GEROEPENEN.
Jes 55:6 R. tot hem terwĳl hĳ nabĳ blĳkt
Jes 65:24 het zal geschieden voordat zĳ r.
Lu 23:21 Toen gingen zĳ r.: Aan de paal!
Jes 58:1; Lu 18:7.
ROEPEN, IN HET LEVEN, Mr 2:27.
ROEPING, Ro 11:29 de gaven en de r. Gods
Ef 4:1 dat gĳ u de r. waardig toont
Fil 3:14 prĳs van de r. naar boven
Heb 3:1 deelgenoten van de hemelse r.
2Pe 1:10 doet uw best om uw r. vast te maken
1Kor 1:26; 2Th 1:11; 2Ti 1:9.
ROER, Jak 3:4 boten door r. gestuurd
ROEST, Ez 24:6, 11, 12; Jak 5:3.
ROL. Zie ook BOEKROL(LEN).
Jer 36:27, 32; Ez 3:1.
ROLLEN, 2Pe 2:22 tot het r. in modder
ROMEIN(EN), Han 16:37 die R. zĳn
Jo 11:48; Han 23:27; 28:17.
ROMEINS, Han 25:16 de R. procedure
ROND, Jes 40:22 het r. der aarde
RONDDOLEN, Jes 35:8; 53:6; Jer 2:31.
Jer 50:6 herders hebben hen doen r.
RONDDRAAIEN, Pr 1:6 De wind onophoudelĳk r.
RONDGAAN, Za 4:10.
1Sa 2:24 bericht, dat het volk doet r.
2Kr 16:9 zĳn ogen de gehele aarde r.
RONDHANGEN, Ho 7:14 Wegens hun zoete wĳn r.
RONDLOPEN, 1Ti 5:13 bĳ de huizen r.
RONDTASTEN, De 28:29 die op de middag r.
Job 12:25 Zĳ r. in de duisternis
RONDTREKKEN, Jer 5:1.
2Sa 5:18 bleven in de laagvlakte r.
RONDWANDELEN, Job 1:7 van het r. daarop
ROOD, Sp 23:31 wĳn een r. kleur vertoont
Jes 63:2 Hoe komt het dat uw kleding r. is
Ge 25:25, 30; Nu 19:2; Na 2:3; Za 1:8.
ROODKRIJT, Jes 44:13 tekent het af met r.
ROODPURPERGEVERFD, Sp 31:22.
ROOF, Jes 61:8 ik haat r.
Le 6:2; Ps 62:10; 69:4; Jes 3:14; 42:22; Heb 10:34.
ROOFDIERACHTIG, Jes 35:9.
ROOFGOED, Jes 10:6.
ROOFVOGEL, Jes 46:11 die een r. roept
ROOFZUCHT, Hab 2:17 de r. verschrikt hen
ROOK, Ex 30:7 reukwerk in r. doen opgaan
Ps 37:20 In r. aan hun eind komen
Opb 14:11 r. van hun pĳniging stĳgt op
Ps 68:2; Jes 34:10; 51:6.
ROT, Mt 7:18 noch kan een r. boom
Mt 12:33 maakt de boom r. en zĳn vrucht r.
ROTS, Ex 17:6 gĳ moet op de r. slaan
De 32:4 De R., volmaakt is zĳn activiteit
2Sa 22:3 Mĳn God is mĳn r.
Jes 8:14 een r. waarover men struikelt
Mt 16:18 op deze r. zal ik gemeente bouwen
Lu 8:6 ander gedeelte kwam op r. terecht
1Kor 10:4 drinken uit de geestelĳke r.
1Pe 2:8 een r. des aanstoots
Nu 20:11; De 32:18; 1Sa 2:2; Ps 18:2; 62:2; Jer 49:16;
Ro 9:33.
ROTSACHTIG, Mt 13:5, 20; Mr 4:5, 16.
ROUTINE, Fil 3:16 in deze zelfde r.
ROUW, Jes 60:20 de dagen van uw r.
Ez 24:17 Voor de doden geen r. bedrĳven
Opb 21:4 noch r., noch geschreeuw, noch pĳn
Es 4:3; Ps 30:11; Ho 4:3.
ROUWEN, Ge 37:35.
Opb 18:11 kooplieden der aarde r. om haar
ROUWMAAL, Jer 16:5 een r. wordt gehouden
ROVEN, Le 19:13.
ROVERS, Mr 15:27 Met hem twee r. aan palen
Lu 10:30 zeker mens viel in handen van r.
ROVERSBENDE, 1Sa 30:8; 1Kon 11:24; Ps 18:29.
ROVERSHOL, Jer 7:11; Mt 21:13.
RUBEN, Ge 29:32; 49:3; Re 5:15; Opb 7:5.
RUIL, Ru 4:7; Job 15:31; 28:17.

RUIM, 2Sa 22:20 bracht mĳ in r. plaats
Jes 5:14 heeft Sjeool haar ziel r. gemaakt
RUIMTE(N), Ge 32:16 r. tussen kudde en kudde
Job
¨ 38:18 de wĳde r. van de aarde
RUINES, Ezr 9:9 r. ervan te herstellen
RUKKEN, Jo 10:28, 29 uit hand r.
Ju 23 door hen uit het vuur te r.
RUMOER,¨ Jer 25:31 Een r. zal doordringen
RUPS, Joe 1:4; Am 4:9.
RUST, Ex 23:12 stier en ezel
r. hebben
¨
De 28:65 onder die natien geen r. vinden
Job 3:17 daar hebben zĳ r.
Job 34:29 Wanneer hĳzelf r. verschaft
Jes 14:7 De hele aarde is´ tot r. gekomen
Heb 4:3 wĳ gaan de r. wel binnen
Ex 31:15; Sp 17:1; Pr 9:17; Jer 31:2; 50:34; Za 1:11;
Heb 3:11; Opb 14:11.
RUSTBED, Ps 139:8 r. in Sjeool spreiden
Jes 28:20 r. is te kort gebleken
RUSTEN, Jes 51:4.
Ps 125:3 scepter der goddeloosheid niet r.
Da 12:13 en gĳ zult r.
RUSTIG, Jes 30:15 kracht gelegen in r. blĳven
1Th 4:11 ten doel stellen r. te leven
1Ti 2:2 kalm en r. leven leiden
1Kon 19:12; Jer 47:6; 47:7; 2Th 3:12.
RUSTPLAATS(EN), Ps 23:2 aan r. voert hĳ mĳ
Ps 132:14 Dit is mĳn r. voor altĳd
Jes 11:10 zĳn r. moet heerlĳk worden
1Kon 8:56; Ps 95:11; Jes 28:12; 66:1.
RUTH, Ru 1:4; 2:8; 3:9; 4:13; Mt 1:5.
RUZIE(S), Ge 13:7; Re 8:1; Sp 15:18; 18:6.
Sp 3:30 Zoek geen r. met
´ ´ een mens
Sp 17:14 verwĳder u voordat r. is uitgebroken
Sp 26:17 bĳ de r. die niet de zĳne is
Sp 26:21 om een r. te doen opvlammen
Jes 41:11 die r. met u maken, zullen vergaan
Jes 58:4 tot r. en strĳd placht gĳ te vasten
Ga 5:20 vlagen van toorn, r.
RUZIEMAKER, 1Ti 3:3; Tit 1:7 geen r.

S
SABBAT(TEN), Le 25:2, 4; Ho 2:11.
Ex 31:13 mĳn s., een teken tussen mĳ en u
Le 26:34 zal het land zĳn s. afbetalen
Jes 56:4 de eunuchen die mĳn s. houden
Ez 20:12 s. gaf ik om een teken te worden
Ez 22:8 mĳn s. hebt gĳ ontheiligd
Mt 12:8 de Zoon is Heer van de s.
Mr 2:27 De s. is ter wille van de mens
Kol 2:16 niemand u oordelen inzake een s.
SABBATDAG, Lu 14:5.
Ex 20:8 Ter gedenking van de s.
Mt 24:20 dat uw vlucht niet geschiedt op de s.
SABBATJAREN, Le 25:8.
SABBATSREIS, Han 1:12 s. daarvandaan
SABBATSRUST,
Heb 4:9.
¨
SADDUCEEEN, Mt 3:7; 22:23; Han 23:6-8.
SADRACH, Da 1:7; 2:49; 3:12-14, 28-30.
SAFFIRA, Han 5:1 Ananias met zĳn vrouw S.
SAFFRAAN, Hgl 2:1 een s. van de kustvlakte
Jes 35:1 woestĳnvlakte zal bloeien als s.
SALEM, Ge 14:18; Ps 76:2.
Heb 7:2 koning van S., Koning van Vrede
¨
SALMANESER,
2Kon 18:9 S. van Assyrie
´
SALOME, Mr 15:40; 16:1.
SALOMO, 1Kon 4:29; 11:9.
1Kr 29:23 S. zette zich op Jehovah’s troon
2Kr 3:1 begon S. met de bouw van het huis
Mt 6:29 zelfs
´ ´ S. in al zĳn heerlĳkheid
Mt 12:42 meer dan S. is hier
1Kr 22:9; Ne 13:26; Han 7:47.
SAMARIA, 1Kon 16:24 de berg S.
Ho 8:6 kalf van S. zal tot splinters worden
Am 8:14 zweren bĳ de schuld van S.
2Kon 6:20; Jes 10:11; Jer 23:13; Ho 13:16.
SAMARITAAN, Lu 10:33; 17:16.
SAMARITAANS, Mt 10:5 geen S. stad
SAMARITANEN, 2Kon 17:29; Jo 4:9.
Han 8:25 aan S. goede nieuws bekendmaken ¨
SAMENBUNDELEN, Ho 13:12 dwaling van Efraım s.

SAMENGEVOEGD—SCHATTING
SAMENGEVOEGD, Fil 2:2 in ziel s.
Kol 2:2 harmonisch s. zĳn in liefde
SAMENKOMST(EN), Le 23:4 heilige s.
Jes 4:5 over plaats van s. een wolk scheppen
Ex 12:16; Le 23:35; Nu 28:26; 29:7.
SAMENPAKKEN, Job 38:30 de waterdiepte s.
SAMENPERSEN, Sp 16:30 zĳn lippen s.
SAMENROLLEN, Heb 1:12 ze s. als een mantel
SAMENSCHOLING, Han 17:5; 19:40; 24:12.
SAMENSPANNEN, 1Sa 22:8 hebt gĳ tegen mĳ s.
SAMENSTELLEN, Ez 17:2; 24:3 spreekwoord s.
Lu 1:1 een verslag s. van de feiten
SAMENSTELLING, Ex 30:32 met deze s.
SAMENSTEL(SELS) VAN DINGEN, Ps 17:14.
Ps 49:1 Leent het oor, bewoners van het s.
Mt 13:39 oogst is een besluit van een s.
Mt 24:3 teken van het besluit van het s.?
2Kor 4:4 de god van dit s. geest verblind
Ga 1:4 ons bevrĳden van het goddeloze s.
Heb 1:2 door wie hĳ de s. heeft gemaakt
Mt 28:20; Mr 10:30; Lu 18:30; 1Ti 6:17.
SAMENSTROMEN, Lu 11:29 Toen de scharen s.
SAMENWERKEN, Ro 8:28 God zĳn werken doet s.
Ef 4:16 s. door middel van elk gewricht
SAMENZWERING, Jes 8:12 niet zeggen: Een s.!
1Kon 15:27; 2Kon 9:14; 10:9; 15:10; 21:23; Ne 4:8;
Jer 11:9;
Ez 22:25; Am 7:10; Han 23:13.
¨
SAMUEL, 1Sa 1:20 Hanna gaf hem de naam S.
1Sa 8:7 tot S.: niet u hebben zĳ verworpen
1Sa 15:28 zei S.: Jehovah heeft afgescheurd
Jer 15:1 Al stonden Mozes en S. voor mĳ
1Sa 2:18; 3:1; 15:22; Ps 99:6; Heb 11:32.
SANDAAL, Ru 4:7; Ps 60:8.
De 25:9 de s. van zĳn voet trekken
SANDAALRIEM, Jo 1:27.
SANDALEN, Ex 3:5; Joz 5:15; Mr 6:9.
SANHEDRIN, Mt 26:59; Han 5:21.
SANHEDRIN-ZAAL, Lu 22:66.
¨
SANHERIB, 2Kon 18:13 S., koning van Assyrie
2Kon 19:16, 20; 2Kr 32:1, 10, 22; Jes 37:21.
SARA, Ge 17:15 S. is haar naam
Ge 21:2 S. werd zwanger en baarde een zoon
Heb 11:11 Door geloof kreeg S. kracht
1Pe 3:6 S. Abraham placht te gehoorzamen
Ge 17:19; 25:10; Jes 51:2; Ro 9:9.
SARON, 1Kr 5:16 alle weidegronden van S.
1Kr 27:29; Jes 33:9; 35:2; 65:10.
SATAN, 1Kr 21:1 S. zette David aan
Job 2:2 S. zei: Van het omtrekken op aarde
Za 3:1 S. stond aan zĳn rechterhand
Mt 12:26 Wanneer S. dus S. uitwerpt
Mt 16:23 Ga achter mĳ, S.!
Mr 1:13 waar hĳ door S. werd verzocht
Lu 10:18 zag S. reeds uit hemel gevallen
Lu 22:3 S. voer in Judas
Ro 16:20 S. onder uw voeten verbrĳzelen
1Kor 5:5 gĳ zo iemand aan S. overgeeft
2Kor 11:14 S. blĳft zich veranderen
1Th 2:18 S. heeft ons de pas afgesneden
Opb 12:9 die Duivel en S. wordt genoemd
Opb 20:2 S., en bond hem voor duizend jaar
Job 1:6; Mt 4:10; Mr 4:15; Han 26:18; 2Kor 2:11; 12:7;
2Th 2:9; Opb 2:9; 20:7.
SATRAPEN, Ezr 8:36; Es
¨ 8:9; Da 3:2, 3, 27.
SAUL, 1Sa 9:17 Samuel zelf zag S.
1Sa 10:11 Is S. ook onder de profeten?
1Sa 13:1 S. was [?]
¨ jaar oud en regeerde
1Sa 15:26 Samuel tot S.: Jehovah verwerpt u
1Sa 16:14 geest van Jehovah week van S.
1Kr 10:13 Zo stierf S. wegens zĳn ontrouw
1Sa 18:12; 24:7; 26:2; 28:7; 31:4; 2Sa 1:17; Han 13:21.
SAUL(US) (van Tarsus), Han 7:58.
Han 8:1 S. hechtte goedkeuring aan de moord
Han 9:4 S., S., waarom vervolgt gĳ mĳ?
Han 13:9 S., die ook Paulus is
Han 9:1; 11:25; 12:25; 13:1; 22:7; 26:14.
SCEPTER. Zie ook GEBIEDERSSTAF.
Ge 49:10 De s. zal van Juda niet wĳken
Ps 2:9 ze breken met een ĳzeren s.
Za 10:11 de s. van Egypte zal wĳken
Heb 1:8 s. van uw koninkrĳk is s. van recht
Nu 24:17; Es 5:2; Ps 45:6; 125:3; Ez 19:14.
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SCHAAMDELEN, Ex 20:26; De 25:11; Ez 16:36.
SCHAAMROOD, Ps 35:26 beschaamd en s. worden
SCHAAMTE, Jes 30:3; Ez 7:18.
Ze 3:5 de onrechtvaardige kende geen s.
SCHAAP, Jes 53:7; Han 8:32 s. ter slachting
SCHAAPJES, Jo 21:16 Weid mĳn s.
SCHADE, Han 18:10 om u s. te berokkenen
1Sa 25:26; 1Pe 3:13; Opb 7:2; 9:4.
SCHADELIJK(E), Le 26:6; 2Kon 4:41.
Sp 6:18 een hart dat s. plannen smeedt
Sp 12:21 Niets s. zal rechtvaardige treffen
Jes 10:1 die s. voorschriften verordenen
1Kor 10:6 geen mensen die s. dingen begeren
Kol 3:5 s. verlangens en begerigheid
2Th 3:2 bevrĳd van s. en goddeloze mensen
1Ti 6:10 wortel van allerlei s. dingen
Job 34:22, 36; Ps 64:2; 101:8; 141:4; Sp 21:15; Jes 59:4;
Ez 5:16; 38:10; Lu 16:25; Heb 13:17.
SCHADELIJKHEID, Ez 11:2.
Sp 17:4 schenkt aandacht aan de lip van s.
SCHADEN, Lu 10:19 niets zal u s.
SCHADEVERGOEDING, Ex 21:22.
SCHADUW, 1Kr 29:15 Als een s. zĳn onze dagen
Ps 17:8 mĳ in de s. van uw vleugels verbergen
Ps 23:4 Al wandel ik in het dal van diepe s.
Kol 2:17 een s. van toekomende dingen
Heb 8:5 een s. van de hemelse dingen
Heb 10:1 Wet een s. heeft van goede dingen
Jak 1:17 bĳ hem is geen verandering van de s.
Ps 57:1; 91:1; 144:4; Jes 30:2.
SCHADUWBEELD, Ps 39:6 als een s.
SCHALEN, Opb 16:1; 17:1.
SCHALLEND, 1Kor 13:1 een s. cimbaal
SCHAMEN, Lu 9:26.
Mr 8:38 wie zich over mĳ s.
Ro 1:16 ik s. mĳ niet voor het goede nieuws
2Ti 1:8 S. u niet voor het getuigenis
2Ti 2:15 die zich nergens over behoeft te s.
Heb 11:16 Daarom s. God zich niet over hen
1Pe 4:16 Lĳdt als christen, laat hĳ zich niet s.
SCHANDE, Jes 45:16; Ez 16:54; 36:32.
Sp 18:13 is dat dwaasheid van zĳn kant en s.
Jes 54:4 voel u niet te s. gemaakt
Lu 23:11 maakte Herodes hem te s.
Fil 3:19 hun heerlĳkheid bestaat in hun s.
Heb 12:2 martelpaal verduurd, s. verachtend
Opb 16:15 niet naakt wandelt en zĳn s. ziet
Ps 35:4; Jes 41:11; 50:7; Jer 22:22; 1Kor 11:6; 14:35;
Heb 6:6.
SCHANDELIJK, Sp 14:34; Ro 1:26.
Ef 5:4 s. gedrag noch dwaas gepraat
SCHAPEN, Ps 79:13 de s. van uw weide
Jer 23:2 Gĳ´ zĳt het die mĳn s. hebt verstrooid
Ez 34:12 zo zal ik mĳn s. verzorgen
Ze 2:6 stenen kooien voor s.
Mt 9:36 zĳ waren als s. zonder herder¨
Mt 10:6 verloren s. van huis van Israel
Mt 10:16 als s. te midden
´ ´ van wolven
Mt 18:12 honderd s. en een raakt verdwaald
Mt 25:32 zoals herder s. van bokken scheidt
Jo 10:16 andere s., niet van deze kooi
Ps 78:52; Mi 2:12; Mt 26:31; 1Pe 2:25.
SCHARE(N), Opb 7:9 zie! een grote s.
Mt 13:34; 21:9; Mr 3:9; Jo 6:5.
SCHARLAKEN, Jer 4:30; Mt 27:28.
Joz 2:18 Dit koord van s. draad
Jes 1:18 Al zouden uw zonden als s. zĳn
SCHARLAKENGEKLEURD, Opb 17:3 s. beest
SCHAT(TEN), Sp 2:4 als naar verborgen s.
Jes 33:6 vrees voor Jehovah, hetgeen zĳn s. is
Mt 6:20 Vergaart u s. in de hemel
Mt 6:21 waar uw s. is, zal ook uw hart zĳn
Mt 12:35 haalt uit zĳn goede s. goede dingen
Job 23:12; Sp 10:2; 13:22; Mt 13:44; 19:21; 2Kor 4:7;
Kol 2:3; Heb 11:26.
SCHATKAMER, De 28:12 zĳn goede s. openen
Jo 8:20 Deze woorden sprak hĳ in de s.
SCHATKISTEN, Mr 12:41; Lu 21:1.
SCHATTING, Ezr 4:13; 7:24; Ps 72:10.
Ro 13:7 aan hem die vraagt om de s., de s.
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SCHEAR-JASCHUB—SCHRIJVEN

SCHEAR-JASCHUB, Jes 7:3 uw zoon S.
SCHEBA, 1Kon 10:1; 2Kr 9:9; Ez 27:22.
SCHEDEL, Nu 24:17; Lu 23:33.
SCHEDELPLAATS, Mt 27:33; Mr 15:22.
SCHEENPLATEN, 1Sa 17:6 hĳ had koperen s.
SCHEEPSTIMMERWERF, Jes 23:10.
SCHEERMES, Re 13:5; 16:17; 1Sa 1:11.
SCHEIDEN, Mr 10:11; Lu 16:18; Ro 8:39.
Mt 1:19 in het geheim van haar s.
Mt 5:31 wie zich van zĳn vrouw laat s.
Mt 19:7 voorgeschreven zich te laten s.?
Mt 19:9 al wie zich van zĳn vrouw laat s.
Mt 25:32 hĳ zal de mensen van elkaar s.
Ro 8:35 s. van de liefde van de Christus?
Ef 2:14 de tussenmuur, die hen s.
SCHEIDING, Ge 1:4 God bracht een s. teweeg
Ex 8:23 een s. tussen mĳn volk en uw volk
SCHEIDSRECHTER, 1Sa 2:25 God als s. optreden
SCHEMA, Le 23:37 drankoffers volgens s.
SCHENKEN, Ps 51:12 S. mĳ weer de vreugde
SCHEPEN, Ps 48:7 doet gĳ s. schipbreuk lĳden
Ps 107:23 Zĳ die met s. de zee opgaan
Jes 23:1 Jammert, gĳ s. van Tarsis!
Da 11:40 koning van het noorden met s.
Re 5:17; Jes 43:14; Ez 30:9; Da 11:30.
SCHEPPEN, Ge 1:1 In het begin s. God
Ge 1:27 als man en als vrouw s. hĳ hen
Ps 51:10 S. in mĳ een zuiver hart
Jes 4:5 zal Jehovah een wolk bĳ dag s.
Jes 45:18 aarde niet louter voor niets ges.
Jes 65:17 ik s. nieuwe hemelen
Kol 1:16 door bemiddeling van hem ges.
Kol 3:10 beeld van Degene die ze s.
Opb 4:11 want gĳ hebt alle dingen ges.
Ps 104:30; Jes 43:7; 45:7, 12; 57:19; 65:18; Ef 2:10.
SCHEPPER, Pr 12:1 Gedenk nu uw S.
Jes 40:28; 43:15; 1Pe 4:19.
SCHEPPING, Ro 1:25 de s. hebben vereerd
Ro 8:20 s. aan ĳdelheid onderworpen
2Kor 5:17 dan is hĳ een nieuwe s.
Opb 3:14 het begin van de s. door God:
Ro 1:20; 8:22; Ga 6:15; Kol 1:15, 23; 1Ti 4:4; Heb 4:13.
SCHEPSEL(EN), Jak 1:18 eerstelingen van zĳn s.
Le 11:10; Ez 1:5; Opb 4:6; 5:6; 8:9.
SCHEREN, Re 16:17; 2Sa 14:26.
SCHERPEN, Sp 27:17 Zo s. de ene man de ander
SCHERTSEN, Ge 19:14.
Jer 15:17 de intieme groep van hen die s.
SCHERVEN, Job 41:30 Als s. van aardewerk
SCHEUREN,
2Sa 3:31.
¨
Joe 2:13 s. uw hart en niet uw kleren
SCHIETEN, Ps 11:2; 64:4.
2Kon 13:17 zei Elisa: S.! Hĳ s. dus
SCHIETEN, TE KORT, Jak 1:5 t. in wĳsheid
SCHIETLOOD, Am 7:7, 8; Za 4:10.
SCHIJN, Lu 20:47; Ga 2:13; Fil 1:18.
SCHIJNEN, Mt 23:28.
Jes 13:10 maan zal haar licht niet laten s.
Jes 60:1 heerlĳkheid van Jehovah over u s.
Mt 5:16 Laat uw licht voor de mensen s.
Mt 13:43 In die tĳd zullen rechtvaardigen s.
Ef 5:14 de Christus zal over u s.
SCHIJNENDE, Jes 14:12 gevallen, gĳ s.
SCHIJNNEDERIGHEID, Kol 2:18, 23.
SCHIKKINGEN, Sp 16:1 s. van het hart
SCHILD(EN), Ge 15:1 Ik ben een s.
¨
Re 5:8 Een s. was er niet te zien in Israel
2Sa 1:21 het s. van sterken bezoedeld
2Sa 22:3 God is mĳn s. en mĳn hoorn
Ps 18:35 mĳ uw s. van redding geven
Ps 47:9 aan God behoren de s. der aarde toe
Ps 84:11 Jehovah is een zon en een s.
Ps 91:4 Zĳn waarachtigheid een groot s.
Ef 6:16 Neemt het grote s. des geloofs op
Ps 18:30; 144:2; Sp 30:5; Jes 21:5.
SCHIMPEND, Han 18:6.
Tit 2:5 zodat er niet s. wordt gesproken
1Pe 4:4 gaan voort s. over u te spreken
2Pe 2:10 beven niet, maar spreken s.
SCHIMPEND GEPRAAT, Ef 4:31; 1Ti 6:4.

SCHIPBREUK, Ps 48:7; 2Kor 11:25; 1Ti 1:19.
SCHOKKEN, 2Sa 22:8; Ps 18:7; Heb 12:26.
Mt 24:29 krachten der hemelen worden ges.
Heb 12:28 koninkrĳk dat niet ges. kan worden
SCHOLEN, Jo 7:15 niet op de s. gestudeerd?
SCHONER, Ps 45:2 s. dan de mensenzonen
SCHOOL, Han 19:9 lezingen in aula van s.
SCHOON, Es 2:2; Job 42:15; Ps 48:2; Hgl 7:1.
SCHOONDOCHTER, Ge 11:31; Le 18:15.
SCHOONHEID, Sp 6:25 Begeer haar s. niet
Jes 33:17 koning in zĳn s. aanschouwen
Ez 28:12 vol van wĳsheid en volmaakt in s.
2Sa 14:25; Ps 50:2; Jes 23:9; Ez 28:17.
SCHOONMOEDER, De 27:23; Ru 1:14; 2:11; Mt 8:14;
10:35; Mr 1:30.
SCHOONVADER, Ex 4:18; 18:1; Re 19:4.
SCHOONVEGEN, 2Kon 21:13 Jeruzalem s.
SCHOONZOON, Ge 19:12; Ex 3:1; Re 1:16.
SCHOONZUSTER, Ru 1:15.
SCHOORVOETEND, 1Sa 15:32 ging Agag s.
SCHOOT, Jo 3:4; Ga 1:15.
Ps 110:3 uit de s. van de dageraad
Lu 1:31 gĳ zult in uw s. ontvangen
SCHORPIOEN(EN), De 8:15 wildernis met s.
Lu 11:12 om een ei vraagt, een s. geven?
Opb 9:10 hebben staarten en angels gelĳk s.
SCHOTEL, 2Kon 21:13; Mt 14:8; Mr 6:25.
SCHOUDER, Ne 9:29 weerbarstige s. bieden
Jes 9:6 de heerschappĳ zal op zĳn s. komen
Za 7:11 zĳ bleven een weerbarstige s. bieden
Joz 4:5; Jes 10:27; 22:22; Ez 29:18.
SCHOUDERMANTEL, Ex 28:4; 1Sa 15:27.
Jes 59:17 in ĳver als was die een s.
Jes 61:10 in s. der rechtvaardigheid gehuld
Ezr 9:3; Job 1:20; Ps 109:29.
SCHOUWEN, Jes 30:10 s. bedrieglĳke dingen
Ez 13:9 profeten die onwaarheid s.
SCHOUWSPEL, Na 3:6 u tot s. stellen
SCHRAGEN, Ps 55:22 hĳzelf zal u s.
SCHRANDER, Sp 12:23.
Sp 15:5 wie terechtwĳzing in acht neemt, is s.
SCHRANDERE(N), Sp 14:15 s. geeft acht
Job 5:12; 15:5; Sp 13:16; 14:8.
SCHRANDERHEID, Joz 9:4; Sp 1:4; 8:5, 12.
SCHREDE(N), Ps 44:18.
Ps 37:31 Zĳn s. zullen niet wankelen
Sp 30:29 Drie die hun s. goed zetten
Jer 10:23 niet aan man zĳn s. te richten
SCHREEUWEN, Joz 6:20; Han 21:34.
SCHRIFT(EN), Mt 22:29 gĳ noch de S. kent
Lu 24:27 wat in de S. op hem betrekking had
Lu 24:32 hĳ de S. volledig voor ons opende?
Lu 24:45 zĳ de betekenis van de S. begrepen
Jo 5:39 Gĳ onderzoekt de S.
Jo 10:35 de S. toch niet krachteloos gemaakt
Han 17:2 redeneerde hĳ aan de hand van de S.
Han 17:11 zĳ onderzochten dagelĳks de S.
Han 18:24 hĳ was goed onderlegd in de S.
Ro 15:4 vertroosting uit de
¨ S. hebben
2Ti 3:16 De gehele S. is geınspireerd
2Pe 1:20 geen profetie der S. ontstaat
De 10:4; Da 5:7; Mt 21:42; Han 8:32; 1Kor 15:3, 4;
2Pe 3:16.
SCHRIFT (het), Ex 32:16 s. was het s. van God
SCHRIFTGELEERDEN, Mt 7:29 niet zoals hun s.
Mt 5:20; 9:3; 17:10; Lu 5:21, 30.
SCHRIFTPLAATS(EN), Jo 13:18; 20:9; Jak 4:5.
Mt 23:5 zĳ verbreden de doosjes met s.
Lu 4:21 Heden is deze s. vervuld
SCHRIJDEN, Ps 68:7 door de woestĳn s.
SCHRIJFSTIJL, Es 1:22.
SCHRIJVEN. Zie ook GESCHREVEN.
Ex 17:14 S. dit in het boek
Ex 34:28 Toen s. hĳ op de tafelen
Sp 3:3 S. ze op de tafel van uw hart
Jer 31:33 in hun hart zal ik´ ´ ze s.
Jer 51:60 Jeremia ging in een boek s.
Jo 8:6 Jezus met zĳn vinger op de grond s.
Jo 19:21 S. niet De koning der joden
Joz 24:26; Jes 10:1; 30:8; Jo 19:19; Opb 1:11; 3:12; 21:5.

SCHRIK—SLAAN
SCHRIK, Ge 35:5 s. voor God kwam over steden
SCHRIK AANJAGEN, 1Sa 16:14.
SCHUDDEN, Job 34:20; Jes 14:16.
Jes 46:6 goud uit de buidel s.
Jes 52:2 S. het stof van u af, sta op
Ez 21:21 Hĳ heeft de pĳlen ges.
Na 3:12 vĳgenbomen die ges. worden
¨
Hag 2:7 ik wil alle natien s.
Mt 10:14 s. het stof van uw voeten
¨
Joe 3:16; Am 9:9; Han 13:51.
SCHUILGAAN, Jes 29:14 het verstand zal s.
SCHUILHOEKEN, Ob 3 de s. van de steile rots
SCHUILPLAATS(EN), 1Sa 19:2; Ps 119:114.
Ps 91:1 Al wie in s. van Allerhoogste woont
Jes 28:17; 45:19; Jer 49:10.
SCHUIMSLAKKEN, Jes 1:25 uw s. uitzuiveren
SCHULD(EN), Joz 2:17 Wĳ zĳn vrĳ van s.
1Kr 21:3 Waarom een oorzaak van s. worden?
2Kr 28:10 gevallen van s. tegenover Jehovah
Jo 18:38 Pilatus: Ik vind geen s. in hem
Ro 1:14 bĳ Grieken sta ik in de s.
Ro 15:27 stonden zĳ toch bĳ hen in de s.
Ge 26:10; 2Kon 4:7; Ezr 9:13; Ne 10:31; Ps 68:21;
Jer 51:5; Mt 6:12; 18:27; Lu 7:41.
SCHULDEISER, De 15:2; 1Sa 22:2; 2Kon 4:1.
SCHULDELOOS, Heb 7:26 loyaal, s., onbesmet
SCHULDENAARS, Lu 13:4.
SCHULDIG, Jes 24:6; Ez 22:4; Za 11:5.
¨
Ho 13:1 hĳ werd s. met betrekking tot Baal
Ro 13:8 Zĳt niemand iets s.
1Kor 11:27 wie op onwaardige wĳze drinkt, s.
SCHULDOFFER, Le 5:6; Nu 6:12.
Jes 53:10 zĳn ziel tot een s. stellen
SCHUREN, Le 6:28 ges. en uitgespoeld worden
SCHURKERIJ,
Han 13:10 allerlei s.
¨
SEALTHIEL, 1Kr 3:17; Ezr 3:2; Mt 1:12.
SEBNA, 2Kon 18:18; Jes 22:15; 36:3, 22; 37:2.
SECRETARIS(SEN), 2Kon 12:10 s. van de koning
Es
¨ 3:12; Jes 33:18; Jer 52:25.
SEIR, Ge 36:8 ging Esau in bergland S. wonen
2Kr 20:23 klaar waren met de bewoners van S.
Nu 24:18; Joz 24:4; Ez 25:8; 35:15.
SEKSUELE BEGEERTE(N), Ro 1:26; Kol 3:5.
1Th 4:5 niet in hebzuchtige s.
SEKSUELE DRIFTEN, 1Ti 5:11 weduwen, hun s.
SEKTE(N). Zie ook VERDEELDHEID.
Han 24:5 de s. der Nazarenen
Han 24:14 de weg die zĳ een s. noemen
1Kor 11:19 er moeten ook s. onder u zĳn
Tit 3:10 mens die s. bevordert, verwerp hem
2Pe 2:1 heimelĳk verderfelĳke s. invoeren
Han 5:17; 15:5; 26:5; 28:22; Ga 5:20.
SEM, Ge 5:32; 9:26; 11:10; Lu 3:36.
SERAFS, Jes 6:6 vloog een der s. naar mĳ
SETH, Ge 4:25; 5:6-8; 1Kr 1:1; Lu 3:38.
SICHEM, Ge 12:6; Re 9:1.
SIDDEREN, Ez 27:35; 32:10 koningen zullen s.
Jak 2:19 toch geloven de demonen ook en zĳ s.
SIDDEREND, Ho 3:5; Mi 7:17.
2Sa 22:46 zullen s. uit hun bolwerken komen
SIDON, Ez 28:22 ik ben tegen u, o S.
¨
Ge 10:19; Jes 23:4; Jer 47:4; Joe 3:4; Za 9:2; Mt 11:21;
Mr 3:8; Han 12:20; 27:3.
SIERAAD, Jes 4:2.
Sp 14:28 In veelheid volk ligt s. van koning
Jes 13:19 Babylon, het s. der koninkrĳken
Ez 20:6 Het was het s. van alle landen
Da 8:9 naar het zuiden en naar het S.
SIERAADBERG, Da 11:45 de heilige S.
SIERAADLAND, Da 11:16, 41.
SIEREN, 1Ti 2:9 s. met bescheidenheid
Tit 2:10 de leer van onze Redder mogen s.
1Pe 3:5 zo plachten zich de vrouwen te s.
SIERKROON, Jes 28:5.
SIERLIJK, Jes 23:18 s. bedekking
SIGNAAL, Jes 11:10 een s. voor de volken
Jes 62:10 Heft een s. op voor de volken
Jer 50:2 heft een s. op; verkondigt het
Jes 5:26; 13:2; 18:3; 31:9; 49:22; Jer 4:6, 21; 51:12, 27.
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SIGNAALMAST, Nu 21:8.
SIKKEL, Ex 30:13 een halve s.
Ez 45:12 En de s. is twintig gera
Am 8:5 om efa klein en s. groot te maken
SILAS, Han 15:22; 16:19; 17:4; 18:5.
SILO, Ge 49:10 totdat S. komt
1Sa 4:3 Laten wĳ de ark uit S. halen
Jer 26:6 dit huis maken gelĳk dat in S.
Joz 18:1; Re 18:31; Ps 78:60; Jer 26:9.
SILOAH, Jes 8:6 de wateren van S. verworpen
SILOAM,
Lu 13:4; Jo 9:7, 11.
¨
SIMEI, 2Sa 16:5; 19:16; 1Kon 2:8, 38, 44.
SIMEON, Ge 29:33; 42:24; 49:5; Ex 6:15.
SIMON, Mt 4:18; 10:2; Mr 3:16.
SIMSON, Re 13:24; 14:1, 5.
Re 15:16 Toen zei S.: Met een ezelskinnebak
Re 16:30 S.: Mĳn ziel sterve met Filistĳnen
Heb 11:32 indien ik verder vertel over S.
SIN 1., Ex 17:1;¨ Nu 33:11.
Ex 16:1 Israel kwam in de wildernis van S.
SIN 2.,
¨ Ez 30:15 S., de vesting van Egypte
SINAI, Ex 19:20 Jehovah daalde neer op berg S.
Ex 31:18 met Mozes op de berg S. spreken
Ex 24:16; Ne 9:13; Ps 68:8; Han 7:30, 38.
SINEAR, Ge 10:10 Babel, in het land S.
Ge 11:2 valleivlakte ontdekten in land S.
Jes 11:11; Da 1:2; Za 5:11.
¨
SION, Ps 2:6 koning geınstalleerd op S.
Jes 2:3 uit S. zal de wet uitgaan
Jes 28:16 ik leg als fundament in S. een steen
Jes 31:4 oorlog voeren over de berg S.
Mt 21:5 S.: Zie! Uw Koning komt tot u
Ro 11:26 De bevrĳder zal uit S. komen
Heb 12:22 gĳ zĳt genaderd tot een berg S.
2Sa 5:7; Ps 110:2; 132:13; Jes 62:1; 66:8; Am 6:1;
Ze 3:14; Ro 9:33; 1Pe 2:6.
SISERA, Re 4:7, 9, 13-18, 22; 1Sa 12:9.
Re 5:20 streden sterren tegen S.
SISTRUMS, 2Sa 6:5 met s. en met cimbalen
SJACHEREN, Job 41:6 compagnons over hem s.?
SJEFELA, De 1:7 het bergland en de S.
SJEOOL. Zie ook HADES.
Ge 42:38 grĳze haren in S. doen neerdalen
1Sa 2:6 Jehovah die in S. doet neerdalen
Job 7:9 hĳ die in S. neerdaalt
´ ´
Job 26:6 S. ligt naakt voor hem
Ps 6:5 Wie zal u prĳzen in S.?
Ps 9:17 goddelozen zullen omkeren naar S.
Ps 16:10 mĳn ziel in S. niet verlaten
Ps 55:15 Laat hen levend in S. neerdalen
Ps 139:8 zou ik mĳn rustbed in S. spreiden
Sp 15:24 zich af te keren van S. beneden
Sp 27:20 S. en de plaats van vernietiging
Pr 9:10 noch kennis noch wĳsheid in S.
Hgl 8:6 toewĳding is even onverzettelĳk als S.
Jes 14:15 in S. zult gĳ worden neergeworpen
Jes 28:15 met S. visioen tot stand gebracht
Jes 38:10 de poorten van S. binnengaan
Jes 38:18 S. kan u niet prĳzen
Jes 57:9 zodat gĳ zaken tot S. hebt verlaagd
Ez 32:27 naar S. neergedaald met oorlogswapens?
Ho 13:14 Uit S. zal ik hen verlossen
Jon 2:2 Uit de buik van S. schreeuwde ik
De 32:22; 2Sa 22:6; 1Kon 2:6; Job 17:13; Ps 49:15;
Jes 5:14; 14:9, 11; Ez 32:21.
SJERP, Ex 28:4; 39:29; Le 8:7; Jes 22:21
SJIBBOLETH, Re 12:6 Zeg alstublieft S.
SLAAF. Zie ook KNECHT(EN).
Mt 6:24 twee meesters als s. dienen
Mt 24:45 Wie is de getrouwe en beleidvolle s.
Mt 24:48 indien die boze s. zou zeggen:
Mt 25:30 werpt onnutte s. in de duisternis
Jo 8:34 Al wie zonde doet, is s. van zonde
Jo 13:16 s. is niet groter dan zĳn meester
1Kor 9:19 hoewel vrĳ van allen, s. van allen
Ga 3:28 er is noch s. noch vrĳe
Mt 20:27; Jo 8:35; Ga 1:10; 4:7; 2Ti 2:24.
SLAAN, Ps 141:5 Zou rechtvaardige
mĳ s.
¨
Mi 5:1 de rechter van Israel op de wang s.
Mal 4:6 opdat ik niet kom en de aarde s.
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Mr 13:9 gĳ zult in synagogen worden ges.
Han 21:32 Toen hielden zĳ op Paulus te s.
Ex 5:14; 17:6; Nu 22:25; Mt 5:39; 26:31; Han 23:3;
1Kor 9:26; 2Kor 11:25; 1Ti 3:3; Tit 1:7.
SLAAP, Ps 121:4 Hĳ zal niet in s. vallen
Jes 29:10 een geest van diepe s. uitgestort
Jer 51:57 voor onbepaalde tĳd durende s.
Mt 25:5 dommelden in en vielen in s.
Jo 11:11 Lazarus uit de s. wekken
Ro 13:11 gĳ uit de s. dient te ontwaken
SLACHTEN, Ez 34:3; Opb 6:9; 18:24.
Han 10:13 Petrus, s. en eet!
Opb 5:12 Het Lam, dat ges. werd
SLACHTING, Jes 34:2 ter s. overgeven
Jes 53:7 als een schaap ter s. geleid
Jer 25:34 dagen voor s. zĳn vervuld
Joz 10:10; Es 9:5; Ez 21:10.
SLACHTOFFER(S), 1Sa 15:22 beter dan s.
Ps 40:6 In s. hebt gĳ geen behagen gehad
Ps 50:5 die mĳn verbond sluiten over s.
Ps 51:17 s. aan God zĳn een gebroken geest
Jer 46:10 Jehovah heeft een s. in het land
Da 9:27 zal hĳ s. doen ophouden
Ho 6:6 in goedheid behagen, en niet in s.
Mt 9:13 Ik wil barmhartigheid en geen s.
Ro 12:1 uw lichaam aan te bieden als een s.
Heb 10:1 s. die zĳ van jaar tot jaar brengen
Heb 10:26 blĳft er geen s. voor zonden over
Heb 13:15 God een s. van lof brengen
1Pe 2:5 geestelĳke s. brengen
Sp 21:3; Ez 39:17; Ze 1:7; Mal 1:8; Ef 5:2;
Heb 10:12, 14.
SLACHTOFFEREN, 1Kor 10:20.
SLACHTSCHAPEN, Ps 44:22; Ro 8:36.
SLAG(EN), Ex 9:14 ditmaal zend ik al mĳn s.
Le 26:21 zevenmaal zoveel s. toebrengen
De 25:3 Veertig s. mag hĳ toedienen
2Kr 21:14 Jehovah brengt een zware s. toe
Ez 24:16 ik neem dat met een s. van u weg
Lu 12:47 Dan zal de slaaf veel s. ontvangen
1Kor 9:26 de wĳze waarop ik mĳn s. richt
De 25:2; Sp 19:29; Lu 12:48; 2Kor 6:5; 11:24.
SLAGORDE, Re 20:20.
SLAKEN, Jak 5:9 S. geen zuchten
SLANG(EN), Ge 3:1; 2Kor 11:3.
Ge 3:4 zei de s. tot de vrouw:
Ge 3:13 De s. heeft mĳ bedrogen
Ex 4:3 en hĳ werd een s.
Nu 21:8 Maak u een s.
2Kon 18:4 de koperen s. aan stukken sloeg
Ps 58:4 Hun gif is als het gif van de s.
Ps 91:13 gĳ zult de leeuw en de s. vertrappen
Sp 23:32 Op het laatst bĳt hĳ net als een s.
Jes 65:25 s., haar voedsel zal stof zĳn
Mi 7:17 Zĳ zullen stof likken als de s.
Mt 10:16 zo omzichtig als s. zĳn
Mt 23:33 S., addergebroed
Jo 3:14 Mozes de s. heeft omhooggeheven
Opb 12:9 Neergeslingerd werd de s.
Opb 20:2 de draak, de oorspronkelĳke s.
SLAPEN, 1Kon 18:27 misschien s. hĳ wel
Job 3:13 ik zou dan ges. hebben
Ez 34:25 in wildernis wonen en in wouden s.
Da 12:2 velen die in de stofbodem s.
Mt 13:25 Terwĳl de mensen s.
1Th 4:13 betreffende hen die s.
SLAPEN (de), Re 4:21.
SLAPERIG, Ps 121:3 kan onmogelĳk s. zĳn
Na 3:18 Uw herders zĳn s. geworden
SLAVEN. Zie ook KNECHT(EN).
Lu 12:37 Gelukkig zĳn de s.
Lu 17:10 Wĳ zĳn onnutte s.
Han 2:18 op mĳn s. mĳn geest uitstorten
Ro 6:6 niet langer s. van de zonde blĳven
Ro 6:16 s. zĳt omdat gĳ hem gehoorzaamt
1Kor 7:23 wordt niet langer s. van mensen
Ga 5:13 dient elkaar als s. door de liefde
Opb 19:2 het bloed van zĳn s. gewroken
Ex 6:5; Han 7:7; Ro 6:17-20; 7:6; Ga 4:3, 9; 1Pe 2:16;
2Pe 2:19.

SLAAP—SMAL
SLAVENARBEID, Ex 1:14 harde s.
SLAVENJUK, Ga 5:1 niet opnieuw s. opleggen
SLAVERNIJ, Ex 2:23; Ga 2:4; 4:24.
Ro 8:15 gĳ hebt geen geest van s. ontvangen
Ro 8:21 vrĳgemaakt van de s. des verderfs
Heb 2:15 hun leven lang aan s. onderworpen
SLAVIN, Ps 86:16; Lu 1:38.
Ps 116:16 Ik ben uw knecht, de zoon van uw s.
SLECHT(E), Le 27:10.
Sp 6:18 voeten haasten naar het s.
Jer 2:13 er zĳn twee s. dingen gedaan:
Ro 7:19 het s., dat beoefen ik
1Kor 14:20 kinderen ten opzichte van het s.
1Kor 15:33 S. omgang bederft gewoonten
SLECHT BEHANDELEN, Ez 18:7 geen mens s.
Ez 22:7 Vaderloze jongen en weduwe hebben zĳ s.
Ez 22:29 ellendige en arme hebben zĳ s.
Heb 11:25 verkoos met volk van God s. te worden
Ex 22:21; Sp 19:26; Jes 49:26; Jer 22:3; Ez 18:12; 45:8;
Heb 11:37; 13:3.
SLECHTEN, Lu 3:5 elke berg en heuvel ges.
SLECHTHEID, Pr 7:15 goddeloze blĳft in s.
Han 8:22 Heb berouw over deze s. van u
SLEEPNET(TEN), Pr 7:26; Mi 7:2.
Ez 26:5; 47:10 droogplaats voor s.
Mt 13:47 Wederom is koninkrĳk gelĳk een s.
SLEPEN, Jak 2:6 u voor rechtbanken s.?
SLEUTEL(S), Mt 16:19 s. van het koninkrĳk
Lu 11:52 de s. der kennis weggenomen
Opb 1:18 ik heb de s. van de dood en Hades
Opb 20:1 een engel met de s. van de afgrond
Re 3:25; Jes 22:22; Opb 3:7; 9:1.
SLIJK, Jes 57:20; Za 9:3; 10:5.
Jer 38:6 Jeremia zonk weg in het s.
Mi 7:10 als het s. der straten
Jo 9:6 hĳ deed s. op de ogen van de man
SLINKS, Sp 3:32 s. persoon iets verfoeilĳks
SLINKSE STREKEN, Sp 16:28.
SLINKSHEID, Sp 4:24 de s. der lippen
2Kor 12:16 ik u door s. heb gevangen
SLIP, Za 8:23 tien mannen s. vastgrĳpen
SLOPEN, Jer 51:58 De muur zal ges. worden
SLOT, Lu 13:25 deur op s. gedaan
Lu 11:7; Jo 20:19, 26; Han 5:23.
SLOTSOM, Pr 7:27 om de s. te vinden
SLUIER, Ex 34:35; 2Kor 3:13-16.
SLUIMER, Ps 132:4 mĳn ogen geen s.
SLUIMEREN, Jes 56:10; 2Pe 2:3.
Sp 6:10 Nog even slapen, nog even s.
SLUITEN, Ge 7:16 Daarna s. Jehovah de deur
Ge 15:18 s. Jehovah met Abram een verbond
De 5:2 Jehovah heeft een verbond met ons ges.
De 15:7 hand voor arme broeder ges. houden
Ps 89:3 een verbond ges. jegens David
Jes 26:20 Ga, en s. uw deuren achter u
Mt 25:10 en de deur werd ges.
Opb 3:8 een geopende deur, die niemand kan s.
Jes 22:22; Mal 1:10; Opb 11:6; 20:3; 21:25.
SLUIZEN, Ge 7:11; 2Kon 7:2; Mal 3:10.
SLUW, 2Kon 10:19; 2Ti 3:6.
2Kor 12:16 Niettemin zegt gĳ dat ik s. was
SMAAD, Sp 13:5 goddelozen brengen s.
Jes 25:8 de s. van zĳn volk zal hĳ wegnemen
Jes 51:7 niet bevreesd voor s. van mensen
Heb 11:26 s. van de Christus grotere rĳkdom
1Sa 17:26; Ps 22:6; 69:7; Jes 4:1.
SMAADHEDEN, Heb 10:33 aan s. blootgesteld
SMACHTEN, Ps 84:2; 119:123.
Ps 119:81 Naar uw redding heeft mĳn ziel ges.
SMADELIJK, 1Sa 31:4; Jer 38:19.
SMADEN, Ps 74:10 zal tegenstander blĳven s.?
Ps 74:18 de vĳand heeft ges.
Mt 5:11 Gelukkig wanneer men u s.
1Pe 4:14 om de naam van Christus ges.
Ps 44:16; 55:12; 79:12; 89:51; 119:42; Sp 14:31; Ze 2:10;
Lu 6:22; Ro 15:3.
SMAKEN, Heb 6:4 hemelse vrĳe gave ges.
Mt 16:28; Heb 2:9; 1Pe 2:3.
SMAL, Mt 7:14 nauw is de poort en s. de weg

SMART(EN)—SPRUIT
SMART(EN), Sp 10:22 voegt er geen s. bĳ
Sp 15:1 een woord dat s. veroorzaakt
Jes 53:4 onze s., hĳ heeft ze getorst
Han 2:24 de s. van de dood ontbinden
Ge 3:17; Ps 32:10; 69:29; Jer 22:23.
SMEDEN, Sp 3:29 S. niets kwaads tegen naaste
Sp 6:14 Hĳ s. aldoor iets kwaads
Sp 6:18 een hart dat schadelĳke plannen s.
SMEDER, Ge 4:22 s. van allerlei gereedschap
SMEEKBEDE(N), Da 6:7, 13; Heb 5:7.
Fil 4:6 uw s. bĳ God bekend worden
SMEKEN, Job 9:15 zou ik om gunst s.
Han 21:39 Ik s. u: Sta mĳ toe te spreken
Ro 1:10 s. of het mĳ mag gelukken
2Kor 5:20 s. wĳ: Wordt met God verzoend
2Kor 8:4 terwĳl zĳ met aandrang bleven s.
Ga 4:12 ik s. u: Wordt zoals ik
Heb 12:19 op horen van welke stem het volk s.
Ge 25:21; 42:21; De 3:23; Re 13:8; 2Kon 20:3; Ps 30:8;
Jes 38:3; Jer 7:16; 2Kor 10:2.
SMEKING(EN), Za 12:10 geest van s.
2Kor 1:11 gĳ kunt meehelpen door uw s.
Ef 6:18 met elke vorm van gebed en s.
Jak 5:16 s. van rechtvaardige heeft kracht
Ex 8:30; 2Kr 6:21; Ps 28:2; Da 9:18; Heb 5:7; 1Pe 3:12.
SMELTEN, Ps 68:2; 97:5.
Ps 147:18 zendt zĳn woord uit en doet ze s.
Am 9:5 die het land aanraakt, zodat het s.
2Pe 3:12 elementen, intens heet, zullen s.!
Jes 19:1; Ez 22:21, 22; 24:11.
SMELTKROES, Sp 17:3 s. voor het zilver
SMELTOVEN, Ps 12:6.
Jes 48:10 de s. der ellende
SMET, ZONDER, Ef 1:4; 5:27; Opb 14:5.
Fil 2:15 kinderen van God z.
SMIDSHAMER, Jes 41:7; Jer 50:23.
´
Jer 23:29 Is niet mĳn woord zo als een s.?
SNARENSPEL, Ps 77:6.
SNATEREN, 3Jo 10 met boosaardige woorden s.
SNEEUW, Job 38:22 voorraadschuren van de s.
Jes 1:18 zonden zo wit gemaakt als s.
Ex 4:6; Ps 51:7; 147:16; 148:8; Sp 25:13; 26:1; Da 7:9;
Opb 1:14.
SNEL(LEN), Pr 9:11 niet de s.
Mal 3:5 een s. getuige tegen de tovenaars
Ro 3:15 voeten s. om bloed te vergieten
SNELLEN, Sp 1:16 voeten die naar slechtheid s.
SNODE PLANNEN, Sp 15:26; Da 11:24.
Ps 17:3 ontdekken dat ik geen s. heb gesmeed
SNOEIEN, Le 25:3, 4 uw wĳngaard s.
SNOEIMESSEN,
Jes 2:4 zĳ smeden speren tot s.
¨
Joe 3:10 Smeedt uw s. tot lansen
Mi 4:3 zĳ smeden hun speren tot s.
SNOER. Zie ook MEETSNOER.
2Sa 8:2 hĳ mat hen met een s.
¨
Pr 4:12 drievoudig s. niet snel in tweeen
SNOEVEN, 1Kor 13:4 De liefde s. niet
Jak 3:5 de tong s. grotelĳks
SNOEVER, Sp 21:24 aanmatigende s.
Jes 29:20 met de s. moet het gedaan zĳn
SNOR, Le 13:45; 2Sa 19:24; Ez 24:17.
Mi 3:7 zĳ zullen de s. moeten bedekken
SODOM, Ge 19:24 zwavel en vuur op S.
Mt 10:15 Het zal voor S. draaglĳker zĳn
Opb 11:8 in geestelĳke zin S. genoemd
Ge 18:26; Jes 1:10; 13:19; 2Pe 2:6; Ju 7.
SODOMIE. Zie MANNEN BIJ MANNEN LIGGEN.
SOEPEL, Ge 49:24.
SOEVEREINE HEER, Ps 73:28.
Han 4:24 S., die hemel en aarde hebt gemaakt
Ps 109:21; 140:7; Jes 22:14; 28:22; Jer 50:25; Lu 2:29;
Opb 6:10.
SOLDAAT, Jo 19:23 voor iedere s.
Han 10:7 riep hĳ een godvruchtig s.
1Kor 9:7 Wie dient op eigen kosten als s.?
2Ti 2:3 Draag als een voortreffelĳk s.
2Ti 2:4 Niemand die als s. dient
SOM, Nu 5:7 de volle s., en een vĳfde
SOMBER, Sp 25:20.
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SOORT(EN), Ge 1:11 vrucht naar hun s.
Ez 47:10 Naar hun s. zullen hun vissen zĳn
Ge 1:25; 6:20; Le 11:14; De 14:13.
SPANJE, Ro 15:24 op weg naar S.
SPANNEN, Ho 10:10 aan hun dwalingen ges.
SPANNING, Lu 12:29 niet in angstige s.
Jo 10:24 Hoe lang houdt gĳ onze ziel in s.?
SPAREN, Ro 11:21 natuurlĳke takken niet ges.
2Kor 1:23 om u te s. nog niet gekomen
SPECERIJEN, Lu 23:56; 24:1.
SPEEKSEL, 1Sa 21:13 liet s. lopen
SPEER, Ps 46:9.
SPEL(EN), Sp 10:23 losbandig gedrag als een s.
2Ti 2:5 als hĳ kampt in de s.
SPELEN, Job 40:20; 41:5; Ps 104:26.
1Sa 16:17 Bezorgt mĳ een man die goed kan s.
SPENEN, 1Sa 1:23, 24; Jes 28:9.
SPEREN, Jes 2:4; Mi 4:3.
SPEUREN, Sp 2:4 als schatten naar blĳft s.
SPIEGEL, 1Kor 13:12 een metalen s.
Jak 1:23 man die zĳn aangezicht in s. bekĳkt
SPIJT, Ge 6:6 Jehovah gevoelde s.
1Sa 15:29 Hĳ zal geen s. gevoelen
Ps 110:4 Jehovah zal geen s. gevoelen:
Jer 26:13 zal s. gevoelen over de rampspoed
Za 1:17 Jehovah zal stellig nog s. gevoelen
Ex 32:14; Nu 23:19; Re 2:18; 21:6; Ps 106:45;
Jer 18:10; Jon 3:10; Za 8:14; Ro 11:29; Heb 7:21.
SPIL, Sp 31:19 handen grĳpen de s.
SPINROKKEN, Sp 31:19.
SPIRITISME, Ga 5:20 beoefening van s.
Opb 22:15 Buiten zĳn zĳ die s. beoefenen
SPIRITISTISCHE MEDIUMS, Jes 8:19.
SPOED, Ps 147:15 met s. snelt zĳn woord
SPOEDIG, 2Pe 2:1 s. vernietiging over zichzelf
SPONS, Mt 27:48; Mr 15:36; Jo 19:29.
SPOOR, Da 2:35 geen s. meer van gevonden
SPOREN, Ps 23:3 in s. van rechtvaardigheid
SPOT DRIJVEN, Lu 18:32; 22:63.
Ge 21:9 dat de zoon van Hagar de s.
1Kon 18:27 dat Elia de s. met hen
2Kr 36:16 de s. met zĳn profeten
Mt 27:29 knielden zĳ neer en s. met hem
SPOTTEN, Han 17:32.
Ps 35:16 afvalligen, die s. om een koek
Sp 1:26 s. wanneer dat wat gĳ ducht komt
Ga 6:7 God laat niet met zich s.
SPOTTER(S), Ps 1:1 op de zetel der s.
Sp 3:34 Indien het om s. gaat
Sp 14:6 De s. heeft getracht wĳsheid te vinden
Sp 19:25 De s. dient gĳ te slaan
Sp 20:1 Wĳn is een s.
Jes 28:22 betoont u geen s.
2Pe 3:3 in laatste dagen s. zullen komen
Sp 1:22; 9:7; 13:1; 15:12; 19:29.
SPRAAK, Ps 19:2 dag na dag s. opwellen
Tit 2:8 s., die niet veroordeeld kan worden
SPRAAKKLANKEN, 1Kor 14:10 soorten van s.
SPREEKWOORD, De 28:37; Ps 44:14; Ez 17:2; 18:2; 24:3.
SPREKEN, Job 6:3; Jo 8:43.
Jes 30:10 S. tot ons vleiende dingen
Mr 1:27 dat zĳ er onder elkaar over gingen s.
Ro 1:8 omdat er over uw geloof wordt ges.
2Kor 3:12 gebruiken wĳ vrĳmoedigheid van s.
Fil 3:18 ik heb dikwĳls over hen ges.
Kol 4:6 Uw s. zĳ altĳd minzaam
SPREKER, Ex 4:10 ik ben geen vlotte s.
SPREUK, Jes 14:4; Mi 2:4.
Sp 1:6 om een s. te begrĳpen
Hab 2:6 een s. aanheffen
SPREUKACHTIGE REDE, Ps¨ 49:4; 78:2.
SPRINKHAAN, De 28:38; Joe 1:4; 2:25.
SPRINKHANEN, Ex 10:4 morgen breng ik s.
Sp 30:27 de s. hebben geen koning
Nu 13:33; Jes 40:22; Mt 3:4; Opb 9:3.
SPRINKHANENSOORT, Na 3:15.
SPRUIT, Jer 23:5 David een rechtvaardige s.
Da 11:7 uit de s. van haar wortels
Za 3:8 ik doe mĳn knecht S. komen!
Jes 14:19; Jer 33:15; Za 6:12.
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SPUWEN, Mt 26:67; 27:30; Ga 4:14.
STAAN, 1Kor 10:12 Wie denkt te s.
STAANDE, Ro 14:4 Jehovah kan hem s. houden
STAART(EN), Jes 9:15 de profeet is de s.
De 28:13, 44; Opb 9:10; 12:4.
STAAT, 1Kor¨ 7:20 s. waarin hĳ werd geroepen
STAAT ISRAEL, Ef 2:12 van de s.
STAATKUNDE, Han 7:19 Deze wendde s. aan
STAATSIEGEWADEN, Jes 3:22; Za 3:4.
STAD, Ps 48:2 s. van de grote Koning
Mt 5:14 s. op berg kan niet verborgen worden
Heb 11:10 s. die werkelĳke fundamenten heeft
Heb 11:16 een s. voor hen gereedgemaakt
Opb 21:2 de heilige s., het Nieuwe Jeruzalem
Ge 11:4; Ez 9:4; Opb 16:19.
STADHOUDER(S), Jer 51:23; Mal 1:8; 1Pe 2:14.
STADSBESTUURDERS, Han 17:6.
STADSPLEIN, Re 19:15.
STADSPOORT, Re 16:3 hĳ greep deuren van s.
STADSSCHRIJVER, Han 19:35.
STAF, Ps 23:4 uw stok en uw s.
Ps 110:2 De s. van uw sterkte
Jes 14:5 de s. van hen die heersen
Mi 7:14 Weid uw volk met uw s.
Ex 12:11; Za 11:10; Heb 9:4; Opb 2:27; 12:5.
STAM(MEN), Ge 49:28 de twaalf s.
Ps 122:4 de s. zĳn opgegaan, de s. van Jah
Jes 49:6 om de s. van Jakob op¨ te richten
Mt 19:28 de twaalf s. van Israel oordelen
Mt 24:30 s. der aarde zich in weeklacht slaan
Jak 1:1 aan de twaalf s. die verstrooid zĳn:
Opb 1:7 alle s. van de¨ aarde
Opb 7:9 uit alle natien en s. en volken
Ex 28:21; Ps 74:2; Heb 7:13; Opb 21:12.
´ ´
STAMMEN, Heb 2:11 zĳ s. allen uit een
STAMPEN, Ex 30:36 een gedeelte tot poeder s.
STAMPER, Sp 27:22 een s. in een vĳzel
STAND, Jer 5:4 zĳ zĳn van lage s.
STANDHOUDEN, Pr 4:12 twee te zamen s.
Mal 3:2 wie zal s. wanneer hĳ verschĳnt?
1Kor 4:12 worden wĳ vervolgd, wĳ s.
STANDPUNT, Pr 2:17; Za 11:13; 1Pe 4:6.
1Sa 18:8 van zĳn s. uit bezien slecht
1Pe 5:9 neemt uw s. tegen hem in
STANDVASTIG, Ps 78:37 hun hart was niet s.
1Kor 15:58 wordt s., onwrikbaar
Kol 1:23 bevestigd op het fundament en s.
Kol 2:7 s. gemaakt in het geloof
1Th 3:13 om uw hart s. te maken
STANDVASTIGHEID, Da 6:16, 20 gĳ met s. dient
Ef 6:18 blĳft wakker met alle s.
2Pe 3:17 dat gĳ uw eigen s. verliest
STAR VAN ONTZETTING, Le 26:32 vĳanden s.
Ps 40:15; Ez 26:16; 27:35.
STATUS, Joz 20:7 een s. van heiligheid
STEDEN, Jes 6:11 Totdat de s. instorten
Jes 54:3 de woest liggende s. bewonen
Lu 4:43; 19:17; Opb 16:19.
STEEKPENNING(EN), Sp 17:23; Jes 33:15.
Ex 23:8 Gĳ dient geen s. aan te nemen
De 10:17 noch s. aanneemt
Ps 26:10 wier rechterhand vol s. is
Jes 1:23 Ieder van hen heeft s. lief
Jes 5:23 rechtvaardig verklaren voor een s.
Mi 3:11 hoofden spreken recht om s.
STEEN, Ro 9:32; 1Pe 2:6.
Ps 91:12 opdat gĳ uw voet aan geen s. stoot
Da 2:34 een s., niet door handen, uitgehouwen
Mt 21:42 s. die bouwlieden hebben verworpen
1Pe 2:7 is dezelfde s. het hoofd van de hoek
STEENHOUWERS, 2Kon 12:12.
STEFANUS, Han 6:5; 7:59; 8:2; 22:20.
STEIL, Jes 7:19 in de s. stroomdalen
STEILE HELLING, Mt 8:32; Mr 5:13; Lu 8:33.
STEKEL, Ez 28:24 geen kwaadaardige s. meer
STEKEN, Jo 19:34 s. met speer in zĳde
STEKEN, DE DRAAK, 2Kr 36:16 s. met de boden
STELEN, Ge 31:32 Rachel ze ges. had
Ex 20:15 Gĳ moogt niet s.
Ex 22:1 Ingeval een man een stier s.

SPUWEN—STILLETJES
Sp 30:9 opdat ik niet s. en mĳ vergrĳp
Jer 7:9 S., moorden en overspel plegen
Ef 4:28 Wie s., s. niet meer
Ex 22:12; Le 19:11; 2Sa 21:12; Ho 4:2; Mt 6:20.
STELLEN, Job 1:6; Sp 22:29.
Ps 82:1 s. zich in de vergadering
Jo 15:16 u ges. opdat gĳ vrucht zoudt dragen
STEM,
¨ De 4:33 de s. van God horen spreken
Joe 3:16 Jehovah zal zĳn s. laten weerklinken
Jo 5:28 allen in herinneringsgraven s. horen
Jo 10:27 Mĳn schapen luisteren naar mĳn s.
Jes 52:8; 58:1; Na 2:13; Han 26:10.
STEM VAN UITBUNDIGE VREUGDE, Jer 7:34.
STENEN, Jes 60:17 in plaats van s., ĳzer
Jes 62:10 Ruimt de s. weg. Heft signaal op
Lu 19:40 zwĳgen, zouden de s. het uitroepen
STER(REN), Re 5:20 streden de s.
Jes 14:13 Boven de s. mĳn troon verheffen
1Kor 15:41 de ene s. verschilt in heerlĳkheid
Nu 24:17; Da 12:3; Opb 12:1.
STERFELIJK, Ro 8:11; 2Kor 4:11.
Ro 6:12 zonde in s. lichaam
1Kor 15:53 wat s. is, onsterfelĳkheid aandoen
STERFELIJK MENS, Jer 20:10.
Job 15:14 Wat is een s., dat hĳ rein zou zĳn
Job 33:12 God is veel meer dan een s.
Ps 9:19 Laat de s. niet superieur blĳken
Job 36:25; Ps 8:4; 55:13; 144:3; Jes 13:7; 33:8.
STERK(E), Joz 1:7 Wees moedig en zeer s.
Jes 9:6 S. God, Eeuwige Vader
Ro 15:1 zwakheden van hen die niet s. zĳn
1Kor 16:13 gedraagt u als mannen, wordt s.
1Pe 5:10 hĳ zal u s. maken
Ex 13:9; Sp 18:10; Jer 9:23; 1Kor 1:27.
STERKE MAN(NEN), Joz 6:2; Ps 19:5; 33:16; Sp 16:32;
Hgl 3:7; Jes 3:2; 42:13; Jer 14:9; Ze 1:14.
Ge 6:4 de s. die er oudtĳds waren
Jer¨ 51:57 haar s. dronken maken
Joe 2:7 Als s. rennen zĳ
STERKEN, Ezr 6:22 hun handen s.
Ne 2:18 Zĳ s. hun handen voor het goede werk
Jes 35:3 S. de slappe handen
Jes 41:10 Ik wil u s.
Ez 34:4 De ziek geworden dieren niet ges.
STERKTE, Ps 59:17 O mĳn S.
Ps 62:11 gehoord, dat s. aan God toebehoort
Ps 110:2 De staf van uw s. uit Sion zenden
Jes 12:2 Jehovah is mĳn s. en mĳn macht
Jes 40:29 schenkt volledige s. in overvloed
Fil 4:13 s. door hem die kracht verleent
Ex 15:2; Ps 8:2; 28:8; Jes 52:1; Hag 2:22.
STERRENBEELD, Job 9:9 het s. Asj
Job 38:31 koorden van het s. Kesil
Am 5:8 het s. Kimah en het s. Kesil
STERRENKIJKERS, Jes 47:13.
STERVEN, Ge 2:17 daarvan eet, zult gĳ s.
Ge 3:4 Gĳ zult volstrekt niet s.
Pr 3:2 een tĳd om´ ´te s.
Pr 3:19 Zoals de een s., zo ´ s.
´ de ander
Ez 18:4 ziel die zondigt, dıe zal s.
Jo 11:26 geloof oefent in mĳ, zal nooit s.
Ro 5:8 Christus ges. terwĳl wĳ zondaars
Ro 6:9 wĳ weten dat Christus niet meer s.
Pr 9:5; Jer 16:4; Lu 16:22; 20:36; Jo 11:51; Ro 7:9; 14:9;
2Kor 5:15; Heb 9:27; 11:13.
STEUNEN, Sp 3:5 s. niet op eigen verstand
STIER(EN), Ex 21:28 s. gestenigd
Jes 1:3 Een s. kent zĳn koper
Jes 11:7 leeuw zal stro eten net als de s.
1Kor 9:9 Gĳ moogt een s. niet muilbanden
Heb 9:12 bloed van bokken en s.
Le 16:6; Ps 106:20; Sp 7:22; Heb 10:4.
STIFT, Job 19:24; Jer 17:1.
Ps 45:1 de s. van een vaardig afschrĳver
STIKDONKER, Ex 10:22.
STIL, 1Pe 3:4 s. en zachtaardige geest
STILHEID, 1Ti 2:11 vrouw lere in s.
STILHOUDEN, Pr 3:7 tĳd om zich s.
STILLEN, Ps 35:20 tegen de s. der aarde
STILLE RUST, 1Kr 22:9.
STILLETJES, Ru 3:7 ging [Ruth] er s. heen

STILTE—SUNEM
STILTE, Opb 8:1.
Ps 115:17 hen die in de s. afdalen
STILZWIJGEN, Ps 37:7 Bewaar het s.
Hab 2:20 Bewaar het s. voor zĳn aangezicht
Ps 30:12; 31:17; 39:2; Za 2:13.
STINKEN, Ex 7:18; 16:20; Pr 10:1.
STINKEND, Ps 38:5 wonden s. geworden
STOF, Ge 2:7 de mens vormen uit s.
Ge 3:19 s. zĳt gĳ en tot s. terugkeren
Ps 72:9 zĳn vĳanden zullen s. likken
Pr 12:7 keert het s. terug tot de aarde
Mt 10:14 schudt het s. van uw voeten
1Kor 15:47 eerste mens van s. gemaakt
Ex 8:16; Ps 103:14; Pr 3:20; Jes 40:15; Na 1:3; Mal 4:3.
STOFBODEM, Da 12:2 velen die in s. slapen
STOFFELIJKE BEZITTINGEN, Pr 5:19; 6:2.
STOFLAAGJE, Jes 40:15 als s. op weegschaal
STOF VOOR GEPRAAT, Job 30:9.
STOK, Ps 23:4; Jes 9:4; Jer 48:17; Mi 5:1.
STOLLEN, Ex 15:8; Ze 1:12; Za 14:6.
STOM, Jes 56:10 wachters zĳn s. honden
1Kor 12:2 gĳ tot die s. afgoden werdt gedreven
Jes 53:7; Ez 3:26; 24:27; Lu 1:22; 2Pe 2:16.
STOMME(N), Mt 9:32; 12:22; 15:30.
Jes 35:6 de s. zal vreugdegeroep aanheffen
STOMP, Pr 10:10 ĳzeren werktuig s. geworden
STOPPELS, Jes 47:14 Zĳ zĳn als s. geworden
Mal 4:1 overmoedigen moeten als s. worden
1Kor 3:12 Bouwt op het fundament hooi, s.
STOREN, Sp 29:19 hĳ s. zich er niet aan
STORM, 2Kon 2:1 Elia in een s. ten hemel
Jer 25:32 een zware s. zal verwekt worden
Job 38:1; Ps 107:29; Mt 14:30.
STORMWIND, Ho 8:7 s. zullen zĳ oogsten
Sp 1:27; 10:25; Jes 66:15.
STORTEN, Mi 1:4.
1Ti 6:9 die de mensen in verderf s.
STORTREGEN, Ge 7:12; 1Kon 17:7; Za 14:17.
STORTVLOED, Jes 28:18 overstromende s.
STOTEN, De 33:17; 1Kon 22:11; Sp 3:23.
STOUTMOEDIG, 2Kor 10:2 s. maatregelen
STRAAT, Sp 1:20 op de s. roepen
Jes 42:2 op de s. zĳn stem niet laten horen
STRAF, Ex 32:34; Nu 16:29.
Ex 34:7 geenszins vrĳstelling van s. geven
1Th 4:6 Jehovah is iemand die s. eist
Heb 10:29 Hoeveel zwaarder s., dunkt u
Sp 22:3; 27:12; Za 14:19; Ju 7.
STRAFFEN, Han 4:21; 22:5.
Han 26:11 door hen vele malen te s.
STRAFGERICHTEN, Ex 7:4; 12:12.
STRALEN, Ps 34:5; Pr 8:1.
1Sa 14:29 hoe mĳn ogen ges. hebben
Ezr 9:8 om onze ogen te doen s.
Ps 13:3 ogen s., opdat ik niet ontslaap
Da 12:3 zĳ die inzicht hebben, zullen s.
Mt 17:2 zĳn aangezicht s. als de zon
Jes 58:10; 60:5; Jer 31:12.
STRALEN (de), Ge 32:31; 2Kon 3:22.
STRALEND, Ps 112:4.
Pr 1:5 de zon is s. opgegaan
Ez 28:17 wĳsheid vanwege s. pracht bedorven
STRAND, Mt 13:2; Han 21:5; 27:39.
STRATEN, Ez 7:19 Op de s. werpen
Jer 5:1; Ez 11:6; 28:23; Na 2:4.
STREEK, De 3:4; Joz 19:29.
STRELEN, Ps 94:19 vertroostingen die s.
STREMMEN, Job 10:10 als kaas mĳ laten s.?
STRENG, Ex 10:2; 1Sa 6:6.
Da 2:15 een s. bevel van de koning?
Kol 2:23 s. behandeling van lichaam
Tit 1:13 Blĳf hen s. terechtwĳzen
STRENGHEID, Pr 8:1 de s. van zĳn aangezicht
STRENG ONDERRICHT, Job 5:17; Ps 50:17.
Sp 6:23 terechtwĳzingen van s. weg des levens
Sp 15:33 De vrees voor Jehovah is s.
Sp 22:15 de roede van s.
Sp 23:13 Onthoud geen s. aan knaap
Heb 12:5 acht het s. niet gering
Heb 12:11 s. op ogenblik zelf niet vreugdevol
Sp 1:2; 4:13; Jes 26:16; Jer 5:3; Ef 6:4.
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STRENG ONDERRICHTEN, Ho 7:15.
1Kor 11:32 dan worden wĳ door Jehovah s.
2Ti 3:16 s. in rechtvaardigheid
Heb 12:6 die Jehovah liefheeft, wordt s.
STREVEN, Ga 2:10; Ef 4:3.
Pr 2:22 wat krĳgt een mens voor s.
Fil 3:12 niet reeds ontvangen, maar s. ernaar
STRIEMEN, Han 16:33; 1Pe 2:24.
STRIJD, 2Kr 20:15 geen s. van u
Ps 24:8 Jehovah, machtig in de s.
1Kor 14:8 wie zal zich voor s. gereedmaken
1Ti 6:12 de voortreffelĳke s. van het geloof
2Ti 4:7 Ik heb de s. gestreden
Heb 12:4 In uw s. tegen die zonde
1Pe 2:11 begeerten, die s. voeren
De 20:1; 1Sa 17:47; Pr 9:11; Jes 28:6; Fil 1:30; Kol 2:1;
1Th 2:2; 2Ti 2:23; Tit 3:9.
STRIJD, IN, Han 17:7; 18:13; 1Ti 1:10.
Ro 16:17 i. met de leer
STRIJDALARM, 2Kr 13:12 om tegen u s. te blazen
STRIJDEN, Joz 10:14 Jehovah s. zelf
Jo 18:36 zouden mĳn dienaren hebben ges.
Han 5:39 gĳ in werkelĳkheid tegen God s.
2Ti 2:24 slaaf van Heer behoeft niet te s.
Ju 3 onvermoeid s. voor het geloof
Re 5:20; 2Kr 20:17, 29; 2Ti 2:14; 4:7; Jak 4:2.
STRIJDER, Re 12:2 Jefta een speciale s.
STRIJDKRACHT, Ps 110:3 op dag van uw s.
STRIJDKREET,
Joz 6:5.
¨
Joe 2:1 heft s. aan op mĳn berg
STRIJDLUSTIG, 1Ti 3:3; Tit 3:2.
STRIJDWAGEN(S), Re 5:28 s. gedraald
Jes 31:1 hun vertrouwen stellen in s.
Na 2:3 Met vuur van ĳzerbeslag is de s.
2Kon 2:11; Jes 43:17; Za 9:10.
STRIJDWERKTUIGEN, Pr 9:18 beter dan s.
STRIK(KEN), De 7:16 hun goden een s. voor u
Joz 23:13 ze moeten u tot een s. worden
Sp 14:27 zich af te keren van s. van de dood
Sp 29:25 beven voor mensen spant een s.
Jes 29:21 zĳ die zelfs s. spannen
Lu 21:34, 35 die dag komt als een s.
1Kor 7:35 niet om u een s. om te werpen
1Ti 6:9 vallen in verzoeking en een s.
2Sa 22:6; Ps 38:12; 106:36; Sp 18:7; Jes 8:14; Ro 11:9;
2Ti 2:26.
STRO(OTJE), Mt 7:4, 5; Lu 6:41.
Job 21:18 Worden zĳ als s. voor de wind
Mt 7:3 kĳkt naar s. in oog van uw broeder
Lu 6:42 eerst balk uit eigen oog, dan s.
STROMEN, Jes 2:2; Mi 4:1.
STROOIEN, Ps 147:16 rĳp s. hĳ net als as
STROOM, Re 5:21; Ez 47:7.
STROOMDALEN, Jer 31:9 s. met water
STRUIKELBLOK(KEN), Ps 119:165; Mt 18:7.
STRUIKELEN, Jes 8:14 rots waarover men s.
Da 11:35 enigen tot s. worden gebracht
Mt 5:29 rechteroog u doet s., ruk het uit
Mt 13:41 dingen die aanleiding tot s. geven
Mt 18:6 een van deze kleinen tot s. brengt
Mt 26:31 gĳ allen tot s. worden gebracht
Fil 1:10 anderen niet tot s. brengt
Sp 4:12; Jes 8:15; 59:10; Jer 20:11; Da 11:33; Jo 16:1;
Ro 16:17; 1Kor 8:13; Jak 3:2.
STRUIKELING, Ro 9:33 steen der s.
STUDEREN, Jo 7:15 niet op scholen ges.?
STUIPTREKKINGEN, Mr 9:26 na vele s.
STUITEN, Heb 11:34 kracht van vuur s.
STUKSLAAN, Ps 2:9 pottenbakkersvat s.
Jes 30:14; Mi 1:7; 3:3.
STUTTEN, 1Sa 2:8 s. der aarde
STUURMAN, Jak 3:4 waarheen de s. het wenst
SUBLIEMSTE, Hgl 1:1 s. lied van Salomo
SUCCES, Jes 55:11; Mt 12:20.
Ps 118:25 Jehovah, schenk toch s.!
Jes 54:17 Geen wapen tegen u zal s. hebben
SUCCESVOL, Joz 1:8 uw weg s. maken
2Kr 20:20 geloof in zĳn profeten en wordt s.
Ge 39:2; Re 18:5; 1Kr 22:13; Ps 37:7; 1Th 3:11.
SUNEM, Joz 19:18; 1Sa 28:4; 2Kon 4:8.
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SUPERFIJN—TEKORT

SUPERFIJN, 2Kor 11:5 uw s. apostelen
¨
SUPERIEUR, Ex 17:11 de Israelieten s. bleken
1Sa 2:9 niet door kracht toont een man zich s.
Ps 9:19 Laat de sterfelĳke mens niet s. zĳn
Ro 13:1 onderworpen aan de s. autoriteiten
Fil 2:3 anderen s. aan uzelf achtend
Fil 2:9 God hem tot s. positie verhoogd
1Pe 2:13 een koning, die s. is
SUPERIORITEIT, Pr 3:19 geen s. van mens
Jes 2:19 voor zĳn luisterrĳke s.
Jes 24:14 In de s. van Jehovah jubelen
Mi 5:4 de s. van de naam van Jehovah
Ro 3:1 Wat is dan de s. van de jood
SUSAN, Es 1:2; 9:6; Da 8:2.
SYMBOLISCH, Ga 4:24 vormen een s. drama
SYMBOOL VAN BEROUW, Mr 1:4; Han 19:4.
Lu 3:3 predikte de doop als een s.
SYMBOOL VAN JALOEZIE, Ez 8:3, 5.
SYNAGOGE(N), Jo 18:20 onderwĳs gegeven in s.
Mt 23:6;
Han 17:17; 18:26; Opb 2:9; 3:9.
¨
SYRIE,
¨ 2Kon 13:3; 2Kr 16:7; Jes 17:3.
SYRIER, Ge 31:20; De 26:5.
SYRISCH, Jes 36:11 in de S. taal
SYSTEEM, Ez 22:29.

T
TAAK, 1Kr 23:28 het was hun t.
TAAKOPLEGGER, Za 9:8.
TAAKTOEWIJZERS, Jes 60:17 tot uw t.
´ ´
TAAL, Ge 11:1 De aarde had nog steeds een t.
Ge 11:7 Laten wĳ afdalen en hun t. verwarren
Ze 3:9 volken tot zuivere t. doen overgaan
Han 2:6 hen in zĳn eigen t. hoorde spreken
Ps 81:5; Jes 36:11; Jer 5:15; Ez 3:5, 6; 1Kor 14:13, 19.
TABERNAKEL, Ex 25:9 het model van de t.
Ps 43:3 Mogen ze mĳ brengen naar uw t.
Ps 84:1 Hoe lieflĳk is uw grootse t.
Ez 37:27 mĳn t. zal zich over hen bevinden
Ex 40:17; Ps 78:60; 132:7.
TABOE, Ps 39:2 smart tot t. gemaakt
TABOR, Re 4:14 daalde Barak de berg T. af
TAFEL(EN, S), Ex 34:28 schreef op de t.
Ps 23:5 Gĳ maakt een t. in orde
Jes 21:5 Laat de t. in orde worden gebracht
Jes 28:8 de t. zĳn
´ ´ vol uitbraaksel geworden
Da 11:27 aan een t. zullen zĳ leugen spreken
Mal 1:7 t. van Jehovah is iets verachtelĳks
Lu 22:30 in mĳn koninkrĳk aan mĳn t. eten
1Kor 10:21 t. van Jehovah en t. van demonen
2Kor 3:3 niet op stenen, maar vleselĳke t.
Ex 32:16; 34:1; Heb 9:4.
TAK(KEN), Le 23:40 grote t. van bomen
Da 4:14 kapt zĳn grote t. af
Mt 21:8 terwĳl anderen t. van bomen afkappen
Ro 11:21 natuurlĳke t. niet gespaard
Mt 24:32; Lu 13:19; Ro 11:16.
TALEN, 1Kor 13:1 de t. van mensen en engelen
1Kor 13:8 hetzĳ er t. zĳn, ze zullen ophouden
1Kor 14:22 T. niet tot teken voor gelovigen
Da 7:14; Za 8:23; 1Kor 12:10; 14:5, 6; Opb 7:9.
TALENT(EN), Ex 38:25, 27; 1Kon 10:10, 14.
Mt 18:24 man die tienduizend t. schuldig was
Mt 25:15 hĳ gaf aan de een vĳf t.
Opb 16:21 grote hagel, elke steen een t.
TALMEN, De 23:21.
TALRIJK(ER), Ex 11:9.
Ex 1:20 volk bleef t. worden
De 26:5 hĳ werd tot een t. natie
Ez 38:15 ja, een t. krĳgsmacht
TAMAR, Ge 38:6, 11; Ru 4:12; Mt 1:3.
TAMBOERIJNEN, 2Sa 6:5 vreugde met t.
TAMMUZ, Ez 8:14 vrouwen T. beweenden
TANDEN,
Ez 18:2 de t. van de zonen slee
¨
Joe 1:6 Haar t. zĳn leeuwentanden
Job 19:20; Sp 10:26; Da 7:7, 19.
TANTE, Le 18:14 niet naderen [tot] uw t.
TARSIS, Jes 23:1 Jammert, gĳ schepen van T.!
2Kr 9:21; Ps 48:7; Ez 27:12, 25; Jon 1:3.
TARTARUS, 2Pe 2:4 door hen in T. te werpen

TARWE, Ps 147:14 het vette der t.
Mt 3:12; 13:25; Lu 22:31.
TARWEBIER, Jes 1:22; Ho 4:18.
TARWEKORREL, Jo 12:24.
TASTEN, Jes 59:10 als blinden blĳven wĳ t.
Han 17:27 naar hem t. en hem vinden zouden
TATOEAGETEKENS, Le 19:28.
TEDER, Ro 12:10 t. genegenheid voor elkaar
2Kor 1:3; Kol 3:12; Jak 5:11.
TEELBALLEN, Jer 5:8.
TEELT, De 7:13.
TEGEMOET, Nu 20:20; 2Kr 35:20; Ps 59:10; Mi 6:6.
TEGEN, Jes 19:2 ieder t. zĳn broeder
Mt 12:30 Wie niet aan´ mĳn
zĳde staat, is t. mĳ
´
Ro 8:31 Indien God voor ons is, wie zal t. zĳn?
Mal 3:5; Mt 12:25; Ef 6:12; Kol 2:14.
TEGENARGUMENTEN, Job 13:6 Hoort mĳn t.
Ps 38:14 in mĳn mond waren geen t.
TEGENHOUDEN, Han 11:17 ik God zou t.?
TEGENNATUURLIJK, 1Kor 6:9; Ju 7.
Le 18:23 Het is iets t.
Ro 1:26 verruild voor een t. gebruik
TEGENOVERGESTELDE, Es 9:1.
TEGENPARTIJ, Job 9:15 t. in rechtsgeding
Jes 50:8 Wie is mĳn t. in het gericht?
TEGENSPOED, Job 20:22; Ob 12.
TEGENSPRAAK, Fil 2:14 zonder t.
Heb 12:3 die zo’n t. heeft verduurd
TEGENSPREKEN, Ro 10:21 een volk dat t.
TEGENSPREKERS, Tit 1:9.
TEGENSTANDER(S), Jes 64:2 aan t. bekend
Jer 46:10 om zich op zĳn t. te wreken
Lu 21:15 die al uw t. niet kunnen weerstaan
Fil 1:28 laten verschrikken door uw t.
1Ti 5:14 t. geen aanleiding tot schimpen geven
Tit 2:8 man aan zĳde van t. beschaamd
Heb 10:27 jaloezie die de t. zal verteren
1Pe 5:8 Uw t., de Duivel, gaat rond
De 32:43; Es 7:6; Ps 74:10; 107:2; Na 1:2.
TEGENSTREVER, 1Sa 29:4 t. in de strĳd
1Kon 5:4 Er is geen t. en niets kwaads
2Sa 19:22; 1Kon 11:14, 23, 25; Ps 109:6.
TEGENSTRIJDIGHEDEN, 1Ti 6:20.
TEGENWOORDIG, Ro 8:18; 1Kor 5:3.
Ga 1:4 het t. goddeloze samenstel van dingen
TEGENWOORDIGHEID, Mt 24:3 teken van uw t.
Mt 24:37 de t. van de Zoon des mensen
1Kor 15:23 Christus toebehoren, gedurende t.
2Kor 10:10 zĳn t. in persoon is zwak
Fil 2:12 niet alleen gedurende mĳn t.
2Pe 1:16 de kracht en t. van onze Heer Jezus
2Pe 3:4 Waar is nu de beloofde t. van hem?
1Jo 2:28 bĳ zĳn t. niet beschaamd
Mt 24:27; 1Th 4:15; Jak 5:7, 8; 2Pe 3:12.
TEGOED, Fil 4:17 t. op uw rekening
TEKEERGAAN, Han 8:3 Saulus t. tegen gemeente
TEKEN(EN). Zie ook WONDER(EN), WONDERTEKENEN.
Ex 8:23 Morgen zal t. geschieden
De 6:8 als een t. op uw hand binden
Jes 7:14 Daarom zal Jehovah u een t. geven:
Jes 8:18 Ik en de kinderen zĳn tot t.
Mt 16:3 t. der tĳden niet uitleggen
Mt 24:3 het t. van uw tegenwoordigheid
Lu 11:29 geen t. dan het t. van Jona
Lu 21:25 t. in zon en maan en sterren
Lu 23:8 Herodes hoopte een t. te zien
Jo 7:31 soms meer t. verrichten dan deze man
Jo 20:25 Als ik niet t. van de spĳkers zie
Han 2:19 wonderen in de hemel en t. op aarde
1Kor 11:10 een t. van gezag op haar hoofd
Opb 12:1 een groot t. gezien in de hemel:
Opb 16:14 verrichten t. om hen te vergaderen
Ge 1:14; De 6:22; Jes 19:20; 44:25; Da 4:3; Mt 12:39;
Jo 11:47; 20:30; Han 4:16; 8:13; 1Kor 1:22; 2Th 2:9;
Opb 15:1.
TEKENEN, 2Th 3:14 houdt hem get.
TEKENING, 2Kon 16:10 t. van het altaar
TEKORT, 2Kor 8:14 hun t. zou dekken

TE KORT DOEN—TIJD(EN)
TE KORT DOEN, De 24:14 loonarbeider niet t.
Ps 119:121 hen die mĳ t.!
Ps 146:7 die recht verschaft aan die t.
Sp 22:16 Hĳ die de geringe t.
Am 4:1 die de geringen t.
1Kor 6:7 Waarom laat gĳ u niet liever t.?
Ps 103:6; 119:122; Sp 14:31; Mi 2:2; Za 7:10; Mr 10:19.
TELEURGESTELD, Ro 9:33; 1Pe 2:6.
Mi 3:7 de waarzeggers zullen t. worden
Ro 10:11 Niemand die geloof op hem grondt, t.
TELEURSTELLING, Ro 5:5 hoop leidt niet tot t.
TELLEN, Job 38:37.
Ps 90:12 Toon ons hoe onze dagen te t.
Ps 147:4 Hĳ t. het getal der sterren
Opb 7:9 een grote schare, die niemand t. kon
TELLING, Ex 30:12; 2Kr 2:17.
TEMMEN, Jak 3:7, 8.
TEMPEL(S), Ps 29:9 in zĳn t. zegt ieder:
Jer 7:4 De t. van Jehovah, de t. van Jehovah
Hab 2:20 Jehovah is in zĳn heilige t.
Za 6:12 hĳ zal de t. van Jehovah bouwen
Mal 3:1 plotseling zal tot Zĳn t. komen
Jo 2:15 dreef hĳ hen allen de t. uit
Jo 2:19 Breekt deze t. af
Han 17:24 niet in door handen gemaakte t.
1Kor 3:16 dat gĳlieden Gods t. zĳt
2Th 2:4 in de t. van De God gaat zitten
Opb 7:15 zĳ verrichten dienst in zĳn t.
Ps 11:4; 27:4; 2Kor 6:16; Ef 2:21; Opb 3:12.
TEMPELHEILIGDOM, Opb 11:19.
TEMPELHOOFDLIEDEN, Lu 22:4.
TEMPELHOOFDMAN, Han 4:1; 5:24.
TEMPELPROSTITUEES, Ho 4:14.
TEMPELROVERS, Han 19:37.
TENIETDOEN, Jes 26:14 elke vermelding t.
Jer 19:7 ik wil de raad van Juda t.
1Kor 1:28 om de dingen die zĳn, t.
Ga 3:17 om aldus de belofte t.
Ef 2:15 Door zĳn vlees de vĳandschap t.
2Ti 1:10 Christus Jezus, die de dood heeft t.
TENIETGAAN, 1Kor 2:6 regeerders die t.
TENT(EN), Ps 15:1 wie zal gast zĳn in uw t.?
Jer 35:7 in t. dient gĳ te wonen
Heb 9:11 door de grotere en volmaaktere t.
Opb 21:3 De t. van God is bĳ de mensen
Re 5:24; Sp 14:11; Jes 40:22; 2Kor 5:1; Heb 8:2; 2Pe 1:13.
TENTAFDELING, Heb 9:6 gaan eerste t. binnen
TENTKOORDEN, Jes 54:2 Verleng uw t.
TENTOONSPREIDING, 1Kor 2:4.
TENTOONSTELLEN, Kol 2:15.
1Kor 4:9 ons, de apostelen, als laatsten t.
TEPEL, Jes 66:11 t. van haar heerlĳkheid
TE RADE GAAN, Ga 1:16 niet t. bĳ vlees
TERAFIM, 1Sa 15:23 magische kracht en t.
Za 10:2 t. hebben gesproken wat magisch is
Ge 31:19; 2Kon 23:24; Ez 21:21; Ho 3:4.
TERAH, Ge 11:24; Lu 3:34.
TERECHT, Lu 23:41.
TERECHTWIJZEN, Ps 105:14 koningen t.
Sp 9:8 spotter niet t., opdat hĳ u niet haat
Lu 3:19 Herodes, die door hem werd t.
2Ti 3:16 De Schrift is nuttig om t.
Tit 1:13 Blĳf hen streng t.
Opb 3:19 Allen voor wie ik genegenheid heb, t.
2Sa 7:14; Job 13:10; Ps 50:21; Sp 29:1; 30:6; Jo 3:20;
Ef 5:13; 1Th 5:14; 1Ti 5:20; 2Ti 4:2.
TERECHTWIJZER, Job 40:2 t. van God
TERECHTWIJZING(EN), Sp 1:23, 25; 3:11.
Sp 6:23 de t. zĳn de weg des levens
Sp 10:17 hĳ die t. verlaat, doet dolen
Sp 13:18 wie een t. in acht neemt
Sp 29:15 De roede en t. geven wĳsheid
Sp 15:5, 10, 31, 32.
TERGEN, 1Sa 1:6.
Kol 3:21 vaders, t. uw kinderen niet
TERNEERGESLAGEN, Fil 2:26; 1Th 5:14.
1Kon 20:43 Daarop ging de koning heen, t.
TERREIN, Jes 42:16 een hobbelig t.
TERUGBETALEN, Mt 22:21 caesar t.
Lu 14:12 dan zoudt gĳ het t. krĳgen
TERUGBRENGEN, Jer 27:22 t. naar deze plaats
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TERUGDEINZEN, Heb 10:38 indien hĳ t.
TERUGDENKEN, 2Pe 3:2.
TERUGDRINGEN, Jes 59:14 de gerechtigheid t.
TERUGEISEN, Ge 42:22; Ez 34:10.
Ge 9:5 zal ik de ziel van de mens t.
Ez 33:6 zĳn bloed zal ik van de wachter t.
TERUGGEKOCHTEN, Jes 51:10; 62:12; 63:4.
Jes 35:9 de t. moeten daarop wandelen
TERUGGEVEN, Job 33:26 Zĳn rechtvaardigheid t.
TERUGHOUDEN, Job 33:18 ziel t. van kuil
TERUGKEREN, Ge 3:19 tot aardbodem t.
1Kon 8:48 en zĳ met geheel hun hart tot u t.
Job 33:25 t. tot dagen van jeugdige kracht
Sp 26:11 als hond die tot zĳn uitbraaksel t.
Pr 3:20 zĳ t. allen tot het stof
Pr 12:7 de geest zelf t. tot God
Jes 55:11 woord niet zonder resultaten t.
Mal 3:7 tot mĳ t., en ik wil tot u t.
Mr 13:16 laat de man op het veld niet t.
Ga 4:9 t. tot de armzalige elementaire dingen
Pr 1:6; Jes 10:21; Ez 35:7; Mi 2:8; Lu 19:12; Han 13:34;
15:16; Jak 5:20.
TERUGKOPEN, Jes 47:4 Er is Iemand die ons t.
Jes 43:1; 44:23; 48:20; 52:3, 9.
TERUGKOPER, Jes 44:24 Jehovah, uw T.
Jes 59:20 tot Sion zal de T. stellig komen
Jes 63:16 Onze T. van weleer is uw naam
Jer 50:34 Hun T. is sterk
Jes 41:14; 44:6; 48:17; 49:26; 54:5; 60:16.
TERUGTREKKEN, Mt 2:12; Mr 3:7.
Lu 5:16 Hĳ t. zich in woestĳnen om te bidden
Heb 3:12 doordat hĳ zich t. van levende God
TERUGVRAGEN, Mi 6:8 wat t. Jehovah van u
TESTAMENT. Zie VERBOND(EN).
TEUGELLOOS, Ex 32:25 zag dat volk t. werd
TEUGELLOOSHEID, 2Kr 28:19 t. liet woekeren
TEVEEL, 2Kor 8:14 hun t. uw tekort dekken
TEVERGEEFS, Mt 15:9 T. blĳven zĳ aanbidden
1Kor 15:58 uw arbeid niet t. is in de Heer
Za 10:2; Ga 2:2; Fil 2:16.
TEVOREN, Mr 13:23; Han 1:16; Ro 9:23.
Ef 2:10 werken, die God t. heeft bereid
1Pe 1:20 hĳ was van t. gekend
1Ti 6:8 daarmee t. zĳn
TEVREDEN,
¨
THADDEUS, Mt 10:3; Mr 3:18.
THEATER, Han 19:29; Heb 10:33.
THEATERSCHOUWSPEL, 1Kor 4:9 wĳ zĳn een t.
THEMA, Job 30:9 t. van hun lied geworden
THOMAS, Mt 10:3; Jo 20:24; Han 1:13.
THYATIRA, Han 16:14; Opb 1:11; 2:18, 24.
TIEN, Ex 34:28 de T. Woorden
Za 8:23 t. mannen zullen de slip vastgrĳpen
Opb 2:10 opdat gĳ t. dagen verdrukking hebt
Ge 18:32; 2Kon 20:11; Mt 25:1; Opb 13:1.
TIENDE(N), Ge 14:20 Daarop gaf Abram een t.
Le 27:30 elk t. deel behoort Jehovah toe
Nu 18:26 een t. deel van het t. deel bĳdragen
Ne 10:38 wanneer de levieten een t. ontvangen
Mal 3:10 Brengt al de t. in de voorraadschuur
Mt 23:23 gĳ geeft t. van de munt en de dille
Lu 18:12 ik geef t. van alles
Heb 7:9 heeft Levi, die t. ontvangt, t. betaald
Le 27:32; De 14:22; 26:12; 2Kr 31:12; Ne 13:12; Heb 7:5.
TIJD(EN), Ps 1:3 vrucht geeft als juiste t. is
Sp 15:23 een woord te rechter t.
Pr 3:1 Voor alles is er een vastgestelde t.
Pr 9:11 t. en onvoorziene gebeurtenissen
Jes 49:8 In een t. van goede wil geantwoord
Da 4:16 laten er zeven t. over hem voorbĳgaan
Da 7:25 voor een t. en t. en een halve t.
Da 11:27 het einde is nog voor de bestemde t.
Da 12:4 verzegel boek, tot t. van het einde
Hab 2:3 visioen is nog voor de bestemde t.
Mt 16:3 tekenen der t. niet uitleggen
Mt 24:45 hun te rechter t. voedsel
¨ geven?
Lu 21:24 de bestemde t. der natien
Han 1:7 kennis verkrĳgen van t. of tĳdperken
Han 3:19 er t. van verkwikking mogen komen
1Kor 7:29 de overgebleven t. is kort geworden
Ga 4:10 Gĳ onderhoudt nauwgezet vaste t.
Ga 6:9 te zĳner t. zullen wĳ oogsten
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Ef 5:16 de gelegen t. uitkopend
1Th 5:1 Wat de t. en tĳdperken betreft
2Th 2:6 geopenbaard op eigen bestemde t.
2Ti 3:1 in de laatste dagen kritieke t.
1Pe 5:6 opdat hĳ u te zĳner t. moge verhogen
Opb 12:14 gedurende een t. en t. en halve t.
Ps 31:15; 145:15; Jes 33:2; Jer 5:24; Han 3:21; 17:30;
1Kor 4:5; 1Ti 2:6; 1Pe 1:20; 4:17; Opb 11:18.
TIJDELIJK, 2Kor 4:18 dingen die men ziet, zĳn t.
TIJDELIJKE INWONERS, Heb 11:13; 1Pe 2:11.
TIJDGENOTEN, Ge 6:9 onberispelĳk onder t.
TIJDGRENS, Ga 4:4.
TIJDPERK(EN), Ge 1:14 tot tekenen en t.
Da 2:21 hĳ verandert tĳden en t.
Han 1:7 t. die de Vader heeft gesteld
1Th 5:1 Wat de tĳden en t. betreft
1Pe 1:11 onderzoeken welk speciale t.
TIJDSLIMIET, Job 14:13 mĳ een t. zoudt stellen
TIJDSPERIODE(S), 1Ti 4:1 in latere t.
Opb 12:12 Duivel weet dat hĳ korte t. heeft
TIJD VAN WELEER, Ne 12:46 in de t.
TIMMERMAN,
Mr 6:3 Is dit niet de t.
¨
TIMOTHEUS, Han 16:1; 1Kor 4:17; 1Ti 1:2.
TIRANNEN, Job 27:13 het erfdeel van de t.
Sp 11:16 de t. grĳpen rĳkdom aan
Ez 31:12 de t. zullen hem omhouwen
TIRANNIE, Ex 1:13; Le 25:43; Ez 34:4.
TIRANNIEK(EN), Ps 86:14; Jer 15:21.
De 24:7 op t. wĳze behandeld
TIRANNISEREN, Jes 3:5 de een de ander t.
TITEL, Job 32:21 geen t. verlenen
Jo 19:19 Pilatus schreef ook een t.
TITUS, 2Kor 2:13; 12:18; Ga 2:1; Tit 1:4.
TOCHT, Ge 33:14 t. op mĳn gemak vervolgen
TOEBEDELEN, Ps 16:5 deel van wat mĳ t. is
Ro 12:3 mate van geloof die God hem heeft t.
Heb 7:2 aan wie Abraham een tiende t.
De 4:19; Ne 9:22; Jes 34:17.
TOEBEHOREN, Jo 15:19 gesteld op wat haar t.
Ro 14:8 of wĳ nu leven of sterven, Jehovah t.
TOEBEREID, Lu 1:17 voor Jehovah t. volk
2Ti 2:21 t. voor ieder goed werk
TOEBEREIDSELEN, Jer 46:14; Ez 38:7.
TOEDIENEN, 2Kor 3:9 t. van rechtvaardigheid
2Kor 10:6 bestraffing t. voor ongehoorzaamheid
TOEGANG, Ro 5:2 door geloof onze t. verkregen
Ef 2:18 door hem beide volken t. tot de Vader
Ef 3:12 vol vertrouwen t. hebben
TOEGEVEN, Han 24:14 Dit ik u echter t.
TOEGEVEND, Ne 9:30 vele jaren t. jegens hen
TOEGEWEZEN, 2Kor 10:13 niet buiten t. grenzen
TOEGEWEZEN DEEL, 2Kon 25:30.
TOEKENNEN, 2Sa 7:23; 1Kr 17:21 een naam t.
TOEKNIJPEN, Sp 16:30 Hĳ t. zĳn ogen
TOEKOMEN, Sp 3:27.
Ro 13:7 Geeft aan allen wat hun t.:
1Kor 7:3 zĳn vrouw geven wat haar t.
TOEKOMENDE, Ro 8:38 tegenwoordige noch t.
TOEKOMST, Ps 37:37 t. van die man vredig
Ps 37:38 t. der goddelozen afgesneden
Sp 24:20 geen t. voor al wie slecht is
Jes 41:22 opdat wĳ de t. ervan weten
Lu 13:9 in de t. vruchten voortbrengt
Ps 73:17; Sp 5:11; 20:21; 23:18; Jer 29:11.
TOEKOMSTIG, Heb 10:1; 13:14.
TOELACHEN, Job 29:24 ik t. hun altĳd
TOELEGGEN, Han 2:42 zich t. op onderwĳs
1Ti 4:13 Ga voort u t. op het voorlezen
TOELICHTEN, Ne 8:8 de wet werd t.
TOEMETEN, Jes 65:7.
Ro 12:6 het geloof dat ons is t.
2Kor 10:13 grens van gebied dat God heeft t.
TOENEMEN, Mt 24:12 t. der wetteloosheid
Jo 3:30 Hĳ moet blĳven t., maar ik afnemen
Han 6:7 het aantal discipelen bleef sterk t.
2Kor 9:10; Kol 1:6, 10.
TOEPLAKKEN, Job 14:17 gĳ mĳn dwaling t.
TOEREKENEN, Ro 4:5, 24.
Ro 4:8 man wiens zonde Jehovah geenszins t.
Ro 5:13 zonde niemand t. wanneer geen wet
Jak 2:23 het werd hem als rechtvaardigheid t.

TIJDELIJK—TOORN
TOERUSTEN, 2Ti 3:17 t. voor ieder goed werk
Heb 13:21 u t. om zĳn wil te doen
TOERUSTING, Ef 6:15 met t. van goede nieuws
TOESCHRIJVEN, 2Kor 12:6 niemand mĳ meer t.
TOESLUITEN, Mt 23:13 gĳ het koninkrĳk t.
TOESNELLEN, Jes 55:5.
TOESPRAAK, Han 15:32 met menige t.
TOESTAAN, Lu 4:41; Han 19:30; 28:4.
TOESTAND, Da 8:14 in haar juiste t. gebracht
1Kor 7:24 blĳven in t. waarin geroepen
TOESTANDEN, DESOLATE, Da 9:18.
TOESTEMMEN, Sp 1:10.
TOESTROMEN, Jer 51:44.
TOETSEN, Job 34:36; Ps 7:9.
1Sa 2:3 door hem worden daden get.
Job 23:10 Nadat hĳ mĳ heeft get.
Sp 21:2 Jehovah t. harten
Sp 24:12 juist hĳ die de harten t.
Za 13:9 hen t. zoals men goud t.
TOEVAL, 1Sa 6:9.
2Sa 1:6 Bĳ t. was ik op de berg Gilboa
Lu 10:31 Bĳ t. daalde een priester af
TOEVERTROUWDE PAND, 2Ti 1:14 Behoed dit t.
TOEVERTROUWEN, 1Kor 9:17; 2Kor 5:19.
Lu 16:11 wie zal u dan het ware t.?
Ro 3:2 hun de heilige uitspraken Gods t.
1Th 2:4 geschikt om ons het goede nieuws t.
1Pe 4:19 ziel blĳven t. aan Schepper
Ga 2:7; 2Ti 2:2; Tit 1:3.
TOEVLUCHT, Ps 57:1; Sp 14:26.
Ps 18:2 Tot hem zal ik mĳn t. nemen
Ze 3:12 t. zoeken bĳ de naam van Jehovah
TOEVLUCHTSOORD, Jer 16:19.
Jer 25:35 En een t. is de herders ontvallen
TOEVLUCHTSSTAD, Nu 35:25; Joz 21:13, 21.
TOEVLUCHTSSTEDEN, Nu 35:6; Joz 20:2.
TOEVOEGEN, De 4:2 niets t. aan het woord
Sp 16:23 aan zĳn lippen overredingskracht t.
Lu 12:25 Wie kan el aan zĳn levensduur t.?
De 12:32; Sp 19:4; 30:6; Mt 6:27.
TOEVOEGING, Opb 22:18 Indien iemand t. maakt
TOEWIJDING. Zie ook EXCLUSIEVE TOEWIJDING,
GODVRUCHTIGE TOEWIJDING.
Pr 12:12 veel t. eraan is afmattend
TOEWIJZEN, Mt 24:51 hĳ zal hem zĳn deel t.
1Ti 1:12 door mĳ aan een bediening t.
TOEZICHT, Nu 3:32; Ez 44:11.
TOEZIEN, Heb 12:15 gĳ er zorgvuldig op t.
TOEZINGEN, Kol 3:16 in uw hart Jehovah t.
TOFETH, 2Kon 23:10; Jes 30:33; Jer 7:31.
TOL, Ezr 4:13.
TOLLENAAR(S). Zie BELASTINGINNER(S).
TONEEL, 1Kor 7:31 het t. van deze wereld
TONEN, Ex 9:16 om u mĳn kracht te t.
2Kr 16:9 om zĳn sterkte te t.
Ge 12:1; Ro 9:22; Ef 2:7; Opb 22:6.
TONEN (de), 1Kor 14:7 tussen t. intervallen
TONG(EN), 2Sa 23:2 zĳn woord was op mĳn t.
Ps 31:20 hen verbergen voor geruzie van t.
Ps 34:13 Beveilig uw t. voor wat slecht is
Ps 39:1 om niet te zondigen met mĳn t.
Sp 18:21 Dood en leven in macht van de t.
Jes 32:4 t. der stamelenden zal vaardig zĳn
Jes 35:6 de t. van de stomme
Jes 54:17 elke t. die tegen u zal opstaan
Za 14:12 t. zal in zĳn mond wegrotten
Han 2:3 werden t. als van vuur zichtbaar
Fil 2:11 iedere t. erkennen dat Jezus Heer is
Jak 1:26 zĳn t. niet in toom houdt
Jak 3:6 de t. is een vuur
Sp 16:1; 1Kor 14:9; Jak 3:8.
TOOI, 1Pe 3:4 de onverderfelĳke t.
TOOIEN, Job 40:10 T. u met superioriteit
Mt 6:29; Opb 17:4; 19:8.
TOOM, Jes 30:28 zĳn geest is als een t.
Jak 1:26 zĳn tong niet in t. houdt
Jak 3:3 paarden een t. in de bek leggen
TOONBROOD, Ex 25:30; 1Sa 21:6; 2Kr 4:19.
TOORN, Ps 37:8 Laat af van t.
Ps 103:8 Jehovah is langzaam tot t.
Ps 106:32 t. bĳ de wateren van Meriba

TOORNIG—UITBLAZEN, LAATSTE ADEM
Ps 110:5 koningen verpletteren op dag van t.
Ze 2:2 voordat de dag van Jehovah’s t. komt
2Kor 11:29 en ik ontsteek niet in t.?
Job 16:9; Ps 2:5; 55:3; Sp 14:29; Jes 30:27; Ze 3:8;
Kol 3:8; Opb 14:10; 15:1.
TOORNIG, Sp 22:24 met iemand die snel t. is
Ef 4:26 Weest t. en zondigt toch niet
Opb 12:17 de draak werd t. op de vrouw
TOREN, Ge 11:4 t. waarvan top tot hemel reikt
Sp 18:10 naam van Jehovah is een sterke t.
2Kon 9:17; Ps 61:3; Mi 4:8; Lu 13:4.
TORSEN, Jes 53:4 smarten, hĳ heeft ze get.
Za 12:3 Jeruzalem zwaar te t. steen maken
TOTAAL, 2Kor 4:8 niet t. zonder uitweg
TOUW(EN), Jo 2:15 een zweep van t. gemaakt
Joz 2:15; Ps 129:4; Jer 38:13.
TOVENAAR(S), Ex 7:11; Da 2:2; Han 13:6.
Jer 27:9 luistert niet naar t.
Mal 3:5 een snelle getuige tegen de t.
TOVENARES, Ex 22:18 t. niet in leven laten
TOVERIJ(EN), Mi 5:12 ik wil t. afsnĳden
2Kon 9:22; 2Kr 33:6; Jes 47:9; Na 3:4.
TRAAG, Mt 25:26 Slechte en t. slaaf
Ro 12:11 Doet uw werk niet t.
2Pe 3:9 Jehovah is niet t.
Re 18:9; Lu 24:25; Heb 6:12.
TRAAN, Opb 7:17; 21:4 elke t. wegwissen
TRANCE, Han 10:10; 11:5; 22:17.
TRANEN, Ps 126:5 met t. zaaien
Jes 25:8; Lu 7:38; Heb 5:7.
TRANSFIGURATIE, Mt 17:2.
TRANT, Ps 73:8.
TRED, Sp 4:12 uw t. niet belemmerd worden
TREDEN, Jes 63:3; Opb 14:20.
Jes 28:28 nooit zonder ophouden t.
Jer 25:30 juichkreet van hen die wĳnpers t.
TREFFEN,´ 1Kon
22:34 hĳ t. de koning
´
Pr 2:14 een afloop die hen allen t.
TREKKEN, Joz 6:3 om de stad
heen t.
¨
Pr 4:12 niet snel in tweeen get.
Jo 6:44 tenzĳ de Vader hem t.
TREKSPRINKHAAN, Le 11:22 Daarvan eten: t.
TREUREN,
Jer 4:28 Hierom zal het land t.
¨
Joe 1:9 de dienaren van Jehovah hebben get.
Am 1:2 de weidegronden moeten gaan t.
Ez 7:12; Lu 6:25; Jak 4:9.
TREURENDEN, Jes 61:2 alle t. troosten
Mt 5:4 Gelukkig zĳn de t.
TREURIG, Ne 8:9.
TREUZELEN, Joz 18:3 Hoe lang zult gĳ nog t.
TRILLEN, Jes 6:4 de dorpels t. van de stem
TRIOMF, Ps 41:11 niet in t. over mĳ juicht
Ps 47:1 Juicht God in t. toe
Ps 81:1 Juicht in t. de God van Jakob toe
Jak 2:13 juicht in t. over oordeel
TRIOMFTOCHT, 2Kor 2:14 in een t. meevoert
Kol 2:15 heeft ze in een t. meegevoerd
TROEPEN, 2Kr 25:10; Job 29:25. ¨
TROETELEN, Jes 66:12 op de knieen get.
TROMPET(TEN), 1Kor 15:52 gedurende laatste t.
1Kor 14:8; 1Th 4:16; Heb 12:19; Opb 8:2.
TROMPETGESCHAL, Mt 24:31 met een luid t.
TROMPETTEN, Mt 6:2 t. het niet voor u uit
TRONEN, Kol 1:16.
Da 7:9 tot er t. werden geplaatst
Lu 22:30 op t. zitten om te oordelen
Opb 20:4 ik zag t., en die daarop gingen
zitten
¨
TRONK, Jes 11:1 rĳsje uit de t. van Isaı
TROON, 1Kr 29:23 op Jehovah’s t.
Ps 45:6 God is uw t. tot onbepaalde tĳd
Ps 97:2 rechtvaardigheid de plaats van zĳn t.
Jes 14:13 Boven de sterren Gods mĳn t.
Jes 66:1 De hemel is mĳn t.
Opb 7:9 staande voor de t. en voor het Lam
Jes 9:7; Jer 3:17; Mt 25:31; Heb 4:16; 12:2; Opb 3:21.
TROOSTBEKER, Jer 16:7.
TROOSTEN. Zie ook VERTROOSTEN.
Ge 37:35 weigerde zich te laten t.
Jes 49:13 Jehovah heeft zĳn volk get.
Jo 11:19 joden naar Martha om te t.
Job 2:11; Jes 40:1; 61:2; Jer 31:15.
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TROOSTER. Zie HELPER.
TROOSTERS, Ps 69:20;
´ ´ Na 3:7.
TROTS, Sp 16:18 T. voor ineenstorting
Za 11:3 het t. struikgewas is geplunderd
2Th 1:4 Vandaar dat wĳzelf t. op u zĳn
1Ti 3:6 niet opgeblazen wordt van t.
Ps 59:12; Sp 8:13; 16:5; Jer 13:9; 48:29.
TROTSEREN, 2Pe 2:7; 3:17 de wet t.
TROUW, De 32:20 zonen in wie geen t. is
Tit 2:10 ten volle goede t. tonen
TROUWELOOS, Jer 5:11; Mal 2:14.
Mal 2:16 gĳ moogt niet t. handelen
TROUWELOZE, Sp 14:14 t. van hart
TROUWEN, Lu 14:20 pas een vrouw get.
1Kor 7:39 vrĳ te t., alleen in de Heer
1Ti 4:3 die verbieden te t.
1Kor 7:9, 28, 36; 1Ti 5:14.
TUBERCULOSE, Le 26:16; De 28:22.
TUCHTIGEN, Le 26:18 zevenmaal t.
Sp 19:18 T. zoon terwĳl er nog hoop bestaat
Sp 29:17 T. zoon en hĳ zal u rust verschaffen
TUCHTIGING, Jer 30:14.
TUIG, 1Kon 19:21 met het t. van de stieren
TUIN(EN), Jer 31:12 een welbesproeide t.
Am 9:14 t. aanleggen en vrucht ervan eten
Ge 2:8, 15; 3:24; Jes 51:3; 58:11; Ez 36:35.
¨
TUMULT, Ps 2:1 natien in t. geweest
Jes 32:14 het t. van de stad is uitgestorven
Jes 16:14; Han 4:25; 21:34.
TUREN, Ob 13; 1Pe 1:12.
TURKOOIS, Ex 28:18; Ez 27:16; 28:13.
TUSSEN, Mt 10:35.
TUSSENBEIDE, Ps 106:30 Toen Pinehas t. kwam
Jes 59:16 niemand die t. trad
¨
TWAALF, Ge 49:28 de t. stammen van Israel
Mt 10:2 de namen van de t. apostelen:
Jak 1:1 de t. stammen die verstrooid zĳn:
TWEEDE DOOD, Opb 2:11; 20:6, 14.
Opb 21:8 Dit betekent de t.
TWEE DELEN, 2Kon 2:9 t. van uw geest
TWEELING, Ge 25:24; 38:27; Jo 11:16; 20:24.
TWEEMAAL, 1Kon 11:9 die hem t. verschenen was
TWEEMAAL ZOVEEL, Opb 18:6 Vergeldt haar t.
TWEESNIJDEND, Ps 149:6; Heb 4:12.
TWIJFELEN, Mt 21:21; Mr 11:23.
Jak 1:6 zonder ook maar enigszins te t.
TWIJFELS, Ju 22.
Ro 14:23 Indien hĳ t. heeft
TWIJFELVRAGEN, Ro 14:1 innerlĳke t.
TWIST(EN), Sp 6:19 ieder die t. ontketent
Sp 28:25 die arrogant van ziel is, verwekt t.
1Kor 3:3 aangezien er t. onder u is
Ps 80:6; Sp 16:28; 18:19; 22:10.
TWISTEN, De 33:8 met hem gaan t.
Job 40:2 t. met de Almachtige?
Mt 12:19 Hĳ zal niet t., noch luid roepen
Jes 49:25; 50:8; Ho 4:4.
TWISTGESPREKKEN, 1Ti 6:5.
TWISTGIERIGHEID, Fil 1:17; 2:3; Jak 3:16.
TWISTVRAGEN, 1Ti 6:4; 2Ti 2:23.
Tit 3:9 mĳd dwaze t. en geslachtsregisters
TWISTZAKEN, Klg 3:58.
TWISTZIEK, Sp 21:9 met een t. vrouw
Sp 21:19 Beter dan met een t. vrouw
Sp 26:21 Als hout voor het vuur, is een t. man
Sp 27:15 lekkend dak en een t. vrouw
Ro 2:8 die t. en ongehoorzaam zĳn
TYRUS, Jes 23:1 uitspraak over T.:
Jes 23:17 Jehovah zĳn aandacht op T. richten
2Sa 5:11; 1Kon 7:13; Ps 45:12; Ez 27:2.

U
UIEN, Nu 11:5 de u. en het knoflook!
UITBLAZEN, Job 11:20 hun hoop een u. van de ziel
UITBLAZEN, LAATSTE ADEM, Ge 6:17.
Ge 7:21 Alle vlees op de aarde l.
Ge 25:8 Abraham l. en stierf
Ps 104:29 Neemt gĳ hun geest weg, zĳ l.
Lu 23:46 Nadat hĳ dit had gezegd, hĳ l.
Job 14:10; 34:15.
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UITBLIJVEN, Heb 10:37 hĳ die komt, niet u.
¨
UITBLINKEN, Da 6:3 deze Daniel aanhoudend u.
UITBLUSSEN, Job 18:5 licht zal worden u.
Ps 118:12 u. als een vuur van doornbossen
Sp 13:9 lamp van de goddelozen zal worden u.
Jes 66:24 hun vuur zal niet u. worden
Mt 12:20 een smeulende vlaspit niet u.
2Sa 21:17; Sp 20:20; 24:20; Jes 42:3;
Ez 20:48; Am 5:6.
¨
UITBOTTEN, Heb 9:4 staf van Aaron u.
UITBRAAKSEL, Jes 28:8 tafels vol u.
2Pe 2:22 De hond is tot zĳn u. teruggekeerd
Sp 26:11; Jes 19:14; Jer 48:26.
UITBRAKEN, Le 20:22; Opb 3:16.
UITBREIDEN, De 19:8 Jehovah uw gebied u.
UITBREKEN, Ga 4:27.
UITBUITEN, Jer 25:14; 27:7; 30:8.
2Pe 2:3 zullen u met vervalste woorden u.
UITBUNDIG, Jes 35:1 zich u. verheugen
Jes 65:18 verheugt u u. en weest blĳ
UITBUNDIGE VREUGDE, 1Kr 16:35.
1Sa 2:1 Mĳn hart heeft u. in Jehovah
Ps 25:2 Mogen vĳanden geen u. over mĳ hebben
Ps 45:7 u gezalfd met de olie van u.
Ps 94:3 Hoe lang zullen goddelozen u. hebben?
Ps 105:43; 106:47; 119:111; Sp 11:10; 28:12; Jes 65:18;
Jer 32:41; Ho 2:11.
UITDAGEN, Jer 49:19; 50:44 wie mĳ u.
UITDAGEND, Ps 40:4 niet gewend tot u. mensen
UITDELEN, Han 4:35; Ro 12:8; 1Kor 12:11.
1Ti 1:4 iets u. in verband met geloof
UITDOSSEN, Mr 15:17.
UITDOVEN, Mr 9:48 vuur niet wordt u.
1Th 5:19 het vuur van de geest niet u.
UITDRUKKELIJK, Ro 9:19 zĳn u. wil weerstaan?
UITDRUKKEN, Ga 4:15 gĳ uw ogen u.
UITEENVALLEN, Jes 51:6; Jer 49:23.
UITEENZETTING, 2Kr 13:22; 24:27.
UITEINDEN, Job 38:13 de u. der aarde grĳpen
UITEN, Han 13:27 dingen door Profeten geu.
UITERLIJK, 1Sa 16:7; Jo 7:24.
2Kor 4:16 vervalt de mens die wĳ u. zĳn
UITERLIJKE VERSCHIJNING, Mt 22:16; 28:3.
2Kor 5:12 roemen over de u.
Ga 2:6 God gaat niet op de u. af
UITERLIJKE WAARDE, 2Kor 10:7 dingen naar u.
UITERSTE, Job 34:36 Job tot u. getoetst
UITERSTE BEST, 2Ti 2:15 Doe uw u.
Heb 4:11 ons u. doen die rust in te gaan
2Pe 1:10 uw u. om uw roeping vast te maken
2Pe 3:14 u. om onbevlekt bevonden te worden
UITGELATEN, Jes 22:2 een u. stad
Jes 61:6 zult gĳ u. over uzelf spreken
Jes 23:7; Ze 2:15.
UITGELEIDE, 2Sa 19:31 hem u. doen
UITGELEZEN(EN), Jer 2:21 u. rode wĳnstok
Da 11:15 noch het volk van zĳn u.
UITGEPUT, Job 3:17.
1Kon 17:16 de kruik raakte niet u.
Da 8:27 ik voelde mĳ u. en werd ziek
UITGETEERD, Ps 102:7 Ik ben u.
UITGIETEN, Le 17:13 het bloed u.
Mal 3:10 een zegen over u zal u.
Opb 16:1 de zeven schalen van de toorn u.
UITHOUWEN, Sp 9:1 wĳsheid heeft zuilen u.
UITHUWELIJKEN, 1Kor 7:38.
UITING, 1Ti 5:12 eerste
u. van geloof
´
UITKIEZEN, De 7:6 U heeft God u.
Han 26:16 om u u. als dienaar en getuige
1Kor 1:27 God heeft het dwaze u.
2Th 2:13 omdat God u heeft u. voor redding
De 12:11; Ne 1:9; Za 1:17; Jo 15:16.
UITKIJKPOST, Jes 21:6 stel een u. op
UITKLEDEN, Kol 2:15 regeringen naakt u.
UITKOPEN, Kol 4:5 de gelegen tĳd u.
UITLACHEN, Ps 59:8.
Ps 37:13 Jehovah zelf zal hem u.
UITLEGGEN, Mt 16:3.
1Kor 12:10 aan ander het u. van talen
UITLEGGING(EN), Ge 40:8 u. zaak van God?
1Kor 14:26 een ander heeft een u.

UITBLIJVEN—UITWERKEN
2Pe 1:20 geen profetie door eigen u. ontstaat
Pr 8:1; Da 2:4; 5:16, 26.
UITLENEN, Ps 37:26; 112:5.
Sp 22:7 een knecht van de man die u.
UITLENER, Jes 24:2 hetzelfde voor de u.
UITLOPEN, Ro 5:18 op veroordeling u.
UITMERGELEN, Ze 2:11 alle goden der aarde u.
UITMUNTEND, Ro 2:18 dingen die u. zĳn
UITNEMEND(ER), Heb 1:4; 8:6.
Fil 3:8 u. waarde van de kennis van Christus
UITNEMENDHEID, Ps 68:34.
De 33:26 God in zĳn u.
Klg 3:18 Mĳn u. is vergaan
Ez 7:11 noch is er enige u. in hen
UITNODIGEN, Mt 22:14 er zĳn velen u.
Ex 34:15; Jo 2:2; Opb 19:9.
UITOEFENEN, Heb 4:12 woord van God kracht u.
UITROEIEN, Ex 33:5; Nu 25:11; De 28:21.
Ps 18:37 niet terugkeren totdat zĳ zĳn u.
Jer 9:16 totdat ik hen u. zal hebben
Joz 24:20; 2Sa 21:5; 22:38; Ne 9:31; Ez 20:13.
UITROEPEN, Le 25:10 vrĳheid u.
Jes 61:1 vrĳheid u. tot de gevangenen
Jer 34:17 door vrĳlating te blĳven u.
Lu 19:40 zouden de stenen het u.
Ex 33:19; De 32:3; Jes 61:2; Jer 19:2; 34:8.
UITRUSTING, Ge 45:20 geen leed wegens u.
UITSCHIFTEN, Ez 20:38 de opstandigen u.
UITSCHOT, 1Kor 4:13 als het u. der wereld
UITSCHREEUWEN, Jer 25:34.
UITSCHUDDEN, Ne 5:13.
UITSLUITEN. Zie ook UITWERPEN.
Jes 66:5 die u u. wegens mĳn naam
UITSPANSEL, Ge 1:6; Ps 150:1; Ez 1:22; 10:1.
Ps 19:1 u. vertelt van werk van zĳn handen
Da 12:3 stralen als glans van u.
UITSPRAAK, Mt 4:4 elke u. uit Jehovah’s mond
UITSPRAKEN, HEILIGE, Han 7:38; Ro 3:2.
Heb 5:12 elementaire dingen van de h. Gods
1Pe 4:11 hĳ spreke de h. Gods
UITSPRUITEN, Jes 4:2; 61:11.
Ps 72:7 In zĳn dagen zal de rechtvaardige u.
Ps 92:7 goddelozen u. als de plantengroei
Jes 42:9 voordat ze u., doe ik ze horen
Jes 66:14 uw beenderen zullen u. als gras
UITSTEKEN, Re 16:21 hem de ogen u.
UITSTEL, Ez 12:25, 28 Er zal geen u. zĳn
UITSTELLEN, Sp 13:12; Da 9:19.
UITSTORTEN, Ps 22:14 Als water ben ik u.
Jes 53:12 zĳn ziel in de dood u.
Ze 3:8 mĳn openlĳke veroordeling u.
Han 2:17 zal ik wat van mĳn
geest u.
¨
Ps 45:2; 62:8; Ez 21:31; Joe 2:28; Na 1:6; Ze 1:17;
Han 2:33.
UITSTREKKEN, Jes 14:27 zĳn hand
´ ´ is u.
Fil 3:13 mĳ u. naar de dingen voor mĳ
UITSTROOIEN, Sp 11:24 bestaat er een die u.
Sp 15:7 lippen van wĳzen blĳven kennis u.
Ez 10:2 kolen vuur u. over de stad
¨
UITTOCHT, Heb 11:22 u. van zonen van Israel
UITVAAGSEL, 1Kor 4:13 het u. van alle dingen
UITVERKOREN, 1Th 1:4.
Mt 22:14 velen uitgenodigd, weinigen u.
1Pe 2:4 u., kostbaar, bĳ God
1Pe 2:9 gĳ zĳt een u. geslacht
UITVERKORENE(N), Jes 42:1 Mĳn u.
Jes 65:22 werk van handen zullen u. verbruiken
Mt 24:24 ten einde de u. te misleiden
Mt 24:31 engelen zullen u. bĳeenvergaderen
Mr 13:20 ter wille van de u. dagen verkort
Mr 13:27 u. bĳeenvergaderen van windstreken
Lu 18:7 recht doen wedervaren aan zĳn u.
Opb 17:14 de geroepenen en u.
Ps 89:3; Mt 24:22; Ro 8:33; Kol 3:12; 2Ti 2:10.
UITVINDING, 2Kr 26:15 u. van werktuigkundigen
UITVOEREN, Ps 21:11 denkbeelden niet u.
UITVORSEN, Ps 64:6; Sp 25:2.
UITWASEMING, Opb 18:2 elke onreine u.
UITWEG, 1Kor 10:13 zal hĳ ook voor u. zorgen
UITWENDIG, 2Kor 11:28 dingen van u. aard
UITWERKEN, Ro 7:18 vermogen om u.

UITWERPEN—VERACHTEN
UITWERPEN, Mt 10:1; Jo 16:2.
Jo 9:22; 12:42 uit de synagoge gew.
UITWERPSELEN, De 23:13; Ez 4:12.
Sp 30:12 geslacht dat van u. niet gewassen is
UITWIJZEN, 1Kor 3:13 het vuur zal u.
UITWISSELING, Ro 1:12 u. van aanmoediging
UITWISSEN, Ps 51:1 mĳn overtredingen u.
Jer 18:23 die zonde van hen niet u.
Opb 3:5 zĳn naam geenszins u.
De 9:14; Han 3:19; Kol 2:14.
UITZENDEN, Ps 43:3 uw licht en waarheid u.
Mt 10:16 Ik u u. als schapen
Ro 10:15 Hoe prediken indien niet u.?
Ga 4:4 tĳdgrens gekomen, God zĳn Zoon u.
Mt 10:5; 13:41; Lu 10:1; Han 3:20; 1Kor 1:17; 1Jo 4:9.
UITZIEN, Mi 7:7 naar Jehovah blĳven u.
UITZINNIG, Lu 6:11 zĳ werden geheel en al u.
UITZINNIGHEID, 2Ti 3:9 u. allen duidelĳk
UNIEK, Ez 7:5 een u. rampspoed komt
UR, Ge 11:28; 15:7.
URIA, Jer 26:21 U. werd bevreesd
URIM EN TUMMIM, Ex 28:30; Ezr 2:63.
UUR, Mt 24:36 Van die dag en dat u.
Lu 22:53 uw u. en autoriteit der duisternis
Jo 17:1 het u. is gekomen; verheerlĳk uw zoon
1Jo 2:18 kinderen, het is het´ ´ laatste u.
Opb 17:12 ontvangen voor een u. autoriteit
Mt 24:44, 50; 26:45; Opb 3:10; 14:7, 15; 18:10.
UZELF, Jo 18:34.
Ex 32:13 aan wie gĳ bĳ u. gezworen hebt
Jo 17:5 verheerlĳk mĳ naast u. met heerlĳkheid
1Kor 6:19 Ook behoort gĳ u. niet toe
UZZA, 2Sa 6:6 U. stak hand uit naar ark
UZZIA, 2Kr 26:21 U. bleef een melaatse
2Kr 26:1; Jes 6:1; Mt 1:8.

V
VAAG, 1Kor 13:12 zien v. omtrekken
VAAL, Opb 6:8 ik zag, en zie! een v. paard
VACHT, Re 6:37-40.
´
VADER(EN, S), Ps 2:7 ben ık uw v. geworden
Ps 89:26 Gĳ zĳt mĳn V., mĳn God
Sp 17:6 de luister der zonen zĳn hun v.
Jes 64:8 Jehovah, gĳ zĳt onze V.
Mt 6:9 Onze V. in de hemelen
Mt 23:9 Noemt niemand op aarde uw v.
Jo 8:44 Gĳ zĳt uit uw v. de Duivel
Jo 14:28 de V. is groter dan ik
Ef 6:4 v., irriteert uw kinderen niet
Jak 1:17 de V. der hemelse lichten
Ge 2:24; Sp 6:20; 23:22; Jes 38:19; Mal 4:6; Mt 10:37;
26:29; Lu 2:49; Jo 10:30; 14:6, 24; 1Kor 4:15; Ga 1:14;
Ef 4:6; Opb 14:1.
VADERLIJKE HUIZEN, 1Kr 24:4, 31; 26:13.
VADERLIJK HUIS, Joz 22:14;´ 1Kr
23:11.
´
Nu 17:2 neem voor elk v. een staf
VADERLOZE JONGEN(S), Ps 68:5 vader van v.
Ex 22:22; De 10:18; Ps 10:14; Jer 5:28.
VAL, Joz 23:13; Ro 11:9.
VALLEIVLAKTE, Ez 37:1.
Jes 40:4 het oneffen landschap tot een v.
VALLEN, Sp 11:28 op rĳkdom vertrouwt zal v.
Sp 24:16 rechtvaardige kan zevenmaal v.
Lu 11:17 huis tegen zichzelf verdeeld v.
Ro 14:4 staat of v. voor eigen meester
1Kor 10:12 moet oppassen dat hĳ niet v.
Heb 10:31 in de handen van de levende God v.
Ps 37:24; Lu 23:30; Ro 14:13; 1Ti 6:9.
VALLENDE ZIEKTE, Mt 4:24; 17:15.
VALS, Ex 20:16 geen v. verklaring afleggen
Mt 24:24 v. christussen en v. profeten
Lu 3:14 beschuldigt niemand v.
2Kor 11:13 zulke mensen zĳn v. apostelen
Le 6:3; Ps 27:12; Sp 6:19; 19:5; Jes 9:15; Mt 26:59; Ga 2:4.
VALSELIJK, Za 5:4 v. een gezworen eed doet
1Ti 6:20 v. zo genoemde kennis
VALSE PROFEET, Opb 16:13.
VALSE PROFETEN, Mt 7:15 v. in schaapsklederen
Mt 24:11 En vele v. zullen opstaan
2Pe 2:1 Er stonden ook v. onder het volk op
1Jo 4:1 want er zĳn vele v. uitgegaan
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VALSTRIKKEN, Ps 11:6 v., vuur en zwavel
Re 2:3; Ps 64:5; Jer 18:22.
VALS VOORKOMEN, 1Th 2:5.
VANEENBRENGEN, Mt 19:6; Mr 10:9.
VANEENSCHEUREN, Pr 3:7.
Jes 64:1 dat gĳ slechts de hemel hadt v.
VANEENSPLIJTEN, Nu 16:31.
VANGEN, 1Kor 3:19 v. wĳzen in hun listigheid
VANGST, Lu 5:4 laat netten neer voor een v.
VAREN, Han 27:5; Opb 18:17.
VARKENSSNUIT, Sp 11:22 neusring in v.
VAST(ER), 1Kon 8:49 uw v. woonplaats
Jes 28:16 kostbare hoek van een v. fundament
Heb 6:19 als een anker, zowel zeker als v.
2Pe 1:10 uw roeping en verkiezing v. maken
2Pe 1:19 profetische woord des te v. gemaakt
Ps 89:14; 2Ti 2:19; Heb 5:12, 14; 1Pe 5:9.
VASTEN, Es 4:16; Jer 14:12.
Mt 6:16 Wanneer gĳ v.
Lu 5:33 De discipelen van Johannes v.
Lu 5:34 vrienden van bruidegom laten v.
VASTEN (de, het), 2Kr 20:3; Jon 3:5.
Jes 58:5 het v. dat ik verkies
Mr 2:18 onderhouden discipelen de v. niet?
¨
VASTENTIJD, Joe 1:14 Heiligt een v.
VASTGESTELDE TIJD, Pr 3:1 Voor alles een v.
VASTHEID, Kol 2:5 de v. van uw geloof
VASTHOUDEN, Heb 3:6 hoop stevig v.
VASTKLEMMEN, Jo 20:17 u niet aan mĳ v.
VASTSTAAN, 1Kor 16:13 v. in het geloof
Fil 4:1 v. in de Heer, geliefden
2Th 2:15 v. en houdt u aan overleveringen
Ga 5:1; Fil 1:27; 2Pe 1:12.
VASTSTELLEN, Han 17:31 een dag v.
VAT(EN), Mt 25:4 olie in hun v. meenamen
Han 9:15 deze man is mĳ een uitverkoren v.
Ro 9:21 het ene v. voor een eervol gebruik
2Kor 4:7 Wĳ hebben schat in aarden v.
Es 1:7; Jer 25:34; Ro 9:22; Opb 2:27.
VATTEN, Ef 3:18 in staat geestelĳk te v.
VEE, Ex 9:3 Jehovah’s hand komt over uw v.
De 3:19 ik weet heel goed dat gĳ veel v. hebt
Ps 107:38 hĳ laat hun v. niet weinig worden
Jes 30:23 Uw v. zal grazen
1Kor 15:39 er is ander vlees van v.
VEELHEID, Sp 11:14; 15:22 v. van raadgevers
VEELVRAAT, Mt 11:19.
VEELVRATEN, Tit 1:12 werkeloze v.
VEELVULDIG, Pr 6:1 rampspoed die v. voorkomt
VEERKRACHT, Jes 18:2 een natie van v.
VEERTIG, Ge 7:4 v. dagen en v. nachten
De 29:5 Terwĳl ik u v. jaar bleef leiden
Mr 1:13 v. dagen in de wildernis
Ex 16:35; Ez 4:6; Mt 4:2; Han 1:3.
VEGEN, Lu 15:8 v. haar huis en zoekt
VEILIG, Han 28:4.
VEILIGE HOOGTE, Ps 59:17 God is mĳn v.
Ps 9:9; 18:2; 62:6; 144:2.
VEILIGHEID, Fil 3:1 het dient u tot v.
Ps 12:5; Han 27:34; 28:1.
VEL, Ge 3:21 lange kleren van v.
VELD(EN), Mt 13:38 het v. is de wereld
Jo 4:35 ziet de v., dat ze wit zĳn
Jes 55:12; Mt 6:30; 13:44; 24:18, 40.
VELDFLES, 1Sa 26:11, 16; 1Kon 19:6.
VELDTOCHT, MILITAIRE, Nu 31:14.
VELEN, Mt 22:14 v. uitgenodigd
VENSTER, Han 20:9 Eutychus zat aan het v.
Ge 8:6; Re 5:28; Sp 7:6; 2Kor 11:33.
VENTERS, 2Kor 2:17 wĳ zĳn geen v.
VERACHTELIJK, Es 3:6; Mt 5:22.
Jo 5:29 zĳ die v. dingen hebben beoefend
2Kor 10:10 en zĳn spreken v.
Tit 2:8 niets v. over ons te zeggen
Jo 3:20; Ro 9:11; Jak 3:16.
VERACHTEN, Ps 51:17 gebroken hart niet v.
Jes 53:3 Hĳ was v. en werd gemeden
Tit 2:15 Laat niemand u ooit v.
Sp 1:7; 6:30; 11:12; 23:9, 22; 30:17; Pr 9:16; Ez 17:19; Ob 2.
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VERACHTING, Sp 12:8 tot v. komen
Ga 4:14 hebt gĳ niet met v. behandeld
Heb 10:29 de geest met v. heeft gekrenkt?
Job 31:34; Ps 107:40; Sp 18:3; Jes 23:9.
VERADEMING, Es 4:14 vanuit andere plaats v.
VERAFSCHUWEN, Ps 22:24; Sp 3:11.
VERANDEREN, Han 6:14; Fil 3:21.
Ps 15:4 en toch v. hĳ het niet
Jer 13:23 Kan een Kuschiet zĳn huid v.?
Jer 23:36 gĳ hebt de woorden van God v.
Da 7:25 eropuit zĳn tĳden en wet te v.
Mal 3:6 ik ben Jehovah; ik ben niet v.
Ro 12:2 wordt v. door uw geest te hervormen
1Kor 7:31 toneel van wereld is bezig te v.
2Kor 3:18 in hetzelfde beeld v.
2Kor 11:14 Satan zelf blĳft zich v.
VERANDERING, Sp 24:21; Heb 7:12.
Jak 1:17 en bĳ hem is geen v.
VERANTWOORDELIJKHEID, 1Kr 9:33.
VERARMD, Ps 79:8 want wĳ zĳn zeer v.
Ps 116:6 Ik was v., en voorts gered
VERBAASD, Mt 15:31.
Job 26:11 v. wegens bestraffing
Ps 48:5 daarom stonden zĳ v.
Jer 4:9 profeten zelf zullen v. zĳn
Lu 2:47 stonden v. over zĳn begrip
Han 2:7 zĳ waren v. en zeiden:
VERBANNEN, Ge 4:11 nu zĳt gĳ vervloekt en v.
VERBANNING, Ezr 7:26.
Za 14:11 er zal geen v. meer plaatsvinden
VERBAZEN, Han 9:21 allen v. zich
VERBAZING, 2Th 1:10 die dag met v. beschouwd
VERBEELDING, Sp 18:11 in zĳn v. als een muur
VERBERGEN, Job 14:13 mĳ in Sjeool zoudt v.
Ps 27:5 mĳ v. in zĳn plaats van beschutting
Sp 22:3 en zich vervolgens v.
Jer 16:17 Ze zĳn niet v. geweest
Ze 2:3 Wellicht zult gĳ v. worden
Mt 5:14 Een stad kan niet v. worden
Mt 11:25 voor de wĳzen v.
Lu 8:17 niets v. dat niet openbaar zal worden
Lu 9:45 Ja, het was voor hen v.
Ef 3:9 heilige geheim v. geweest in God
Kol 1:26 het heilige geheim, dat v. was
Kol 3:3 uw leven is v. met de Christus
Ps 9:15; Jes 26:20; 28:15; 30:20; Jer 23:24; 1Ti 5:25;
Opb 6:16.
VERBIDDEN, Jes 19:22 zich door hen laten v.
VERBIJSTERD, Jes 19:3 geest van Egypte v.
Han 2:6 Toen geluid ontstond, menigte v.
VERBIJSTERING, De 28:28; Za 12:4.
VERBINDEN, Jes 61:1 gebrokenen van hart v.
Da 11:23 omdat men zich met hem v. heeft
1Sa 2:36; 2Kon 12:20; 14:19; Da 11:6.
VERBITTERD, Ge 45:24 Wordt niet v.
VERBITTERING, Heb 3:16 v. veroorzaakten?
VERBLEKEN, Ze 2:1 die niet van schaamte v.
VERBLIJDEN, Za 9:9.
VERBLIJFPLAATS(EN), Jer 25:37; Ez 34:14.
Jes 32:18 mĳn volk moet in vredige v. wonen
VERBLIJVEN, Han 3:21 die in de hemel moet v.
VERBLINDEN, Jo 12:40; 1Jo 2:11.
De 16:19 steekpenningen v. de ogen der wĳzen
2Kor 4:4 god van dit samenstel de geest v.
VERBOD, Da 6:7, 9, 12, 13, 15.
VERBOLGEN, Sp 14:16 verstandeloze v.
Ps 78:59; 89:38; Sp 26:17.
VERBOLGENHEID, Sp 11:4 dag der v.
VERBOND(EN), Ge 9:9 ik richt mĳn v. op
Ps 50:5 die mĳn v. sluiten over slachtoffer
Ps 89:3 een v. gesloten jegens David
Jes 28:15 Wĳ hebben een v. met de Dood
Jer 31:31 ik zal een nieuw v. sluiten
Da 11:30 verdoemenissen tegen het heilig v.
Ho 2:18 v. in verband met het wild gedierte
Mal 3:1 de boodschapper van het v.
Mt 26:28 dit betekent mĳn bloed van het v.
Lu 22:29 ik sluit een v. met u
1Kor 11:25 Deze beker betekent het nieuwe v.
2Kor 3:6 dienaren van een nieuw v.
Ga 4:24 deze vrouwen betekenen twee v.:

VERACHTING—VERDIENEN
Heb 8:6 beter v., dat wettelĳk bevestigd is
Heb 9:17 v. geldig over dode slachtoffers
Heb 12:24 Jezus, middelaar van nieuw v.
Ge 15:18; Ex 19:5; Joz 9:6; Ps 25:10; Jes 24:5; Am 1:9;
Han 7:8; Ro 9:4; 2Kor 3:14; Ga 3:15; Heb 7:22; 9:16.
VERBONDENHEID, 1Kor 7:24 in v. met God
VERBORGEN(E), De 29:29; Mt 6:4; Ro 2:16.
Ps 51:6 in mĳn v. binnenste wĳsheid doen kennen
Sp 27:5 Beter terechtwĳzing dan v. liefde
Da 2:22 Hĳ openbaart de v. dingen
Mt 6:6 uw Vader, die in het v. is
1Kor 2:7 wĳ spreken de v. wĳsheid
Opb 2:17 wat van het v. manna geven
VERBORGEN HOUDEN, Joz 6:25; Ps 89:46.
VERBRANDEN, Na 2:13; Mt 13:30.
Ez 5:4 en ze in het vuur tot as v.
Mi 1:7 geschenken zullen in vuur v. worden
1Kor 3:15 indien iemands werk v.
Opb 17:16 de hoer haten en met vuur v.
Opb 18:8 ze zal geheel v. worden
VERBRANDING, Opb 18:9.
VERBREKEN, Re 2:1; Jes 28:13.
Ps 119:126 Zĳ hebben uw wet v.
Jes 8:15 velen zullen vallen en v. worden
Jes 24:5 zĳ hebben het verbond v.
VERBREKING, Jer 50:22.
Jes 65:14 jammeren wegens v. des geestes
VERBRIJZELDE(N), Jes 57:15 verblĳf bĳ de v.
Ps 9:9; Jes 58:6; Lu 4:18.
VERBRIJZELEN, Jes 8:9 Omgordt u en wordt v.!
Jes 53:5 hĳ werd v. om onze dwalingen
Da 2:44 Het zal al deze koninkrĳken v.
Jo 19:36 Geen been van hem zal worden v.
Ro 16:20 God zal Satan onder uw voeten v.
Ps 72:4; 74:14; 89:23; 94:5; Jes 53:10; Jer 46:5; Za 11:6.
VERDAMPEN, Ex 16:14; Jes 44:27.
VERDEDIGEN, 2Kon 20:6 ik wil deze stad v.
Fil 1:7 het v. van het goede nieuws
1Pe 3:15 altĳd gereed u te v. voor ieder
2Kon 19:34; Jes 31:5; Za 9:15; 2Kor 12:19.
VERDEDIGING, Za 12:8 zal Jehovah een v. zĳn
Lu 12:11 wat gĳ ter v. zult spreken
Fil 1:16 voor de v. van het goede nieuws
2Ti 4:16 Bĳ mĳn eerste v. is niemand
Han 19:33; 25:16.
VERDEELD, Mr 3:24 als koninkrĳk v. raakt
Da 2:41; 5:28; 11:4; 1Kor 1:13.
VERDEELDHEID, Mt 10:35 om v. te brengen
Lu 12:51 Volstrekt niet, veeleer v.
Ro 16:17 hen in oog houden die v. veroorzaken
1Kor 1:10 dat er geen v. onder u is
Jo 9:16; 1Kor 11:18; Ga 5:20.
VERDELEN, Joz 18:5; Re 7:16.
Jes 53:12 met machtigen zal hĳ de buit v.
VERDELGEN, 2Kr 32:21 engel v. iedere man
Ps 92:7 opdat zĳ voor eeuwig v. worden
Ps 145:20 alle goddelozen zal hĳ v.
Da 11:44 hĳ zal uitgaan ten einde te v.
Ga 5:15 dat gĳ niet door elkaar wordt v.
Ge 34:30; Ex 9:15; 23:23; De 6:15; 28:63; Ps 37:38; 83:4;
106:23.
VERDELGER, 1Kor 10:10 omkwamen door de v.
Heb 11:28 v. eerstgeborenen niet zou aanraken
VERDELGING, Jes 28:22; Da 9:27.
Jes 10:22 Een v. waartoe besloten is
Ze 1:18 bewoners aan een v. prĳsgeven
VERDERF, 2Kr 22:4; Ez 9:6.
Ro 8:21 vrĳgemaakt van de slavernĳ des v.
Ga 6:8 uit zĳn vlees v. oogsten
2Pe 2:19 zĳn zelf slaven van het v.
Han 2:27, 31; 13:36; 2Pe 1:4.
VERDERFELIJK, De 9:12 uw volk v. gehandeld
1Kor 15:53, 54 wat v. is
VERDERFELIJKE SEKTEN, 2Pe 2:1 v. invoeren
VERDERFELIJKHEID, 1Kor 15:42, 50.
VERDERVEN, Opb 11:18 om te v. die aarde v.
Opb 19:2 die met haar hoererĳ de aarde v.
VERDERVER, Jes 54:16 Ikzelf heb v. geschapen
VERDIENEN, Mt 26:66 Hĳ v. de dood
Han 26:31 beoefent niets wat dood v.
Lu 23:15; Han 23:29; Ro 1:32.

VERDIENSTE(N)—VERGEVEN
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VERDIENSTE(N), 1Kor 8:8.
Sp 11:18 wie rechtvaardigheid zaait, ware v.
Lu 6:32, 34 wat voor v. hebt gĳ dan?
1Pe 2:20 welke v. steekt erin
VERDOEMENISSEN, Da 11:30 v. tegen verbond
VERDORD, Mr 3:3 de mens met de v. hand
VERDORREN, Mt 13:6; 21:19; 1Pe 1:24.
Jak 1:11 de zon doet de plantengroei v.
VERDORVEN, Ps 14:3 zĳ zĳn allen v.
Ez 20:44 overeenkomstig uw v. handelingen
2Kor 11:3 bevreesd dat uw geest v. zou worden
Ef 4:29 geen v. woord uit uw mond voortkomen
2Ti 3:8 mensen die volkomen v. van geest zĳn
Ge 6:11; 1Ti 6:5.
VERDRAAGZAAMHEID, Ro 2:4.
VERDRAAID, De 32:5 krom en v. geslacht!
Sp 12:8 maar wie v. van hart is
Mt 17:17; Fil 2:15 v. geslacht
Han 20:30 mannen die v. dingen zullen spreken
VERDRAAIEN, Ga 1:7 het goede nieuws v.
2Pe 3:16 die de niet-onderwezenen v.
Ex 23:6; Job 33:27; Sp 31:5; Han 13:10.
VERDRAAIING, Sp 11:3; 15:4.
VERDRAGEN, Mal 3:2 de dag van zĳn komst v.
Ro 9:22 vaten der gramschap v.
Ef 4:2 elkaar in liefde v.
VERDREVENEN, Jes 11:12 de v. vergaderen
Ps 147:2; Jes 16:3, 4; 27:13; 56:8.
VERDRIJVEN, Re 11:24 uit zĳn bezit v.
VERDRINGEN, Jer 9:4 iedere broeder zou v.
VERDRINGERS, Ps 49:5 de dwaling van mĳn v.
VERDRINKEN, Opb 12:15 de rivier haar zou v.
VERDRUKKEN, Jer 50:33; Heb 11:37.
Ex 23:9 gĳ moogt een vreemdeling niet v.
Jer 7:6 indien gĳ weduwe niet zult v.
VERDRUKKER(S), Re 6:9; Jes 16:4.
VERDRUKKING(EN), Mt 24:9 overleveren aan v.
Mt 24:21 grote v. zoals niet is voorgekomen
Jo 16:33 In de wereld v., maar schept moed!
Ro 12:12 Volhardt onder v.
1Kor 7:28 Zĳ zullen v. hebben in hun vlees
2Kor 1:4 die ons vertroost in al onze v.
2Kor 4:17 v. van korte duur en licht
1Th 1:6 onder veel v. met vreugde aanvaard
2Th 1:6 v. vergelden aan die v. veroorzaken
Heb 10:33 soms aan v. blootgesteld
Jak 1:27 voor weduwen zorgen in hun v.
Opb 2:10 opdat gĳ tien dagen v. hebt
Opb 7:14 die uit de grote v. komen
Jer 6:6; Mr 4:17; Han 7:10; 14:22; 20:23; Ro 2:9; 5:3;
8:35; 2Kor 6:4; Kol 1:24; 1Th 3:3.
VERDUISTERD,
Ef 4:18.
¨
Joe 2:10 De zon en de maan zĳn v. geworden
Ro 1:21 hun onverstandig hart werd v.
Ro 11:10 laat hun ogen v. worden
VERDUISTEREN, Job 38:2 bezig raad te v.
VERDUREN, Heb 12:7.
Jes 53:7 Hĳ kreeg het zwaar te v.
1Pe 2:20 Indien gĳ het v., is dat aangenaam´ ´
VERDWAALD, Mt 18:12 honderd schapen en een v.
1Pe 2:25 gĳ waart v. als schapen
VERDWIJNEN, Heb 8:13 verouderd, op punt te v.
VEREISTE, Ro 8:4 rechtvaardige v. van de Wet
VERENIGD, Ge 49:6; Jes 14:20.
1Kor 1:10 nauw v. in geest
VERENIGEN, Ps 86:11 V. mĳn hart
1Kor 6:16 die zich met een hoer v.
1Kor 6:17 Hĳ die zich met de Heer v.
VERENIGEND, Ef 4:3 v. band van vrede
VEREREN, Ro 1:25 zĳ die de schepping hebben v.
VERERING, 2Th 2:4 voorwerp van v. genoemd
VERF, Jer 4:30 uw ogen met v. vergroten?
VERFOEIEN, Ps 5:6 bedrog door Jehovah v.
De 7:26; Job 19:19; Ps 106:40; 119:163.
VERFOEILIJK, De 14:3 niets v. eten
De 27:15 een beeld, iets v. voor Jehovah
Sp 3:32 slinkse persoon iets v. voor Jehovah
Sp 12:22 Leugenlippen zĳn iets v.
Sp 16:5 die trots van hart is, is iets v.
Tit 3:3 ook wĳ waren eens v., elkaar hatend
Ge 43:32; Le 20:13; Sp 28:9; Jes 41:24; Mal 2:11; Tit 1:16.

VERFOEILIJKHEDEN, Ez 9:4 kermen over de v.
De 18:9; 2Kr 28:3; 33:2; Jer 7:10; Ez 23:36.
VERGAAN, Nu 16:33 in Sjeool, zodat zĳ v.
2Sa 1:27 Hoe zĳn de oorlogswapens v.!
Ps 2:12 opdat gĳ niet van de weg v.
Ps 9:6 de vermelding
van hen zal stellig v.
¨
Ps 10:16 De nati´ en zĳn van zĳn aarde v.
Ps 68:2 Laten zo goddelozen van voor God v.
Ps 146:4 op die dag v. zĳn gedachten
Sp 11:15 slecht v. wanneer borg gesteld
Jes 29:14 de wĳsheid van wĳze mannen moet v.
Mt 18:14 dat een van deze kleinen v.
1Kor 1:18 dwaasheid voor hen die v.
2Th 2:10 met bedrog voor degenen die v.
De 30:18; Ps 37:20; Pr 9:6; Jes 60:12; Jer 7:28; 10:11;
Han 8:20; Ju 11.
VERGADEREN, Ps 50:5 V. mĳ mĳn loyalen
¨
Ze 3:8 rechterlĳke beslissing, natien te v.
Mt 23:37 uw kinderen v., ´ zoals
een hen
´
¨
Mt 25:32 natien zullen voor hem v. worden
Heb 10:25 het onderling v. niet nalatend
Opb 16:16 ze v. hen tot Har–Magedon
Jes 11:12; Jer 29:14; Mi 2:12; 4:6; Jo 11:52; 1Kor 5:4;
Opb 16:14.
VERGADERING(EN), Ps 1:5 noch zondaars in v.
Jes 1:13 magische kracht te zamen met de v.
Am 5:21 ik zal mĳ niet verheugen in uw v.
Nu 27:16; Ps 82:1; Han 19:39.
VERGANKELIJK, Ps 39:4 weten hoe v. ik ben
Ro 1:23 beeld van een v. mens
1Kor 9:25 om een v. kroon te verkrĳgen
1Pe 1:18 gĳ niet met v. dingen werdt bevrĳd
1Pe 1:23 niet door v., maar onvergankelĳk
VERGELDEN, Ps 35:12 Zĳ v. mĳ kwaad voor goed
Ps 116:12 Wat zal ik Jehovah v.
Sp 20:22 Zeg niet: Ik wil kwaad v.!
Mt 16:27 een ieder v. naar zĳn gedrag
Ro 11:35 zodat het hem v. moet worden?
Ro 12:17 V. niemand kwaad met kwaad
2Th 1:6 rechtvaardig verdrukking te v.
Heb 10:30 Aan mĳ is de wraak; ik wil v.
Sp 17:13; Jes 59:18; 66:15; Jer 51:24; Ro 12:19;
2Ti 4:14; Opb 18:6.
VERGELDING(EN), Jes 34:8 jaar van v.
Jes 35:4 God zal komen met v.
Jer 51:56 Jehovah is een God van v.
2Kor 6:13 Bĳ wĳze van v., verruimt u
2Th 2:10 voor degenen die vergaan, als een v.
De 32:41; Ps 94:2; Ro 1:27; 11:9; Heb 2:2.
VERGELIJKEN, Ps 49:12; Sp 27:15.
Ps 89:6 wie kan met Jehovah worden v.?
Jes 40:18 met wie kunt gĳlieden God v.
Jes 46:5 Met wie wilt gĳlieden mĳ v.
2Kor 10:12 zich onderling met elkaar v.
VERGELIJKING(EN), Ro 8:18; Ga 6:4.
Jo 16:25 niet meer in v. spreken
VERGETELHEID, Ps 88:12 land van v.?
VERGETEN, De 4:23
¨ dat gĳ het verbond niet v.
Ps 9:17 alle natien die God v.´
Jes 49:15 vrouwen v., maar ık zal u niet v.
Jes 65:16 vroegere benauwdheden v.
Jer 23:27 mĳn
¨ volk mĳn naam te doen v.
Ho 8:14 Israel ging zĳn Maker v.
Fil 3:13 De dingen achter mĳ v.
Heb 6:10 zodat hĳ uw werk en liefde zou v.
2Pe 1:9 v. dat hĳ van zonden gereinigd is
De 6:12; Job 19:14; Ps 9:18; 10:11; 45:10; 78:7;
Jer 30:14; 50:5; Ho 4:6; Heb 13:16.
VERGEVEN, Ex 32:32 hun zonde v.
1Kon 8:50 gĳ moet uw volk v.
Jer 31:34 ik zal hun dwaling v.
Mi 7:18 een God als gĳ, die dwaling v.
Mt 6:12 v. ons onze schulden
Mt 12:31 zonde tegen de geest niet v.
Jo 20:23 zonden van wie maar ook v.
Jak 5:15 zal het hem v. worden
1Jo 1:9 zodat hĳ ons onze zonden v.
Ex 23:21; 34:9; Nu 14:19; 1Sa 15:25; 1Kon 8:36;
Ps 25:11, 18; Jes 55:7; Mt 9:6; Mr 2:7; 11:25; 2Kor 2:10;
Heb 10:18.
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VERGEVING, Mt 26:28 bloed vergoten tot v.
Mr 1:4 doop van berouw tot v. van zonden
Han 2:38 gedoopt in naam van Jezus tot v.
Kol 1:14 verlossing door losprĳs, de v.
Heb 9:22 geen bloed vergoten, geen v.
Ne 9:17; Lu 1:77; 24:47; Han 10:43.
VERGEWISSEN, Ro 12:2 u v. wat wil van God is
Ga 6:4 zich ervan v. wat eigen werk is
Fil 1:10 u van de belangrĳker dingen v.
1Th 5:21 V. u van alles
VERGEZELLEN, Ro 15:24 een eindweegs v.
VERGIETEN, Ge 9:6 wie bloed van een mens v.
VERGIFFENIS, Ps 99:8.
VERGISSING, Le 4:2 bĳ v. zondigt
Nu 15:25 want het was een v.
VERGOEDEN, Le 24:18; 2Sa 12:6.
VERGOEDING, Ex 21:34; Ez 29:20.
1Ti 5:4 passende v. aan hun ouders betalen
VERGROTEN, Mt 23:5 v. de franjes van klederen
VERGUNNEN, Heb 6:3 indien God het v.
VERHALEN, Re 5:11 de daden van Jehovah v.
Ps 78:4 ze aan het komende geslacht v.
Han 15:14 Simeon heeft uitvoerig v.
Ge 40:8; 41:12; Ex 24:3; 2Kon 8:4; 1Kr 16:24; Ps 22:30;
40:5; 48:13; Jer 51:10.
VERHALEN (de), 1Ti 1:4; 4:7 onware v.
2Ti 4:4 zich tot onware v. keren
2Pe 1:16 kunstig verzonnen onware v.
VERHARDEN, De 15:7 uw hart niet v.
Ne 9:16 voorvaders hebben hun nek v.
Sp 29:1 terechtgewezen maar zĳn nek v.
Heb 3:13 v. door de kracht der zonde
Heb 4:7 v. uw hart niet
Sp 28:14; Da 5:20; Han 19:9; Heb 3:8, 15.
VERHEERLIJKEN, Ps 50:15; 86:12; Jes 25:3.
Jo 15:8 Hierin wordt mĳn Vader v.
Jo 17:5 Vader, v. mĳ naast uzelf
Ro 8:17 opdat wĳ ook te zamen worden v.
1Kor 6:20 V. God in ulieder lichaam
Heb 5:5 heeft ook Christus zichzelf niet v.
Da 5:23; Jo 7:39; 12:28; 17:1, 4, 10; Ro 1:21; 15:6;
1Pe 2:12; Opb 18:7.
VERHEFFEN, Sp 14:29 v. dwaasheid
Sp 14:34 Rechtvaardigheid v. een natie
Sp 15:25 Het huis van wie zich v.
Jes 14:13 Boven de sterren mĳn troon v.
Da 11:36 hĳ zal zich v. boven elke god
VERHEFFING, Ge 4:7 zal er dan geen v. zĳn?
VERHELEN, Job 27:11.
Ps 40:10 uw goedheid niet v. in de gemeente
VERHEUGD, 1Kon 8:66 v. en vrolĳk van hart
Han 5:41 gingen van Sanhedrin vandaan, v.
VERHEUGEN, 1Kr 29:9 David v. zich
Ps 97:1 Laten de vele eilanden zich v.
Ps 104:15 wĳn, die het hart v.
Sp 27:11 Wees wĳs, mĳn zoon, en v. mĳn hart
Sp 29:2 rechtvaardigen vele, v. zich het volk
Mt 5:12 V. u en springt op van vreugde
Ro 12:15 V. u met mensen die zich v.
Fil 4:4 V. u altĳd in de Heer
Pr 8:15; Jes 65:13; Lu 13:17; Jo 8:56; 16:20; Han 7:41;
2Kor 6:10; Fil 4:10; Kol 1:24; 1Pe 1:8.
VERHEUGING, Ps 97:11 v. voor oprechten
Ps 100:2 Dient Jehovah met v.
VERHEVEN(E), Ex 15:1 hoog v. geworden
Jes 2:2 v. worden boven de heuvels
Jes 2:11 Jehovah moet hoog v. worden
Jes 57:15 de Hoge en V., wiens naam heilig is
Ps 57:5; 139:6; Jes 26:5; Ez 17:22.
VERHEVENHEID, Ps 93:1 Met v. bekleed
VERHINDEREN, 1Th 2:16.
Ga 5:7 Wie heeft u v. te gehoorzamen?
1Pe 3:7 opdat uw gebeden niet worden v.
VERHIT, Sp 24:19 niet v. over boosdoeners
Ro 1:27 v. in hun wellust jegens elkaar
Ps 37:1, 7, 8; Jes 41:11; 45:24.
VERHITTEN, Da 3:19.
VERHOGEN, 1Sa 2:7 Jehovah vernedert en v.
1Sa 2:10 de hoorn van zĳn gezalfde v.
Ps 34:3 laten wĳ te zamen zĳn naam v.

VERGEVING—VERLATEN
Da 6:3 koning was van plan hem te v.
Mt 23:12 wie zich v., zal vernederd worden
Han 5:31 Hem heeft God tot rechterhand v.
Fil 2:9 God hem tot superieure positie v.
1Pe 5:6 opdat hĳ u te zĳner tĳd moge v.
Ps 37:34; 46:10; 118:28; Jes 2:12; 25:1; Mt 11:23; Han 2:33.
VERHOGING, Jak 1:9 geringe juichen over v.
VERHONGERD, Jes 5:13 v. mannen
VERHOREN, Lu 23:14 hem in uw bĳzĳn v.
Han 22:29 hem onder pĳniging v.
VERIJDELEN, Ezr 4:5 raad v.
Jes 44:25 die tekenen van zwetsers v.
VERJAARDAG, Ge 40:20; Mt 14:6; Mr 6:21.
VERKEER, Re 5:6 op de paden geen v.
VERKEERD, Sp 2:12; 19:1; 30:20.
De 32:20 zĳ zĳn een v. geslacht
Sp 8:13 de v. mond heb ik gehaat
Sp 23:33 uw eigen hart zal v. dingen spreken
VERKEERDE(N), Ps 18:26; Sp 11:20.
VERKEERDHEID, Sp 4:24 v. van spraak
Sp 6:14 V. is in zĳn hart
Sp 10:31 tong van v. zal worden afgesneden
Jes 29:16 O die v. van u!
Jes 57:17 de v. van onrechtvaardige winst
VERKEERD OPVATTEN, De 32:27.
VERKENNEN, Joz 2:3 gekomen om het land te v.
VERKIESLIJKER, Sp 16:16.
Sp 21:3 Rechtvaardigheid v. dan slachtoffer
VERKIEZEN, Sp 22:1; Jes 43:10.
VERKIEZING, Ro 9:11; 11:5, 28; 2Pe 1:10.
VERKLAPPEN, Han 23:22 V. aan niemand
VERKLAREN, Ps 94:21.
Job 32:3 zĳ God schuldig v.
Mt 7:23 zal ik openlĳk v.: Gaat weg van mĳ
VERKLARING, 1Ti 4:9 Die v. is betrouwbaar
VERKOELEN, Mt 24:12 liefde van de meesten v.
VERKONDIGEN, Lu 8:39 v. wat Jezus had gedaan
1Kor 11:26 blĳft gĳ de dood des Heren v.
Fil 1:18 Christus wordt v.
Sp 20:6; Jes 52:7; Jer 4:15; 5:20; 31:7; Am 4:5; Mr 5:20;
Han 15:36; Fil 1:16; Kol 1:28.
VERKONDIGERS, 1Kor 9:14 v. van goede nieuws
VERKOPEN, Ge 25:31
´ ´ V. uw eerstgeboorterecht!
Sp ¨ 23:23 Koop waarheid en v. ze niet
Joe 3:8 ik wil uw zonen en dochters v.
Mt 19:21 ga, v. uw bezittingen
Le 25:14, 25; Re 4:9; Mt 25:9; Lu 12:33.
VERKORT, Nu 11:23 Is de hand van Jehovah v.?
VERKORTEN, Sp 10:27; Mr 13:20.
Mt 24:22 Indien die dagen niet werden v.
Ro 9:28 afrekening houden, welke hĳ zal v.
VERKRACHTEN, Re 19:24; 20:5; Es 7:8.
Za 14:2 vrouwen zullen v. worden
VERKRIJGEN, Jes 40:31 nieuwe kracht v.
VERKWIJNEN, Jes 19:8.
VERKWIKKEN, 1Kor 16:18; Flm 7.
Ps 23:3 Mĳn ziel v. hĳ
Mt 11:28 Komt en ik zal u v.
VERKWIKKING, Mt 11:29 v. voor uw ziel
Han 3:19 opdat er tĳden van v. mogen komen
VERKWISTEN, Lu 15:13 zoon v. zĳn bezit
VERLAGEN, Ez 21:26 v. de hoge
VERLAMDE(N), Mt 4:24; 9:2; Lu 5:24.
VERLANGEN, De 12:20 ziel v. vlees te eten
Ps 84:2 Mĳn ziel heeft vurig v. naar Jehovah
Fil 1:8 hoezeer ik naar u allen v.
Ge 31:30; Ps 45:11; Sp 21:10; Am 5:18; Ro 1:11;
Fil 1:23; 2Ti 1:4.
VERLANGEN (het), Ps 37:7 wacht vol v. op hem
2Sa 23:15; Job 14:15; Ho 10:10; 1Pe 2:2.
VERLATEN, De 31:8 noch u geheel en al v.
Ps 27:10 Ingeval vader en moeder mĳ v.
Ps 37:25 geen rechtvaardige v. gezien
Ps 37:28 hĳ zal zĳn loyalen niet v.
Sp 6:20 v. de wet van uw moeder niet
Sp 10:17 hĳ die terechtwĳzing v.
Jes 32:14 zelfs de woontoren is v.
Jes 54:7 Voor een klein ogenblik heb ik u v.
Jes 62:4 niet meer een geheel v. vrouw heten
Ez 9:9 Jehovah heeft het land v.

VERLATENHEID—VERONACHTZAMING
Da 11:30 hen die het heilig verbond v.
Ze 2:4 een v. stad zal ze worden
Mt 19:29 ieder die vader of moeder heeft v.
Mt 27:46 mĳn God, waarom hebt gĳ mĳ v.?
2Pe 2:15 Doordat zĳ het rechte pad hebben v.
Sp 1:8; 15:10; Jes 1:4, 28; Jer 17:13; Am 5:2.
VERLATENHEID, Na 2:10 Leegte en v.
VERLEGEN, 2Kon 2:17; 8:11; Ezr 9:6.
VERLEGENHEID, Han 5:24 geraakten in v.
Lu 9:7; Han 2:12; 10:17.
VERLEIDEN, Sp 1:10; 16:29.
Ex 22:16 Ingeval een man een maagd v.
Sp 7:21 Door gladheid van lippen v. zĳ hem
Ro 7:11 zonde v. mĳ en doodde mĳ
Ro 16:18 v. de harten van de argelozen
2Kor 11:3 zoals de slang Eva v. heeft
VERLENEN, Sp 9:9 V. kennis aan rechtvaardige
Fil 4:13 sterkte door hem die mĳ kracht v.
VERLENGEN, Ps 85:5 Zult gĳ uw toorn v.
Jes 54:2 V. uw tentkoorden
Sp 28:16; Pr 8:13; Jes 53:10.
VERLEVENDIGEN, Fil 4:10 uw denken v.
VERLICHT, Ef 1:18 ogen van uw hart v.
Heb 6:4 hen die eens voor al v. zĳn geweest
VERLICHTEN, Ps 77:18; 97:4.
Job 33:30 hĳ v. moge worden met het licht
2Kor 4:6 op ons hart geschenen om het te v.
Heb 10:32 na v. te zĳn, strĳd hebt verduurd
Opb 18:1; 21:23; 22:5.
VERLICHTEND, 2Kor 4:4 het v. licht
VERLICHTING, 1Sa 16:23; Job 32:20.
2Th 1:7 v. bĳ de openbaring van de Heer
Da 5:11, 14; Han 24:23.
VERLIES, Jes 47:9 v. van kinderen
1Kor 3:15 v. lĳden, maar hĳzelf gered worden
Fil 3:7 alles wat winst was, als v. beschouwd
VERLIEZEN, Mt 10:39; Lu 9:24 wie zĳn ziel v.
VERLOF, Ne 13:6 vroeg ik de koning v.
Pr 8:8 noch is er enig v. tĳdens oorlog
1Th 4:7 niet geroepen met v. tot onreinheid
VERLOKKEN, Jak 1:14 door eigen begeerte v.
2Pe 2:14 zĳ v. onstandvastige zielen
De 11:16; 13:6; 2Kon 18:32; Job 31:27; Sp 20:19; Jes
36:18.
VERLOOCHENEN, Joz 24:27 opdat gĳ God niet v.
Jer 5:12 Zĳ hebben Jehovah v.
Mr 8:34 dan moet hĳ zichzelf v.
Lu 12:9 wie mĳ v., zal voor engelen v.
1Ti 5:8 dan heeft hĳ het geloof v.
Job 8:18; 31:28; Sp 30:9; Mt 10:33; Mr 14:30; Lu 9:23;
Jo 13:38; Han 3:14; 7:35; 2Ti 2:12; Tit 1:16.
VERLOOFD, Ex 22:16; De 22:23, 25, 27, 28.
VERLOREN(E), Ez 34:4; Mt 15:24; Jo 18:9.
Ps 119:176 rondgedoold als een v. schaap
Lu 15:24 deze zoon van mĳ was v.
Lu 19:10 zoeken en redden wat v. was
VERLOSSEN, Ps 34:22 v. ziel van zĳn knechten
Jes 1:27 Sion zal v. worden
Da 3:17 kan onze God ons v.
Ho 13:14 Uit Sjeool zal ik hen v.
Ro 7:24 Wie zal mĳ v. van het lichaam
2Kor 1:10 Van de dood heeft hĳ ons v.
Opb 1:5 door zĳn eigen bloed van zonden v.
Ps 31:5; 44:26; 49:15; 69:18; 71:23; 72:14; 78:42; Jer
15:21; Ro 8:23; Heb 9:15.
VERLOSSER. Zie ook TERUGKOPER.
Job 19:25; Ps 19:14; Sp 23:11.
VERLOSSING, Ps 111:9; 130:7.
VERLOSSING DOOR LOSPRIJS, Ro 3:24.
Ef 1:7 hebben wĳ de v. door diens bloed
Heb 11:35 geen v. wilden aanvaarden
1Kor 1:30; Ef 4:30; Kol 1:14.
VERLOST, Jes 66:7 van mannelĳk kind v.
VERLOVEN, De 28:30 u met een vrouw v.
Ho 2:19, 20 ik wil u aan mĳ v.
VERMAKEN, Ge 26:8; Ex 32:6; Re 16:25.
VERMANEN, 1Th 2:11 een ieder van u bleven v.
1Th 5:12 respect voor hen die u v.
2Th 3:15 blĳft hem v. als een broeder
2Ti 4:2 v., met alle lankmoedigheid
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Tit 2:15 Blĳf v. en terechtwĳzen
Heb 3:13 blĳft elkaar elke dag v.
Ju 3 u v. onvermoeid te strĳden
Han 20:31; Ro 12:8; 15:14; 1Kor 4:14; 16:15; 2Kor 2:8;
Fil 4:2; Kol 1:28; 3:16; 1Th 4:1; 5:14; Tit 1:9; Heb
13:19.
VERMANING(EN), 2Kon 17:15 verwierpen zĳn v.
Ps 19:7 De v. van Jehovah is betrouwbaar
Ps 119:46 Ik wil over uw v. spreken
Ps 119:129 Uw v. zĳn wonderbaar
1Ti 6:2 Blĳf onderwĳzen en deze v. geven
Tit 3:10 na een eerste en tweede ernstige v.
Job 20:3; 36:10; Ps 93:5; 119:14, 31, 99, 119; Jer 44:23;
Ho 5:2.
VERMEERDEREN, Le 25:16; 2Kr 28:13.
2Kor 4:15 onverdiende goedheid werd v.
VERMELDING, Jes 26:14 elke v. van hen
VERMENGEN, Ezr 9:2 met volken der landen v.
VERMENIGVULDIGEN, Ge 26:4 uw zaad v.
Hab 2:6 Wee hem die v. wat niet van hem is
Ge 17:2; 26:24; De 8:1; Jer 33:22.
VERMETEL, Nu 14:44 zo v. om berg te beklimmen
Job 41:10 Niemand is zo v.
VERMINDEREN, Ez 5:11.
VERMINDERING, Ro 11:12.
VERMINKEN, Fil 3:2 die het vlees v.
VERMINKT, Ex 22:10; Mt 18:8.
VERMOEDEN, Ge 34:25 zonder dat iemand iets v.
VERMOEDENS, 1Ti 6:4 boze v.
VERMOEID(E), Re 8:4 Gideon, wel v.
Sp 25:25 Als koud water voor een v. ziel
Jes 40:29 Hĳ geeft de v. kracht
VERMOGEN, Job 6:13 v. om mĳzelf te helpen
Job 15:29 zĳn v. zal niet vermeerderen
¨
Jes 60:11 tot u het v. der natien brengen
¨
Jes 61:6 v. der natien zult gĳ eten
Ro 7:18 v. om te wensen is bĳ mĳ aanwezig
2Pe 3:1 uw v. om helder te denken opwek
1Jo 5:20 het verstandelĳke v. gegeven
Ex 15:6; Sp 13:22; Jer 15:13; 17:3; Ez 26:12; Mr 5:26.
VERMOMMEN, 1Kon 22:30; 2Kr 35:22.
Sp 28:12 v. een mens zich
VERMOORDEN, Jak 5:6 de rechtvaardige v.
VERMORZELEN, Ge 3:15 u in de kop v.
VERNEDERD, Fil 3:21 ons v. lichaam
VERNEDEREN, De 8:2 om u te v.
1Sa 2:7 Het is Jehovah die v.
Ps 147:6 Hĳ v. de goddelozen
Da 4:37 hen die in trots wandelen, kan v.
Mt 23:12 al wie zich v., zal verhoogd worden
Fil 2:8 zich v. en gehoorzaam geworden
Jak 4:10 V. u in de ogen van Jehovah
1Pe 5:6 V. u onder de machtige hand van God
1Kr 17:10; Sp 29:23; Mt 18:4; Lu 14:11.
VERNEDERING, Jak 1:10 de rĳke over zĳn v.
VERNIELEN, Jer 1:10 om af te breken en te v.
VERNIELER, Jes 22:5 v. van de
´ muur
VERNIETIGEN, Mt 10:28 ziel en lichaam v.
Jak 4:12 hĳ die kan redden en v.
2Pe 2:12 als dieren, geboren om v. te worden
2Pe 3:9 niet wenst dat er iemand v. wordt
Ps 49:12; Lu 17:27; Jo 3:16; 2Kor 4:9.
VERNIETIGENDE KRACHT, Ho 13:14 Waar is uw v.
VERNIETIGING, Mt 7:13 weg naar de v.
Jo 17:12 behalve de zoon der v.
Ro 9:22 vaten der gramschap voor de v.
1Th 5:3 Vrede en zekerheid!, dan v.
2Th 1:9 gerechtelĳke straf van eeuwige v.
2Th 2:3 de zoon der v.
1Ti 6:9 die mensen in v. en verderf storten
2Pe 2:3 hun v. sluimert niet
Opb 17:8 wilde beest moet v. tegemoet gaan
Job 28:22; Heb 10:39; 2Pe 2:1; 3:7, 16.
VERNIEUWEN, Ps 103:5 uw jeugd blĳft zich v.
Jes 61:4 zĳ zullen de verwoeste steden v.
2Kor 4:16 mens die wĳ innerlĳk zĳn, wordt v.
VERONACHTZAMEN, Mt 23:23 gewichtiger zaken v.
1Ti 4:14 V. de gave in u niet
Heb 2:3 indien wĳ zo grote redding hebben v.
VERONACHTZAMING, Jer 23:39.
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VERONTREINIGD, Ro 14:14.
Mal 1:7 op altaar v. brood aan te bieden
Mal 1:12 tafel van Jehovah is iets v.
Tit 1:15 voor hen die v. zĳn, is niets rein
VERONTREINIGEN, Ps 79:1 uw tempel v.
Mt 15:18 wat de mond uitgaat, v. de mens
Nu 35:34; Jes 30:22; Jer 32:34; Ez 20:7.
VERONTREINIGING, Heb 13:4.
VERONTRUSTEND, Ps 94:19 v. gedachten
VERONTSCHULDIGEN, Ro 2:15; Heb 12:25.
Lu 14:18, 19 ik vraag u: V. mĳ
Ro 1:20 zodat zĳ niet te v. zĳn
Ro 2:1 niet te v. wanneer gĳ oordeelt
VERONTSCHULDIGING, Jo 15:22; Ju 4.
VERONTWAARDIGD, Ge 41:10; Nu 16:22.
Ex 16:20 derhalve werd Mozes v. op hen
Mr 10:14 Toen Jezus dit zag, werd hĳ v.
Pr 5:6; Jes 57:17; Mt 21:15; Mr 14:4.
VERONTWAARDIGING, 2Kr 29:8 Jehovah’s
¨ v. kwam
Jes 34:2 Jehovah koestert v. tegen natien
Mr 3:5 vol v. zĳn blik had laten rondgaan
De 29:28; Jer 10:10; 50:13.
VEROORDELEN, Jes 54:17 elke tong tegen u, v.
Lu 6:37 gĳ zult geenszins v. worden
Han 22:25 een Romein die niet v. is, geselen?
Ro 8:3 de zonde in het vlees v.
Jak 5:6 Gĳ hebt v., gĳ hebt vermoord
Mt 12:7, 37, 41, 42; 20:18; Ro 8:34; 1Kor 11:32; Tit 2:8;
3:11; Heb 11:7; 1Jo 3:20.
VEROORDELEN, TER DOOD, 2Kor 3:6.
VEROORDELING, Ro 8:1; 2Kor 3:9.
Ro 5:18 door overtreding op v. uitgelopen
VEROORZAKEN, Heb 2:14 middel bezit dood te v.
VEROOTMOEDIGEN, 1Kon 21:29; 2Kon 22:19; 2Kr 7:14;
12:6.
VERORBEREN, Sp 30:8.
VERORDENEN, Sp 8:15 rechtvaardigheid v.
Han 10:42 door God v. tot rechter
Han 17:26 hĳ heeft de gezette tĳden v.
1Kor 7:17 zo v. ik het in alle gemeenten
1Kor 9:14 v. dat zĳ van goede nieuws leven
VERORDENING(EN), Es 1:20; Mi 7:11.
Ps 94:20 moeite beraamt op gezag der v.?
Ro 1:32 op de hoogte van de v. van God
Ef 2:15 uit v. bestaande Wet der geboden
Lu 2:1; Han 16:4; Kol 2:14, 20.
VEROUDERD, Heb 8:13 het vroegere v.
VEROVERAARS, 1Kon 8:47 in land van hun v.
VERPLAATSEN, Mt 17:20 V. u van hier
VERPLETTEREN, Da 12:7; Mt 21:44.
Ex 15:6 Uw rechterhand kan een vĳand v.
Ps 68:21 God zal zĳn vĳanden
v.
¨
Jer 51:20 door u zal ik natien v.
VERPLETTERINGSWAPEN, Ez 9:2.
VERPLICHT, Ro 8:12 niet aan het vlees v.
Ga 5:3 v. de gehele Wet na te komen
2Th 1:3 v. God altĳd´ voor u te danken
1Jo 2:6 v. ook zelf zo te wandelen
VERPLICHTE DIENST, 1Kon 11:28.
VERPLICHTING, Pr 12:13 v. van de mens
VERPULVEREN, 2Sa 22:43 als slĳk zal ik hen v.
2Kr 15:16 hieuw afgodsbeeld om en v. het
Mi 4:13 gĳ zult stellig vele volken v.
VERRAAD, Jer 12:1 allen die v. plegen
Ze 3:4 Haar profeten waren mannen van v.
VERRADEN, Mt 26:21 Een van u zal mĳ v.
Mt 27:3 Judas, die hem had v.
Lu 22:22 de Zoon des mensen wordt v.!
Jes 16:3; Jo 6:64; 13:2.
VERRADER(S), Ps 59:5; Lu 6:16.
Jo 18:2 Judas, zĳn v., kende de plaats
VERRADERLIJK(EN), Sp 2:22 v. weggerukt
Jes 21:2 De verrader handelt v.
Jes 33:1 Wee u, gĳ die v. handelt
Hab 2:5 omdat de wĳn v. werkt
Ps 119:158; Sp 11:3; 13:2; 21:18; Jes 24:16; Hab 1:13.
VERROTTEN, Sp 10:7 naam goddelozen zal v.
Jes 40:20 een boom die niet v. is
Jak 5:2 Uw rĳkdom is v.
VERROTTING, Sp 12:4; 14:30.

VERONTREINIGD—VERSTAND
VERRUKKELIJK, Pr 12:10 zocht v. woorden
VERRUKKING(EN), Sp 8:11 alle andere v.
Jes 58:14 uw heerlĳke v. in Jehovah vinden
Ps 37:11; Pr 2:8; Mr 5:42; Han 3:10.
VERRUKT, Lu 10:21 v. in de heilige geest
VERSAAGD, Joz 2:9 v. geworden wegens u
De 20:3; Job 23:16; Jes 7:4.
VERSCHAFFEN, Ps 40:17 ontkoming v.
Ro 12:17 V. voortreffelĳke dingen
2Kor 9:10 Hĳ die zaaier overvloedig zaad v.
Ga 3:5 Hĳ die u de geest v.
1Ti 1:4 vragen ter navorsing v.
2Sa 22:2; Ps 18:2; 144:2.
VERSCHANST, 2Kor 10:4 sterk v. dingen
VERSCHEIDENHEID, 1Kor 12:4 v. van gaven
VERSCHEUREN, Ps 2:3 Laten wĳ hun banden v.
VERSCHIJNEN, Ge 12:7 v. Jehovah aan Abram
Ex 16:10 Jehovah’s heerlĳkheid v. in de wolk
De 31:15 Toen v. Jehovah bĳ de tent
1Kon 11:9 die hem tweemaal v. was
Ps 102:16 Jehovah moet v. in zĳn heerlĳkheid
1Pe 4:18 waar zal dan de zondaar v.?
Ex 3:16; Re 6:12; 1Sa 3:21; 2Kr 3:1; Mt 24:30; Lu 9:31;
Han 9:17; Heb 9:24.
VERSCHIJNING, Mt 14:26; Mr 6:49.
VERSCHIJNSEL, Ex 3:3 dat grote v.
VERSCHILLEND, Da 7:3, 7, 19, 23, 24.
VERSCHRIKKEN, Fil 1:28 zonder u te laten v.
VERSCHRIKKING(EN), Ge 9:2 v. zal blĳven
Ps 55:4 v. van de dood zĳn op mĳ gevallen
Jer 8:15 een tĳd van genezing, maar ziet! v.!
Ez 3:9 gĳ moet niet met v. geslagen zĳn
Mal 2:5 wegens mĳn naam met v. geslagen
Ps 73:19; Jes 51:7; Jer 10:2; Ez 26:21.
VERSCHRIKT, Joz 1:9 wees niet v.
VERSCHROEID, Jes 34:10.
VERSCHROEIEN, Jes 43:2 noch zal de vlam u v.
VERSCHROEIEND, Jer 4:11 Er is een v. wind
VERSCHULDIGD, Ro 4:4 loon als iets wat v. is
VERSIEREN, Lu 21:5 tempel met stenen v.
Opb 21:2 een bruid voor haar man v.
VERSIERING, 1Pe 3:3.
Mi 2:8 van een kleed rukt gĳlieden de v. af
VERSLAGENE(N), Jes 66:2 de v. van geest
Ez 9:7 vult de voorhoven met de v.
Jes 66:16; Jer 51:49; Ez 6:13.
VERSLAGENHEID, Ex 23:28 gevoel van v.
De 7:20 het gevoel van v. over hen zenden
Joz 24:12 zond het gevoel van v. voor u uit
VERSLAPPEN, 2Kr 15:7.
Ex 5:8 zĳ zĳn aan het v.
Ex 5:17 hĳ zei: Gĳ zĳt aan het v.
Joz 10:6 Laat uw hand niet v.
Jer 38:4 v. de handen van de krĳgslieden
Ze 3:16 Mogen uw handen niet v.
VERSLAPPING, Klg 2:18 Gun u geen v.
VERSLIJTEN, De 29:5; Jes 51:6.
VERSLINDEN, Jer 30:16 allen die u v., zelf v.
Da 7:7 vierde beest v. en verbrĳzelde
Ze 3:8 zal heel de aarde v. worden
Mal 4:1 de dag die komt, zal hen v.
Ga 5:15 als gĳ elkaar blĳft bĳten en v.
1Pe 5:8 als een leeuw, op zoek om te v.
Opb 12:4 draak bleef staan om haar kind te v.
Opb 20:9 vuur daalde neer en v. hen
Jes 31:8; Jer 46:10; Ez 34:28; Am 5:6; Ze 1:18; Za 9:4.
VERSLINDER, Mal 3:11 de v. bestraffen
VERSMADEN, Ez 16:31 hoerenloon v.
Ps 78:59; 89:38; 106:24.
VERSMELTEN, Joz 2:11 v. ons hart
Joz 14:8; Ps 46:6; 107:26; Jes 13:7; Na 1:5.
VERSPIEDEN, Nu 13:2 om het land te v.
VERSPIEDERS, Ge 42:14, 31; Joz 2:1.
Heb 11:31 Rachab v. in vrede ontvangen
VERSPREID LIGGEN, Re 7:12 in laagvlakte v.
´
VERSTAAN, Ps 119:27 Doe mĳ uw bevelen v.
Da 12:10 geen der goddelozen zal het v.
VERSTAND, Job 32:8 de geest die hun v. geeft
Ps 14:1 De persoon zonder v. heeft gezegd:
Ps 119:34 Geef mĳ v.

VERSTANDELIJKE VERMOGEN(S)—VERVOLMAKEN
Ps 147:5 zĳn v. is onmetelĳk
Sp 3:5 steun niet op uw eigen v.
Sp 9:10 de kennis van Allerheiligste is v.
Jes 29:14 v. van beleidvolle mannen
Da 11:33 zĳ zullen v. verlenen aan velen
Mt 22:37 God liefhebben met geheel uw v.
Heb 8:10 Ik wil mĳn wetten in hun v. leggen
1Kr 22:12; Ps 74:18; Sp 4:7; Da 9:22; Ro 7:25.
VERSTANDELIJKE VERMOGEN(S), 1Kor 14:20.
1Jo 5:20 hĳ heeft ons het v. gegeven
VERSTANDELOOS, Sp 9:13 Een v. vrouw
VERSTANDELOZE(N), Sp 13:20; 14:16.
VERSTANDIG, Ps 119:104 gedraag ik mĳ v.
Sp 26:16 zeven die een v. antwoord geven
Jak 3:13 Wie is wĳs en v. onder u?
VERSTANDIGHEID, Sp 11:22 afkeert van v.
¨
Da 2:14 richtte Daniel zich met v.
VERSTELD, Mt 7:28 de scharen v. stonden
VERSTERKEN, Am 2:14.
Ps 68:9 uw erfdeel — gĳzelf hebt het v.
Sp 24:5 een man van kennis v. kracht
Na 2:1 V. de kracht zeer
VERSTERKING, Lu 19:43 v. rondom u
VERSTERKT, Jes 17:3; 25:12; 34:13.
VERSTIKKEN, Mt 13:22; Mr 4:7, 19; Lu 8:7, 14.
VERSTIKKING, Job 7:15 zodat ziel v. verkiest
VERSTOKT, Ex 7:3; 14:17.
Joz 11:20 hun hart v. te laten worden
Ro 9:18 laat hĳ v. worden wie hĳ wenst
VERSTOKTHEID, Jer 3:17 de v. van hun hart
Jer 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 18:12.
VERSTOMD, Jes 44:8 en staat niet v.
VERSTOMMEN, 1Pe 2:15 onwetende praat doet v.
VERSTOORD, Sp 1:33 niet v. door angst
VERSTOORDHEID, Pr 7:3 v. van het aangezicht
VERSTOPT, Joz 7:22 in zĳn tent v.
VERSTOTEN, Ps 27:9; Jes 2:6.
2Kon 21:14 ik zal het overblĳfsel v.
Ps 94:14 Jehovah zal zĳn volk niet v.
VERSTOUTEN, Es 7:5; Han 5:3.
VERSTRIKKEN, Sp 12:13 slechte persoon v.
Heb 12:1 de zonde die ons gemakkelĳk v.
VERSTROOIEN, Ge 11:9 had Jehovah hen v.
Ps 68:1 laten zĳn vĳanden v. worden
Jer 23:2 Gĳ zĳt het die mĳn schapen hebt v.
Za 13:7 laten schapen van de kudde v. worden
Mt 12:30 wie niet met mĳ bĳeenbrengt, v.
Han 8:4 Zĳ echter die v. waren
Jak 1:1 de twaalf stammen die overal v. zĳn:
1Pe 1:1 de tĳdelĳke inwoners die v. zĳn
Ge 11:4; Ps 144:6; Jer 30:11; Ez 5:10; 34:5, 12, 21;
Hab 3:14; Za 1:19; Jo 10:12.
VERTALEN, 1Kor 14:13 bidden dat hĳ kan v.
Ezr 4:7; Jo 1:42; 9:7; 1Kor 14:27.
VERTALER(S), 1Kor 12:30; 14:28.
VERTEGENWOORDIGER(S), Ex 18:19 v. van volk
Ezr 10:14 vorsten als v. voor de gemeente
Lu 8:49 een v. van de presiderende dienaar
Jo 7:29 ken hem, omdat ik een v. van hem ben
VERTELLEN, Ps 40:9 het goede nieuws v.
Ps 68:11 de vrouwen die het goede
nieuws v.
¨
Jer 50:2 V. het onder de natien
VERTEREN, Jes 24:6 de vloek het land v.
Mt 6:19 waar mot en roest v.
Ge 41:30; Ex 3:2; Jes 27:10; Heb 10:27.
VERTEREND VUUR, De 4:24; 9:3; Heb 12:29.
VERTOEVEN, Ex 12:48 vreemdeling bĳ u v.
Le 25:45 die als vreemdelingen bĳ u v.
Re 17:8 om voor enige tĳd ergens te v.
Jes 52:4 om daar als vreemdeling te v.
Fil 1:25 bĳ u allen v. tot uw vooruitgang
Heb 11:9 v. hĳ als vreemdeling in het land
Ge 12:10; 26:3; 47:4; Nu 9:14; Jes 23:7; Jer 42:17;
Ez 47:22.
VERTONEN, Sp 23:31 wĳn een rode kleur v.
Jo 21:1 v. Jezus zich aan de discipelen
VERTOORND, Ps 2:12; 79:5.
1Kon 11:9 Jehovah werd v. op Salomo
VERTRAPPEN, Da 8:13 om het heerleger te v.?
Job 40:12; Ez 34:18, 19; Da 7:23.
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VERTREDEN, Mal 4:3 de goddelozen¨ v.
Lu 21:24 Jeruzalem zal door natien worden v.
Ps 44:5; 60:12; Jes 25:10; 26:6; Opb 11:2.
VERTREDING, Jes 22:5 het is de dag van v.
VERTREKKEN, Han 18:2.
VERTROOSTEN, Mt 5:4; Kol 2:2.
1Kor 14:3 Maar wie profeteert, v. hen
2Kor 1:4 hen die in verdrukking zĳn, v.
VERTROOSTERS, Job 16:2.
¨
VERTROOSTING, Lu 2:25 Israels v. verwachtte
Ro 15:4 door middel van v. uit de Schriften
2Sa 3:35; Jes 66:11; 2Kor 1:3, 4; Fil 2:1.
VERTROUWD, Job 22:21 Maak u met hem v.
Ps 139:3 met al mĳn wegen zĳt gĳ v. geraakt
Jes 53:3 bestemd om v. te zĳn met ziekte
VERTROUWD VRIEND, Sp 2:17; Jer 3:4.
Mi 7:5 Stelt uw vertrouwen niet in een v.
VERTROUWELIJK, Am 3:7 v. aangelegenheid
VERTROUWELIJKE BESPREKING, Ps 83:3.
VERTROUWELIJKE OMGANG, Job 29:4.
Ps 25:14 v. met Jehovah behoort hun toe
Ps 55:14 wĳ genoten altĳd v. met elkaar
Sp 3:32 Zĳn v. is met de oprechten
VERTROUWELIJK(E) GESPREK(KEN), Ps 64:2.
Sp 15:22 mislukking waar geen v. is
Sp 11:13; 20:19; 25:9.
VERTROUWEN, Ps 84:12 gelukkig die op u v.
Sp 3:5 V. op Jehovah met heel uw hart
Sp 11:28 Wie op zĳn rĳkdom v. — zal vallen
Sp 29:25 hĳ die op Jehovah v.
´
Jes 26:3 ertoe wordt bewogen op u te v.
Jes 31:1 Wee hun die v. in strĳdwagens
Jer 17:5 Vervloekt die op aardse mens v.
Ps 9:10; 32:10; 49:6; Sp 28:26; Jes 12:2; Jer 46:25.
VERTROUWEN (het), Ps 56:11 Op God v. gesteld
Ps 146:3 Stelt uw v. niet op edelen
Sp 3:26 Jehovah zal uw v. blĳken te zĳn
Sp 28:1 rechtvaardigen zĳn vol v.
Jer 7:4 Stelt v. niet in bedrieglĳke woorden
Mi 7:5 Stelt uw v. niet in een vriend
2Kor 1:9 v. niet op onszelf zouden stellen
Ef 3:12 en vol v. toegang hebben
Fil 3:3 ons v. niet in het vlees stellen
Sp 14:26; Pr 9:4; Jes 36:4; Jer 12:5; 2Kor 1:15; 2Th 3:4;
Heb 3:14.
VERTROUWENSPOSITIE, 1Kr 9:22.
VERVAARDIGERS, Jes 45:16 v. afgodsgestalten
VERVALLEN, Jer 14:2; 2Kor 4:16.
VERVALSEN, 2Kor 4:2 noch woord van God v.
2Pe 2:3 u met v. woorden uitbuiten
VERVLOEKEN, Job 2:5 zie of hĳ u zal v.
Ge 12:3; Job 2:9; Ro 12:14.
VERVLOEKING, De 11:26; Sp 26:2.
Opb 22:3 er zal geen enkele v. meer zĳn
VERVLOEKT, Ge 3:17 aardbodem v.
De 21:23 gehangene is iets wat door God v. is
Jo 7:49 deze schare, v. zĳn zĳ
Ga 3:13 V. is ieder die aan paal is gehangen
1Kor 12:3; 16:22; Ga 1:8.
VERVOER, 2Kr 28:15 gaven hun v. op ezels
VERVOLGEN, Mt 5:11 u smaadt en v.
Mt 10:23 Wanneer men u in de ene stad v.
Lu 21:12 u v., door u over te leveren
Jo 15:20 mĳ hebben v., zullen zĳ ook u v.
Han 7:52 Wie van de profeten zĳn niet v.?
Ro 12:14 Blĳft zegenen die u v.
1Kor 4:12 worden wĳ v., wĳ houden stand
2Kor 4:9 v., maar niet in de steek gelaten
Ga 1:13 ik de gemeente bleef v.
2Ti 3:12 in vereniging met Jezus leven, v.
De 30:7; Job 19:22; Ps 119:86, 161; Jer 20:11; Mt 5:10,
12, 44; 23:34.
VERVOLGER(S), 1Ti 1:13 ofschoon vroeger een v.
Ps 119:157; 142:6; Jer 15:15; 17:18.
VERVOLGING(EN), Jes 14:6 met een v.
Mt 13:21 wegens het woord v. is ontstaan
Ro 8:35 v. of honger of naaktheid
2Kor 12:10 Daarom heb ik behagen in v.
Mr 10:30; Han 13:50; 2Th 1:4; 2Ti 3:11.
VERVOLMAKEN, 2Kor 7:1 heiligheid v.
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VERVREEMD—VIJANDIGE GEZINDHEID

VERVREEMD, Ef 2:12; 4:18.
Kol 1:21 u, die eens v. en vĳanden waart
VERVULLEN, 2Kr 36:21 Jehovah’s woord v.
Ps 20:5 Moge Jehovah al uw beden v.
Hab 2:14 Want de aarde zal v. zĳn
Hag 2:7 dit huis met heerlĳkheid v.
Mt 5:17 niet om teniet te doen, maar te v.
Ef 5:18 blĳft v. worden met geest
Ge 6:11; 1Kon 8:11; Job 39:2; Ps 20:4; Mt 2:15; 12:17;
Lu 21:22; Han 4:31; Ga 6:2; Kol 1:9.
VERVULLING, 2Kr 6:4, 15; Jer 44:25.
1Kon 8:15 met zĳn eigen hand v. gebracht
Han 26:7 hopen tot v. van belofte te komen
VERWAANDHEID, Ps 10:4 goddeloze in zĳn v.
VERWAARDIGEN, Ps 113:6 Hĳ v. zich te zien
VERWACHTEN, Ga 5:5; Fil 3:20; 1Th 1:10.
Jes 8:17 ik wil Jehovah blĳven v.
Da 12:12 Gelukkig hĳ die blĳft v.
VERWACHTEND, Ps 33:20 v. uitgezien
VERWACHTING, Sp 13:12 V. uitgesteld
Ro 8:19 de vurige v. van de schepping
Heb 11:1 Geloof is de verzekerde v.
Sp 10:28; Lu 3:15; 21:26; Heb 10:27.
VERWANT, Ru 3:2 is niet Boaz onze v.?
VERWARREN, Ge 11:7 hun taal v.
VERWARRING, Za 14:13 v. wĳdverbreid
De 28:20; Sp 15:16; Jes 22:5; Ez 7:7; Han 19:29.
VERWEKKEN, De 32:18 Rots die u v.
Jes 41:25 Ik heb iemand v. uit het noorden
Jes 41:2; 45:13; Jer 25:32.
VERWELKEN, 1Sa 2:5; Jak 1:11.
VERWENNEN, Sp 29:21 zĳn knecht v.
VERWENSEN, Nu 23:8; Job 3:8; Sp 11:26.
Sp 24:24 de volken zullen hem v.
VERWERPELIJK, 1Ti 4:4.
Ro 1:28 aan v. geestestoestand overgegeven
VERWERPEN, 1Sa 8:7 mĳ hebben zĳ v.
1Sa 15:23 Daar gĳ woord van Jehovah hebt v.
Job 5:17 v. strenge onderricht niet!
Ps 89:39 het verbond vol verachting
v.
´ ´
Jer 8:9 Zĳ hebben Jehovah’s woord v.
Mt 21:42 steen die de bouwlieden hebben v.
1Pe 2:4 levende steen, door de mensen v.
1Sa 10:19; Jer 7:29; Mr 8:31; Heb 12:17.
VERWERVEN, Sp 15:32 v. hart
Lu 20:35 waardig gerekend de opstanding te v.
Lu 21:19 Door volharding uw ziel v.
1Th 5:9; 2Th 2:14; 1Ti 3:13.
VERWEZENLIJKT, Sp 13:19 Een v. begeerte
VERWIJDEREN, Jes 29:13 hart ver van mĳ v.
Ez 21:26 V. de tulband
1Kor 5:13 V. de goddeloze man
VERWIJDERING, Heb 12:27 duidt op de v.
VERWIJLEN, Sp 15:31 v. onder wĳzen
VERWIKKELEN, 2Ti 2:4.
2Pe 2:20 in deze zelfde dingen v. raken
¨
VERWILDEREND, Ho 10:1 Israel is v. wĳnstok
VERWISSELEN, Ge 35:2.
VERWOESTEN, Jes 24:1 Jehovah v. het
Ez 6:6 zullen de steden v. worden
Ga 1:13 ik de gemeente bleef v.
Sp 14:11; Jer 26:9; Ga 1:23; Opb 18:19.
VERWOESTING(EN), Jes 60:12; Da 9:2.
Mt 12:25 tegen zichzelf verdeeld, komt tot v.
Mt 24:15 walgelĳke ding dat v. veroorzaakt
Han 9:21 man die in Jeruzalem v. aanrichtte
VERWONDERD, Lu 2:18.
VERWONDEREN, Lu 4:22; Han 7:31.
VERWONDERING, Opb 17:6 met grote v.
VERWONDERLIJK, Da 11:36 v. dingen spreken
VERWRONGEN, Ez 27:35 Gezichten v. worden
VERZADIGD, Ps 22:26 zachtmoedigen v. worden
Ps 37:19 in dagen van hongersnood v. worden
Sp 27:20 evenmin raken ogen van mens v.
Sp 30:15 drie dingen die niet v. raken
Jer 31:14 met goedheid zal mĳn volk v. worden
Mi 6:14 Gĳ zult eten en niet v. worden
Hab 2:16 Gĳ zult v. worden met oneer
¨
Job 10:15; 14:1; Ps 17:15; Sp 19:23; Joe 2:19, 26.

VERZADIGEN, Ps 107:9; Jes 43:24.
Ps 91:16 met lengte van dagen zal ik hem v.
Ps 145:16 v. de begeerte van al wat leeft
Jes 58:10; Ez 7:19; 32:4.
VERZADIGING, Sp 13:25 eet tot v.
VERZAMELEN, Es 9:18; Da 11:10; Ze 2:1.
Le 11:36 een put waarin zich water v.
Mt 13:41 uit zĳn koninkrĳk v.
Jo 4:36 v. vrucht voor het eeuwige leven
VERZAMELINGEN, Pr 12:11.
VERZAMELPLAATSEN, Ex 7:19 v. van water
VERZEGELEN, Jes 29:11 het boek dat is v.
Da 12:9 v. tot de tĳd van het einde
Ef 4:30 v. voor een dag van verlossing
Opb 7:4 v., honderd vierenveertig duizend
Da 12:4; Ef 1:13; Opb 7:3; 22:10.
VERZEKERD, Heb 11:1 de v. verwachting
VERZEKERDE BEWARING, Jer 37:21; Han 4:3.
VERZEKERDHEID, Kol 2:2; Heb 10:22.
Heb 6:11 de volle v. van de hoop
VERZEKERING, 2Kor 9:4.
VERZENGEN, Jes 43:2 zult gĳ niet v. worden
VERZETTEN, De 19:14 grenstekens niet v.
1Kor 13:2 zodat ik bergen kan v.
2Th 2:4 Hĳ v. zich en verheft zich
VERZINNEN, 1Kon 12:33 maand die hĳ v. had
Ne 6:8 gĳ v. ze uit uw eigen hart
VERZOEK, Jo 17:9 een v. betreffende hen
Jo 17:20 Niet alleen betreffende dezen een v.
VERZOEKEN, 1Kor 7:5 Satan u niet blĳft v.
Ga 6:1 opdat ook gĳ niet v. wordt
VERZOEKER, Mt 4:3; 1Th 3:5.
VERZOEKING, Mt 6:13 breng ons niet in v.
1Kor 10:13 Geen v. is over u gekomen behalve
Mt 26:41; Lu 4:13; 1Ti 6:9.
VERZOENDAG, Han 27:9.
VERZOENDEKSEL, 1Kr 28:11; Heb 9:5.
VERZOENEN, Ro 5:10 met God v.
Ef 2:16 beide volken met God v.
Kol 1:20 alle dingen weer v. door het bloed
Sp 16:6; Jes 6:7; 22:14; 27:9.
VERZOENING, Ex 30:10 eenmaal per jaar v.
Le 17:11 bloed dat v. doet door de ziel erin
De 32:43 v. doen voor de bodem van zĳn volk
Ez 16:63 wanneer ik v. voor u doe
Ro 5:11 door wie wĳ de v. hebben ontvangen
Le 16:6, 16, 30, 33, 34; 2Sa 21:3; Da 9:24; Ro 11:15;
2Kor 5:18, 19.
VERZORGEN, Han 17:25 door mensenhanden v.
VERZORGSTER, Ru 4:16; 2Sa 4:4.
VERZUCHTINGEN, Klg 1:22.
Ro 8:26 de geest pleit voor ons met v.
VERZWAGEREN, 1Sa 18:23.
VERZWAREN, 2Kr 10:14.
VERZWELGEN, 2Kor 5:4 door het leven v.
VESTE, Ps 28:8 een v. van grootse redding
VESTING, Ps 18:2 Jehovah is mĳn v.
Da 11:31 ze zullen de v. ontwĳden
Na 1:7 Jehovah, een v. op dag der benauwdheid
Ps 31:4; 37:39; 91:2; Sp 10:29; Jes 25:4; Za 9:12.
VESTINGWERKEN, Ps 89:40 v. in puin gelegd
VET, Sp 28:25; Jer 5:28; Ez 34:3.
1Sa 15:22 beter dan het v. van rammen
VETMESTEN, Jak 5:5 Gĳ hebt uw hart v.
VEULEN, Mt 21:5; Lu 19:30.
VIER, Da 8:8 v. voor in de plaats
VIEREN, Ex 12:14; Za 14:16.
Heb 11:28 Door geloof had hĳ het Pascha gev.
VIERHONDERD, 1Kon 22:6 profeten, v. man
VIJAND(EN), 1Kon 8:33 nederlaag lĳdt voor v.
Ps 8:2 om de v. te doen ophouden
Ps 110:2 Ga onderwerpen te midden van uw v.
Mi 7:6; Mt 10:36 ’s mensen v. zĳn huisgenoten
Mt 13:39 de v. die het zaaide, is de Duivel
Ro 12:20 Maar indien uw v. honger heeft
1Kor 15:25 alle v. onder zĳn voeten gelegd
1Kor 15:26 laatste v. de dood tenietgedaan
Jak 4:4 vriend van de wereld, v. van God
Mi 4:10; Mt 22:44; Ro 11:28.
VIJANDIGE GEZINDHEID, Ge 50:15; Job 16:9; Ps 55:3.

VIJANDIN—VOLGEN
VIJANDIN, Mi 7:8 Verheug u niet gĳ v.
VIJANDSCHAP, Ge 3:15 v. tussen u en vrouw
Ps 23:5 die blĳk geven van v. jegens mĳ
Ro 8:7 bedenken van vlees v. met God
Jak 4:4 vriendschap met wereld v. met God
VIJGENBOOM, Mi 4:4 onder v. zitten
Mt 24:32 Leert nu van de v. als illustratie
1Kon 4:25; Mt 21:19-21; Lu 13:6, 7.
VIJZEL, Sp 27:22 met stamper in een v.
VINDEN, Ps 21:8 Uw hand zal uw vĳanden v.
Sp 8:35 wie mĳ v., zal het leven v.
Sp 18:22 goede vrouw gev.? iets goeds gev.
Pr 9:10 Alles wat uw hand te doen v.
Mt 7:7 blĳft zoeken, en gĳ zult v.
Mt 7:8 al wie zoekt, v.
Mt 7:14 weinigen zĳn er die hem v.
Mt 10:39 Wie zĳn ziel v., zal ze verliezen
Lu 12:37 Gelukkig die de meester wakend v.!
Sp 1:28; 2:5; Jer 29:13; Han 17:27; Opb 9:6.
VINGER(S), Ex 8:19 de v. van God!
Ex 31:18 tafelen beschreven door Gods v.
Da 5:5 v. schreven op de wand
Lu 11:20 door de v. Gods demonen uitwerp
Ps 8:3; Jes 58:9; Mt 23:4; Jo 20:25.
VINGERBREEDTEN, Jer 52:21 vier v.
VIS(SEN), Ez 47:9 er veel v. zullen zĳn
Jon 1:17 Nu beschikte Jehovah een grote v.
Mt 12:40 Jona drie dagen in buik van v.
Ps 105:29; Pr 9:12; Ez 29:4, 5; Mt 14:19.
VISIOEN(EN), Sp 29:18 Waar geen v. is
Ez ¨ 13:16 die een v. van vrede schouwen
Joe 2:28 jonge mannen, v. zullen zĳ zien
Hab 2:3 het v. is nog voor de bestemde tĳd
Za 13:4 beschaamd worden, ieder om zĳn v.
Mt 17:9 Vertelt het v. aan niemand
Ez 1:1; Da 10:14; Mi 3:6; Han 16:9.
VISIONAIR(S), 2Sa 24:11 Gad, Davids v.
2Kr 33:19 beschreven in de woorden van v.
Jes 29:10 hĳ heeft uw hoofden, de v., omhuld
Mi 3:7 v. zullen beschaamd moeten worden
2Kon 17:13; 1Kr 25:5; 2Kr 9:29; 35:15.
VISSERS, Jer 16:16 ik ontbied vele v.
Ez 47:10 dat er v. langs zullen staan
Mt 4:19 ik zal u v. van mensen maken
VITALE KRACHT, 1Sa 2:4; 2Sa 22:40.
Ps 60:12 Door God zullen wĳ v. verwerven
Sp ¨ 31:3 Geef uw v. niet aan vrouwen
Joe 2:22 vĳgenboom en wĳnstok moeten v. geven
Ps 18:32; 84:7; 118:15; Jer 48:14; Na 2:3.
VITTER, Job 40:2 v. twisten met Almachtige?
VLAM(MEN), Hgl 8:6 de v. van Jah
Da¨ 11:33 struikelen door zwaard en v.
Joe 2:3 achter hen verteert een v.
Ps 83:14; Jes 5:24; 10:17; 43:2; Ez 20:47.
VLAMMEND, 2Th 1:8 in een v. vuur
Ge 3:24; Jes 4:5; Klg 2:3.
VLECHTEN, 1Pe 3:3 v. van het haar
Mt 27:29; Mr 15:17; Jo 19:2.
´ ´
VLEES,
Ge 2:24 zĳ moeten een v. worden
¨
Joe 2:28 mĳn geest op alle soorten van v.
Za 14:12 Iemands v. zal wegrotten
Jo 1:14 Het Woord nu is v. geworden
Ro 8:5 die in overeenstemming met het v. zĳn
Ro 8:7 bedenken van v. vĳandschap met God
1Kor 15:39 Niet alle v. is hetzelfde v.
¨
1Kor 15:50 v. en bloed koninkrĳk niet beerven
2Kor 10:3 datgene wat wĳ zĳn in het v.
Ef 2:3 die het v. en de gedachten
wilden
´ ´
Ef 5:31 de twee zullen een v. worden
Ef 6:12 onze strĳd is niet tegen bloed en v.
Ge 2:23; 9:11; Ps 56:4; Jes 40:6; 49:26; Mr 10:8;
Han 2:17; 1Kor 1:29; 6:16; Ga 5:19.
VLEESMARKT, 1Kor 10:25.
VLEIEN, Sp 28:23; 29:5.
VLEIEND, Sp 26:28.
1Th 2:5 nooit met v. woorden gekomen
VLEK(KEN), Ef 5:27; 2Pe 2:13.
VLESELIJK, Ro 7:14; 1Kor 3:3; Kol 2:18.
2Kor 1:12 ons niet met v. wĳsheid gedragen
VLESELIJKE BEGEERTE(N), 1Pe 2:11.
Ga 5:16 gĳ zult geen v. volvoeren
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VLEUGELEN, Mal 4:2 genezing in haar v.
VLEUGELS, Ru 2:12; Ps 18:10; Opb 12:14.
VLIEGEN, Opb 12:14.
VLIEGENDE SCHEPSELEN, Ge 1:20; Le 11:13.
VLIJTIGE(N), Sp 10:4; 13:4; 21:5.
VLO, 1Sa 24:14.
VLOED, Ge 7:7; 10:1, 32; Ps 29:10.
Ge 7:17 v. hield veertig dagen aan
Ge 9:11 nooit meer zal er een v. komen
Da 9:26 einde ervan zal door de v. zĳn
Na 1:8 door de v. een verdelging
´ ´ aanrichten
Mt 24:38 zoals zĳ in dagen voor de v. waren
2Pe 2:5 toen hĳ een v. over wereld bracht
VLOEIEND, Hab 2:2 wie voorleest, dit v. kan
VLOEK, Jes 24:6.
Ga 3:13 ons losgekocht van de v. der Wet
VLOOT, 1Kon 9:26; 10:11.
VLOT, Ex 4:10 ik ben geen v. spreker
VLUCHT, Mt 24:20 v. niet in de wintertĳd
De 7:23; 32:30; 1Sa 14:20; Jes 52:12.
VLUCHTELING(EN), Ge 4:12; Ez 17:21.
VLUCHTELINGSCHAP, Ge 4:16 land der V.
VLUCHTEN, Nu 35:15; Sp 28:1.
Jer 51:6 V. uit Babylon
Mt 24:16 die in Judea zĳn, naar de bergen v.
VLUG, Jak 1:19 v. zĳn om te horen
VOEDEN, Opb 12:6, 14.
Mt 25:37 u hongerig gezien en u gev.
Jo 21:17 Jezus zei: V. mĳn schaapjes
1Kor 3:2 Ik heb u met melk gev.
VOEDSEL, 1Kon 19:8 in de kracht van dat v.
Mt 24:45 hun te rechter tĳd hun v. geven?
Jo 4:34 Mĳn v. is, dat ik de wil doe
Jo 6:27 Werkt niet voor v. dat vergaat
Jo 6:55 mĳn vlees is waar v.
Ro 14:15 vanwege v. tot droefheid gestemd
1Ti 6:8 v., kleding en onderdak
Heb 5:14 Vast v. behoort bĳ rĳpe mensen
Ps 136:25; Jer 40:5; Mt 6:25; Han 14:17; 1Kor 8:13.
VOEDSELTEKORT(EN), Ne 5:3 tĳdens het v.
Mt 24:7 in ene plaats na andere v.
Mr 13:8; Lu 21:11; Opb 6:8.
VOEDSELVERDELING, Han 6:1.
VOEDSELZAK, Mt 10:10; Lu 22:35, 36.
VOEDSTER(S), Ex 2:7; Jes 49:23.
VOET(EN), Ps 119:105 woord is lamp voor v.
Jes 52:7 Hoe lieflĳk zĳn de v.
Ro 16:20 Satan onder uw v. verbrĳzelen
1Kor 15:25 alle vĳanden onder zĳn v. gelegd
Ef 6:15 v. geschoeid met toerusting
Heb 10:29 Zoon van God met v. getreden
Jes 59:7; Lu 1:79; Ro 10:15; Heb 2:8.
VOETBANK, Ps 110:1 vĳanden tot een v.
Jes 66:1 hemel is mĳn troon en aarde mĳn v.
Jak 2:3 Ga daar onder aan mĳn v. zitten
Ps 99:5; 132:7; Klg 2:1; Han 2:35; Heb 10:13.
VOETSTAPPEN, Ro 4:12; 2Kor 12:18.
1Pe 2:21 nauwkeurig in zĳn v. treden
VOETZOLEN, Jes 37:25; Ez 43:7; Mal 4:3.
VOGEL(S), Mt 8:20 v. des hemels
Opb 18:2 schuilplaats van elke onreine v.!
Le 14:4; De 14:11; Jes 31:5; Han 10:12.
VOGELVERSCHRIKKER, Jer 10:5.
VOLBRENGEN, Ps 148:8.
2Kr 34:31 de woorden van het verbond v.
Mt 23:3 zĳ zeggen het wel, maar v. het niet
Lu 12:50 benauwt mĳ totdat het is v.!
Lu 18:31 alles zal v. worden
2Th 1:11 al het goede dat hem behaagt v.
2Ti 4:5 v. uw bediening ten volle
2Ti 4:17 opdat de prediking
¨ v. zou worden
1Pe 4:3 de wil van de natien hebt v.
VOLDOEND, Mt 28:12 een v. aantal zilverstukken
VOLDOENDE, 2Kor 12:9 Mĳn goedheid is v.
Han 17:9; 2Kor 2:6, 16; 3:5; 2Ti 2:2; 1Pe 4:3.
VOLEINDIGEN, Jo 4:34 en zĳn werk v.
Jo 17:4 het werk v. dat gĳ mĳ hebt gegeven
Han 20:24 mĳn loopbaan en de bediening mag v.
VOLGEN, Mt 4:20; Jo 10:5, 27.
1Kon 18:21 Indien Jehovah God is, gaat hem v.
Mt 16:24 zĳn martelpaal opnemen en mĳ v.
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Mt 19:28 gĳ die mĳ zĳt gev.
Jo 8:12 Wie mĳ v., geenszins in duisternis
Opb 19:14 de legers v. hem op witte paarden
Han 3:24; 1Kor 10:4; 1Ti 4:6.
VOLHARDEN, 1Sa 23:22.
Mt 24:13 wie tot het einde heeft v.
Ro 12:12 V. onder verdrukking
VOLHARDING, Lu 21:19 Door v. van uw zĳde
Ro 2:7 door v. in werk dat goed is
Ro 5:3 verdrukking v. voortbrengt
Ro 15:4 door onze v. hoop zouden hebben
Heb 12:1 met v. de wedloop lopen
Jak 5:11 Gĳ hebt van de v. van Job gehoord
Lu 8:15; 1Th 1:3; 2Pe 1:6; Opb 13:10.
VOLHEID, Ef 1:23; 4:13; Kol 2:10.
VOLK(EN), Ex 19:5 uit alle v.
De 33:29 een v. dat redding geniet in Jehovah
1Sa 12:22 u tot zĳn v. maken
Sp 14:28 veelheid van v. sieraad van koning
Sp 29:2 goddeloze heerst, zucht het v.
Sp 29:18 Waar geen visioen is, v. bandeloos
Jes 2:3 vele v. zullen heengaan en zeggen:
Jes 62:10 Baant de weg van het v.
Jer 5:31 mĳn
´ ´ v. heeft het graag zo gehad
Jer 31:33 zıj zullen mĳn v. worden
Ho 4:9 voor het v. net zo als voor priester
Han 15:14 een v. voor zĳn naam nemen
Ro 9:25 die mĳn v. niet waren, mĳn v. noemen
Tit 2:14 en zich een v. reinigen
Heb 11:25 met v. van God slecht behandeld
1Pe 2:9 een v. tot een¨ speciaal bezit
Opb 7:9 uit alle natien en stammen en v.
Opb 17:15 De wateren betekenen v. en scharen
Opb 18:4 Gaat uit van haar, mĳn v.
Ex 24:7; 2Sa 7:23; Es 8:17; Jes 6:5; 32:18; 56:7;
Ho 2:23; Ze 3:9; Za 8:22; Han 3:23; 4:25; Ro 15:11;
2Kor 6:16; Heb 2:17; 8:10; 10:30.
VOLKOMEN, Jo 17:23.
Jak 1:4 opdat gĳ v. moogt zĳn
VOLKOMENHEID, Kol 1:28 in v. aanbieden
VOLKRIJK, Ps 110:6 hoofd over v. land
VOLKSGENOOT, Le 6:2; 24:19.
VOLLEDIGE, 1Kor 13:10 wanneer v. gekomen is
VOLLEDIGE AANTAL, Ro 11:12 v. van hen
VOLLEDIGE GRENS, Ef 1:10 v. van tĳden
VOLLEDIGE TIJDGRENS, Ga 4:4 v. was gekomen
VOLLE MIDDAG, Jes 59:10.
Ze 2:4 op de v. zal men haar verdrĳven
VOLMAAKT(ER), De 32:4 v. is zĳn activiteit
Ps 19:7 De wet van Jehovah is v.
Ps 50:2 Sion, v. in schoonheid
Ez 28:12 vol van wĳsheid en v. in schoonheid
Mt 5:48 Gĳ moet v. zĳn, evenals Vader v. is
2Sa 22:31; Ps 18:32; Klg 2:15; Ro 12:2; Heb 9:11; Jak
1:17; 1Jo 4:18.
VOLMAAKTHEID, Ps 119:96; Lu 8:14.
Heb 2:10 door lĳden tot v. brengen
Heb 7:19 de Wet heeft niets tot v. gebracht
Heb 7:28 Zoon, die tot v. is gebracht
Heb 11:40 zonder ons niet tot v. gebracht
2Kor 12:9; Fil 3:12; Heb 5:9; 7:11; 10:14.
VOLMAKEN, Mt 23:32.
VOLMAKER, Heb 12:2 V. van ons geloof
VOLOP, 1Kor 15:58 v. te doen in het werk
2Kor 9:8 v. voor ieder goed werk
VOLTOOID, Ga 3:3 wordt gĳ v. in het vlees?
VOLTOOIING, Fil 1:6 werk in u tot v. brengen
VOLTREKKEN, Ju 15 aan allen oordeel v.
Ex 12:12; Ps 149:9; Ez 25:17.
VOLWASSEN, 1Kor 14:20 v. in vermogens
Ef 4:13 totdat wĳ geraken tot een v. man
VONNIS, Pr 8:11 v. niet spoedig voltrokken
Lu 23:24 Daarom sprak Pilatus het v. uit
VOORAFBEELDING, Heb 8:5.
VOORBARIGEN, Jes 32:4 het hart der v.
VOORBEDEN, 1Ti 2:1 gebeden, v.
VOORBEELD(EN), 1Kor 10:11 v. tot waarschuwing
Fil 3:17 het v. dat gĳ in ons hebt
1Th 1:7 een v. voor alle gelovigen
1Ti 1:16 zĳn lankmoedigheid tot een v.

VOLHARDEN—VOORTDUREND
1Ti 4:12 word een v. voor de getrouwen
Tit 2:7 uzelf in alle dingen een v. betoont
1Pe 5:3 door u v. voor de kudde te betonen
2Pe 2:6 voor goddelozen tot v. gesteld
Jo 13:15; 2Th 3:9; Ju 7.
VOORBEREIDING, Mt 27:62; Jo 19:14, 31, 42.
VOORBESTEMD, Ro 8:29.
Ro 8:30 Die hĳ heeft v., ook geroepen
1Kor 2:7 verborgen wĳsheid, die God heeft v.
Ef 1:5 v. als zonen te worden aangenomen
Ef 1:11 v. overeenkomstig het voornemen
VOORBIJ, Jer 8:20 De oogst is v.
VOORBIJGAAN, Ps 90:4.
VOORBIJGEGANE, 1Pe 4:3 in v. tĳd
VOORDEEL, Sp 14:23 Van arbeid komt v.
Pr 2:13 meer v. voor wĳsheid dan dwaasheid
2Kor 7:2 wĳ hebben van niemand v. getrokken
Pr
´ ´ 2:11; 7:11; 1Kor 7:35; 10:33.
VOORGAAN, 1Th 4:15 ontslapenen v.
VOORGESCHREVEN, Jer 5:24.
VOORHOF, Ex 27:9; 2Kr 4:9; Ez 8:16.
VOORHOOFD, 1Sa 17:49 de steen drong in zĳn v.
Ez 9:4 een kenteken zetten op het v.
Opb 14:1 de naam van zĳn Vader op hun v.
Opb 14:9 merkteken aan zĳn v. of op zĳn hand
Ez 3:9; Opb 7:3; 9:4; 17:5; 20:4; 22:4.
VOORINGENOMENHEID, NEIGING TOT,
1Ti 5:21 zonder vooroordeel en n.
VOORKENNIS, Han 2:23 raadsbesluit en v.
1Pe 1:2 overeenkomstig de v. van God
VOORKOMEN, 1Kor 7:2 v. van hoererĳ
1Th 2:5 noch met een vals v.
VOORLEZEN, Ne 8:8 bleven v. uit het boek
Jes 29:11 dit alstublieft v.
1Ti 4:13 u toe te leggen op het v.
Ex 24:7; Hab 2:2; Lu 4:16; Han 13:27.
VOORLEZING, Han 13:15.
VOORMANNEN, 2Kr 8:10 v. over het volk
VOORNAAMSTE, Mt 23:6; Lu 14:7, 8.
Ps 137:6 v. reden tot vreugdebetoon
Sp 4:7 Wĳsheid is het v.
1Ti 1:15 Van hen ben ik de v.
VOORNAAMSTE BEWERKER, Heb 2:10; 12:2.
Han 3:15 de V. van het leven hebt gĳ gedood
VOORNAAMSTE GEVOLMACHTIGDE, Han 5:31.
VOORNAAMSTE MANNEN, Han 13:50; 25:2.
VOORNAAMSTE VROUWEN, Han 17:4.
VOORNEMEN, Ef 1:9.
VOORNEMEN (het), Ro 9:11; Ef 1:11; 2Ti 1:9.
Sp 16:4 heeft Jehovah gemaakt voor zĳn v.
Ro 8:28 die volgens zĳn v. de geroepenen zĳn
Ef 3:11 overeenkomstig het eeuwige v.
VOORNEMENS, Han 17:31 v. aarde te oordelen
VOOROORDEEL, 1Ti 5:21 zonder v.
VOOROUDERS, De 19:14; Ps 79:8.
VOORRAAD, Sp 15:6, 16 een overvloedige v.
VOORRAADSCHUREN, Job 38:22; Mt 6:26.
VOORRAADSCHUUR, Mt 3:12.
VOORRAADSTEDEN, 2Kr 8:4; 17:12.
VOORRADEN, 2Kr 8:15 betreffende de v.
Jes 30:6 op de bulten van kamelen hun v.
VOORRECHT, Fil 1:29 aan u het v. gegeven
2Pe 1:1 als een even groot v. beschouwd
VOORSCHRIFT(EN), De 4:1 luister naar de v.
De 4:40 gĳ moet zĳn v. onderhouden
¨
Re 11:39 het werd een v. in Israel:
Ezr 6:18 naar het v. van het boek van Mozes
Ps 119:12 o Jehovah. Leer mĳ uw v.
Jes 10:1 Wee hun die schadelĳke v. verordenen
Jes 24:5 zĳ hebben het v. veranderd
Ex 18:20; Le 10:11; Ne 9:13; Ps 50:16; 119:5, 8, 48, 71,
80; Jer 31:36; Mal 3:7; 1Th 4:2; Heb 9:1.
VOORSCHRIJVEN, Job 23:12.
VOORSPELLEN, Han 16:16.
VOORSPOED, De 30:9; 1Kon 10:7; Ps 68:6.
De 28:11 in overvloedige mate v. schenken
VOORSTE ZITPLAATSEN, Mt 23:6; Lu 11:43.
VOORTBESTAAN, 2Sa 21:5.
VOORTBRENGEN, 2Kor 5:5 Hĳ die ons v., is God
VOORTDUREND, Jes 26:3 beveiligen in v. vrede

VOORTEKEN(EN, S)—VRIJE WIL
VOORTEKEN(EN, S), De 18:10 iemand v. zoekt
Za 3:8 mannen die als v. dienen
Ge 30:27; 44:5; Nu 24:1; 2Kon 21:6; Ez 12:11; 24:24, 27.
VOORTGANG, 2Th 3:1 woord snel v. mag hebben
VOORTLEIDEN, Jes 3:12; 9:16.
VOORTPLANTINGSORGAAN, Ez 23:20.
VOORTREFFELIJK, 2Ti 1:14 Behoed dit v. pand
Tit 3:8 het blĳven doen van v. werken
1Th 5:21; Heb 10:24; Jak 3:13.
VOORTREFFELIJKHEDEN, 1Pe 2:9.
VOORTREFFELIJKHEID, 1Kr 29:11.
VOORTSPRUITEN, 1Jo 4:1, 6.
1Jo 2:16 niet v. uit Vader, maar uit wereld
VOORUITDRINGEN, 2Jo 9 ieder die v.
VOORUITGANG, Jo 8:37; Fil 1:25.
Fil 1:12 veeleer tot de v. bĳgedragen
1Ti 4:15 opdat uw v. openbaar moge zĳn
VOORUITZICHT, Ro 5:21 eeuwig leven in v.
VOORVADER(S), Ps 45:16 In plaats van uw v.
1Pe 1:18 door overlevering van uw v.
Ge 15:15; 2Kon 18:3; Ezr 4:15; Mi 7:20; Mt 23:32;
2Ti 1:3.
VOORVADERLIJK, Han 22:3 de v. Wet
VOORWAARTS, Jer 7:24 achterwaarts en niet v.
VOORWENDEN, Sp 13:7 die v. rĳk te zĳn
VOORWENDSEL, Re 9:31; Da 6:4; 2Kor 11:12.
VOORWERP(EN), Job 12:4 v. van spot
Sp 14:20 een v. van haat
Jes 8:12 v. van hun vrees niet vrezen
1Pe 3:14 Vreest niet het v. van hun vrees
Ge 24:53; Ex 3:22; 1Kon 7:51.
VOORZEGGING(EN), 1Ti 1:18; 4:14.
VOORZETTING, Mt 12:4; Lu 6:4.
VOORZIEN, 2Kor 9:8 van het nodige v.
Heb 11:40 God iets beters voor ons v.
VOORZIENINGEN, 2Kor 8:21 eerlĳke v.
VORDERINGEN, Ga 1:14; 2Ti 3:9.
Fil 3:16 in mate waarin wĳ v. hebben gemaakt
VORM, Jes 37:26; 1Th 5:22; 2Ti 3:5.
VORMELIJKE AANBIDDER, Jak 1:26.
VORMEN, Job 10:8 Uw handen hebben mĳ gev.
VORMLOOS, Ge 1:2 aarde bleek v. te zĳn
VORM VAN AANBIDDING, Han 26:5.
Jak 1:26 diens v. is waardeloos
Jak 1:27 De v. die rein en onbesmet is
VORM VAN LEER, Ro 6:17 gehoorzaam aan v.
VORST(EN), Ps 45:16 zonen tot v. aanstellen
Jes 32:1 zĳ zullen als v. heersen
¨
Da 10:13 v. van koninklĳke
gebied van Perzie
¨
Da 12:1 zal Michael opstaan, de grote v.
Joz 5:14; Job 34:19; Da 8:11, 25; Ze 1:8.
VORSTELIJKE HEERSCHAPPIJ, Jes 9:6.
VORSTINNEN, 1Kon 11:3; Es 1:18; Jes 49:23.
VRAAGSTUKKEN, Han 23:29 inzake v. van Wet
VRAATZUCHTIG, Sp 23:20.
VRACHT(EN), De 1:12 Hoe kan ik uw v. dragen?
Mt 11:30 mĳn juk is weldadig en mĳn v. licht
Mt 23:4 Zĳ binden zware v. samen
Ga 6:5 ieder zal zĳn eigen v. dragen
Ex 23:5; Nu 11:11; Ps 38:4; Jes 10:27.
VRAGEN, De 10:12 wat v. Jehovah
Mt 7:7 Blĳft v., en het zal gegeven worden
Ef 3:20 die meer kan doen dan alles wat wĳ v.
Jak 1:6 in geloof v., zonder te twĳfelen
Jak 4:3 Gĳ v. en toch ontvangt gĳ niet
1Jo 5:14 v. overeenkomstig zĳn wil
De 4:29; Ps 2:8; 40:6; Mt 6:8; 22:46; Jo 14:13;
1Kor 1:22.
VRAGEN (de), 1Kon 10:1; 1Ti 1:4.
VREDE, 2Kon 9:22 Is het v., Jehu?
Ps 72:7 v., totdat de maan niet meer is
Sp 12:20 die tot v. raden, hebben verheuging
Pr 3:8 een tĳd voor oorlog en een tĳd voor v.
Jes 26:12 gĳ zult ons v. beschikken
Jes 60:17 v. tot uw opzieners aanstellen
Jer 6:14 Er is v.! terwĳl er geen v. is
Mi 3:5 de profeten die uitroepen: V.!
Mt 5:24 sluit v. met uw broeder
Mt 10:34 niet v., maar een zwaard
Lu 2:14 v. onder mensen van goede wil
Jo 14:27 mĳn v. geef ik u
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Ro 14:19 dingen nastreven die v. bevorderen
Ro 16:20 de God die v. geeft
Ef 6:15 het goede nieuws van v.
Fil 4:7 v., die alle gedachte te boven gaat
Kol 1:20 v. maken door middel van het bloed
Kol 3:15 v. van Christus in uw hart heersen
1Th 5:3 Wanneer zĳ zeggen: V. en zekerheid!
1Pe 3:11 laat hĳ v. zoeken en die nastreven
Opb 6:4 de v. van de aarde weg te nemen
Joz 9:15; Ps 28:3; 29:11; 35:27; 37:11; 119:165; 122:8;
Jes 26:3; 52:7; 54:13; Mi 5:5; Jo 16:33; Jak 3:18.
VREDEBODEN, Jes 33:7 de v. bitter wenen
VREDELIEVEND(EN), Mt 5:9; Jak 3:17.
Ro 12:18 Zĳt v. jegens alle mensen
VREDESVERBOND, Nu 25:12; Ez 34:25; 37:26.
VREDEVORST, Jes 9:6.
VREDIG, Jes 32:18 in v. verblĳfplaats wonen
VREEDZAAM, 2Kor 13:11; Heb 12:11.
VREEMDE(N), Heb 11:13 dat zĳ v. waren
Ez 16:32; Mt 25:35; Jo 10:5; Ef 2:12.
VREEMDELING(EN), Lu 24:18.
Ef 2:19 geen vreemden en inwonende v. meer
Heb 11:9 Door geloof vertoefde hĳ als v.
VREEMD KIJKEN, 1Pe 4:4, 12.
VREES, Ps 111:10 v. voor Jehovah
Sp 8:13 v. voor Jehovah betekent kwade haten
Han 17:22 aan v. voor godheden overgegeven
Ro 13:7 hem die vraagt om v., die v.
Fil 2:12 met v. en beven redding bewerken
1Pe 3:14 Vreest niet voorwerp van hun v.
1Jo 4:18 Er is in de liefde geen v.
VREESACHTIG, De 20:8 Wie is man die v. is?
VREES INBOEZEMEN, Jes 18:2 volk dat v.
VREES INBOEZEMEND, Ex 34:10.
De 10:17 Jehovah is de grote, v. God
Ps 45:4 u onderrichten in v. dingen
Ps 111:9 Zĳn naam is heilig en v.
Ps ¨ 139:14 omdat ik op v. wĳze ben gemaakt
Joe 2:11 dag van Jehovah is groot en v.
Ze 2:11 V. zal Jehovah tegen hen
zĳn
¨
Re 13:6; 1Kr 17:21; Ne 1:5; Joe 2:31.
VREESWEKKEND, Da 7:7 vierde beest, v.
VRESELIJK, Heb 10:27, 31.
VREUGDE, Ne 8:10 v. van Jehovah
Heb 12:2 de in het vooruitzicht gestelde v.
1Sa 18:7; Lu 2:10; Jo 16:22; 2Kor 7:4; Heb 10:34.
VREUGDEBETOON, Es 8:16, 17.
VREUGDEDRONKEN, Sp 5:19.
VREUGDEGEROEP, Job 38:7 morgensterren v.
Ps 126:5 met tranen zaaien, met v. oogsten
Jes 54:1 Hef v. aan, gĳ onvruchtbare vrouw
Ps 20:5; 92:4; 95:1; Jes 49:13; 51:11; 65:14.
VREUGDEVOL, Ezr 3:12.
Heb 12:11 streng onderricht niet v.
VREZEN, 1Sa 15:24 omdat ik het volk v.
Ps 34:7 engel legert zich rondom die hem v.
Ps 118:6 ik zal niet v. Wat kan mens mĳ doen?
Sp 31:30 de vrouw die Jehovah v.
Lu 12:4 V. niet hen die het lichaam doden
Han 10:35 in elke natie is de mens die hem v.
1Kr 16:25; Ps 25:14; 33:8; Sp 14:16.
VRIEND(EN), Sp 14:20 vele zĳn de v. van rĳke
Sp 18:24 v. aanhankelĳker dan broeder
Mi 7:5 Stelt vertrouwen niet in vertrouwd v.
Lu 16:9 Maakt u v. door de rĳkdom
Jo 15:13 zĳn ziel ten behoeve van v.
Jak 2:23 Abraham Jehovah’s v. genoemd
Jak 4:4 v. van de wereld, vĳand van God
Mt 11:19; 20:13; 26:50; Jo 15:14; 19:12.
VRIENDELIJK, Sp 22:9; 1Kor 13:4.
1Th 2:7 v. geworden, zoals zogende moeder
2Ti 2:24 Een slaaf van de Heer moet v. zĳn
VRIENDELIJKHEID, Ga 5:22.
VRIENDSCHAP, Jak 4:4 v. met de wereld
VRIESKOU, Jer 36:30 in de v. ’s nachts
VRIJ, Jes 58:6; Heb 13:5.
Ga 4:26 het Jeruzalem dat boven is, is v.
VRIJE, Ga 3:28; Ef 6:8; Kol 3:11.
VRIJE GAVE, Ro 3:24.
Ro 5:17 v. van rechtvaardigheid
VRIJE WIL, Ho 14:4 hen uit v. liefhebben
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VRIJGELATENE, Ex 21:2 als v. weggaan
1Kor 7:22 de v. van de Heer
VRIJGESTELD, 2Kon 15:5; 2Kr 26:21.
VRIJGEVIGHEID, Ro 12:8 uitdeelt, met v.
VRIJHEID, Le 25:10 v. uitroepen
Jes 61:1 om v. uit te roepen
Ro 8:21 v. van de kinderen Gods
2Kor 3:17 waar geest van Jehovah is, is v.
Ga 5:1 Voor zulk een v. vrĳgemaakt
Ga 5:13 Gĳ werdt tot v. geroepen, broeders
Jak 1:25 volmaakte wet, die tot v. behoort
1Pe 2:16 gebruikt uw v. niet als dekmantel
Le 19:20; 1Kor 10:29; Ga 2:4; 2Pe 2:19.
VRIJKOMEN, 1Kor 7:27 Zoek niet langer v.
VRIJLATEN, Ps 88:5; Mt 27:21; Lu 6:37; Han 3:13.
VRIJLATING, Jer 34:17 een v. aan het zwaard
Ez 46:17 moet van hem worden tot jaar der v.
Lu 4:18 gezalfd om v. te prediken
VRIJMAKEN, Ro 8:2.
Jo 8:32 de waarheid zal u v.
Ro 6:18 daar gĳ v. werdt van de zonde
Ro 8:21 schepping v. zal worden van slavernĳ
VRIJMOEDIG, Han 9:27 v. gesproken
Ef 6:20 v. spreken zoals ik behoor te spreken
VRIJMOEDIGHEID, 1Th 2:2 door onze God v.
Han 4:29, 31; 14:3; Heb 10:19.
VRIJMOEDIGHEID VAN SPREKEN, Han 2:29; Fil 1:20;
1Ti 3:13; Heb 3:6.
VRIJSPREKEN, Ro 6:7 gestorven, van zonde v.
VRIJSTELLEN, 1Sa 3:14 niet van straf v.
VRIJUIT SPREKEN, Mr 8:32; Han 4:13.
VRIJWILLIG, 1Kr 29:17 v. geschonken
Ne 11:2 v. aanboden om in Jeruzalem te wonen
Re 5:9; 2Kr 17:16; Ezr 1:6; 7:16.
VROEG, Pr 6:3; 1Kor 15:8 te v. geborene
VROEGER, Jes 65:17 de v. dingen
Fil 3:11 de v. opstanding uit de doden
Pr 1:11; Ef 4:22; 1Pe 1:14.
¨
VROLIJK, De 32:43 Weest v., gĳ natien
Ga 4:27 Wees v., gĳ onvruchtbare vrouw
Opb 12:12 Weest hierom v., gĳ hemelen
Re 16:25; Sp 8:30; Lu 12:19; 16:19; Ro 15:10; Opb
11:10; 18:20.
VROLIJKHEID, Sp 21:17 Hĳ die v. liefheeft
Han 14:17 uw hart met v. vervullen
VROUW(EN), Ge 1:27 als man en als v.
Ge 2:22 bouwde de rib tot een v.
Ge 2:24 man moet zich hechten aan zĳn v.
Ge 3:15 vĳandschap tussen u en de v.
Ge 6:2 zĳ gingen zich v. nemen
Le 18:23 v. dient niet voor dier te staan
2Sa 1:26 wonderlĳker dan de liefde van v.
Ps 128:3 v. als vruchtdragende wĳnstok
Sp 5:18 verheug u met de v. van uw jeugd
Jes 54:6 als een v. uit de jeugdtĳd
Mal 2:14 tussen u en de v. van uw jeugd
Jo 2:4 V., wat heb ik met u te maken?
Jo 19:26 V., zie, uw zoon!
Ro 1:26 v. hebben natuurlĳke gebruik verruild
1Kor 7:2 iedere man zĳn eigen v. hebben
1Kor 7:39 v. gebonden al de tĳd dat man leeft
1Kor 11:3 de man het hoofd van de v.
1Kor 11:10 v. teken van gezag op hoofd
1Kor 14:34 v. zwĳgen in de gemeenten
Ef 5:22 v. onderworpen aan hun man
1Ti 2:11 Een v. lere in stilheid
Tit 2:4 jonge v. tot bezinning brengen
Opb 12:1 een v. getooid met de zon
Opb 12:17 de draak werd toornig op de v.
Opb 14:4 die zich niet met v. hebben bevlekt
Opb 17:3 v. op scharlakengekleurd wild beest
Opb 21:9 de bruid, de v. van het Lam
De 29:11; 31:12; Re 5:24; 1Kon 11:3, 4; 2Kr 20:13;
Sp 18:22; Jer 16:2; 51:30; Da 11:37; Mt 11:11; 24:41;
1Kor 9:5; 11:12; Ef 5:23, 28; 1Ti 2:12; 3:2.
VROUWE, 1Kon 11:19; 15:13; Jer 13:18; 29:2.
VROUWELIJK, 1Pe 3:7 zwakker vat, het v.
VRUCHT(EN), Ps 127:3 v. van buik is beloning
Jes 65:21 wĳngaarden planten en hun v. eten
Ez 34:27 geboomte van het veld moet v. geven
Ez 47:12 hun v. moet tot voedsel zĳn

VRIJGELATENE—WAARDE(N)
Mt 7:19 boom die geen v. voortbrengt
Mt 7:20 Aan hun v. herkennen
Mt 21:43 een natie die de v. voortbrengt
Jo 15:2 rank die geen v. draagt
Ga 5:22 v. van de geest is liefde
Kol 1:10 in ieder goed werk v. dragen
Heb 13:15 slachtoffer brengen, v. der lippen
Ge 3:3; Sp 13:2; Lu 3:8; Jo 4:36; 15:8, 16; Ro 7:4;
Fil 1:11.
VRUCHTBAAR, Ge 1:28 Weest v.
Ge 17:6 ik wil u zeer, zeer v. maken
Jak 1:15 baart begeerte, als ze v. is, zonde;
Ge 9:1, 7; 35:11; Le 26:9; Jer 23:3.
VRUCHTDRAGEND, Ps 128:3 vrouw als v. wĳnstok
VRUCHTELOOSHEID, Ef 4:17 v. van denken
VUIL(E), Jak 2:2; Opb 22:11.
Fil 3:8 beschouw ze als een hoop v.
VUILHEID, Jak 1:21 Doet alle v. weg
VUILIGHEID, 1Pe 3:21 wegdoen van v.
VUIST, Jes 58:4 de v. der goddeloosheid
VULLEN, Ge 1:28 v. de aarde
Ge 9:1 wordt tot velen en v. de aarde
Ps 24:1 de aarde en dat wat haar v.
Ps 96:11 de zee en dat wat haar v.
Ps 81:10; Jes 27:6; Jer 51:14; Da 2:35.
VURIG, Sp 26:23 v. lippen met slecht hart
Han 18:25; Ro 12:11 v. van geest
VURIGE IJVER, De 29:20; Ez 23:25; 38:19.
VURIGGEKLEURD, Opb 6:4; 12:3.
VUUR, Ne 3:20 Na hem werkte Baruch vol v.
Ze 3:8 door het v. van mĳn ĳver
Za 3:2 een houtblok uit het v. gerukt?
Mal 3:2 als het v. van een louteraar
Mt 3:11 u dopen met heilige geest en v.
1Kor 3:13 v. zal uitwĳzen hoe ieders werk is
Heb 12:29 onze God is een verterend v.
2Pe 3:7 voor v. opgespaard en bewaard
Opb 17:16 zullen haar met v. verbranden
1Kon 18:38; Jes 66:16; Mt 3:12.
VUURBEWERKING, Nu 31:23 wat een v. ondergaat
VUURFAKKEL(S), Ge 15:17; Da 10:6.
VUUROFFER, Nu 15:14.
VUUROVEN, Mt 13:42.
Da 3:17 Uit de v. zal hĳ ons verlossen
VUURVLAM, Da 3:22; Heb 1:7.
VUURZUIL, Ex 13:22.

W
WAAKZAAM, 1Pe 4:7 w. met oog op gebeden
1Pe 5:8 Houdt uw zinnen bĳ elkaar, weest w.
WAANZIN, Pr 2:2 tot het lachen: W.!
Han 26:24 geleerdheid drĳft u tot w.!
Pr 1:17; 2:12; 7:25; 9:3; 10:13.
WAANZINNIG, Jes 44:25 waarzeggers w.
Ho 9:7 w. wegens de overvloed van uw dwaling
1Kor 14:23 ongelovigen zeggen dat gĳ w. zĳt?
Pr 7:7; Jer 50:38; 51:7; Jo 10:20; 2Pe 2:16.
WAANZINNIGE(N), 1Sa 21:15; Jer 25:16.
2Kor 11:23 Ik antwoord als een w.
WAAR, Jo 1:9; 4:23; 15:1; 17:3.
WAARACHTIG(E), Ps 19:9 beslissingen zĳn w.
Sp 14:25 Een w. getuige bevrĳdt zielen
Da 2:45 En de droom is w.
Jo 3:33 er zĳn zegel op gedrukt dat God w. is
Ro 3:4 God worde w. bevonden
2Kor 6:8 als bedriegers en toch w.
1Jo 5:20; Opb 3:14; 19:11.
WAARACHTIGHEID, Ps 40:10 uw w. niet verheeld
Ps 91:4 Zĳn w. zal een schild en bolwerk zĳn
Ps 51:6; 85:10, 11; 117:2; Za 8:3.
WAARBORG, Han 17:31 mensen een w. verschaft
Heb 6:16 eed een wettelĳke w. voor hen
WAARBORGEN, 2Kor 1:21 hĳ die w.
WAARD, 1Ti 1:15; 5:18.
Sp 12:11 wie dingen najaagt die niets w. zĳn
Mt 10:10 de werker is zĳn voedsel w.
WAARDE(N), 1Pe 1:7; 3:4.
Sp 8:18 erfelĳke w. en rechtvaardigheid
Sp 31:10 Haar w. gaat koralen ver te boven
Jes 1:13 graanoffers
die geen w. hebben
´ ´
Mt 13:46 een parel van grote w. gevonden

WAARDELOOS—WATER(EN)
Han 19:19 w. van vĳftigduizend zilverstukken
Fil 3:8 uitnemende w. van kennis van Christus
Heb 10:29 bloed als van gewone w. geacht
WAARDELOOS, Ro 3:12; 1Kor 3:20; Tit 3:9.
Ps 60:11 redding door de aardse mens is w.
WAARDELOOSHEID, Ps 24:4 niet naar w. gevoerd
WAARDERING, Ps 27:4 met w. zĳn tempel bezien
WAARDEVOLLE DINGEN, Sp 3:9; 28:22.
Sp 11:4 W. dingen zullen niet baten
WAARDIG, Lu 20:35 zĳ die w. gerekend zĳn
Han 5:41 w. gerekend oneer te lĳden
Han 13:46 het eeuwige leven niet w.
Fil 1:27 gedraagt u het goede nieuws w.
1Th 2:12 wandelen op wĳze welke God w. is
1Ti 5:17 oudere mannen dubbele eer w. geacht
Heb 11:38 de wereld was hun niet w.
Opb 4:11 Gĳ zĳt w. de eer te ontvangen
Ge 32:10; Ef 4:1; Kol 1:10; 2Th 1:5.
WAARDIGHEID, 1Kr 16:27 W. en pracht
Job 37:22 De w. welke God omgeeft
Ps 111:3 Zĳn activiteit is w. en pracht
Jes 30:30 de w. van zĳn stem doen horen
Job 40:10; Jer 22:18; Da 2:6, 37; Za 6:13.
WAARHEID, Ps 43:3 Zend uw licht en w. uit
Ps 119:160 gehele inhoud van uw woord is w.
Sp 23:23 Koop w. en verkoop ze niet
Jes 43:9 horen en zeggen: Het is de w.!
Za 8:16 Spreekt de w. met elkaar
Jo 4:24 God met geest en w. aanbidden
Jo 8:32 de w. kennen en de w. zal u vrĳmaken
Jo 14:6 Ik ben de weg en de w. en het leven
Jo 17:17 Heilig hen door w.; uw woord is w.
Jo 18:37 om getuigenis af te leggen van de w.
2Kor 13:8 wĳ kunnen niets tegen de w. doen
1Ti 3:15 pilaar en ondersteuning van de w.
2Ti 2:15 die het woord der w. juist hanteert
Heb 10:26 nauwkeurige kennis van de w.
2Pe 1:12 de w., die in u aanwezig is
Jer 10:10; Jo 8:44; Ro 1:25; 1Kor 5:8; Ef 6:14;
2Th 2:10; 1Ti 2:7; 2Ti 3:7.
WAARNEEMBAAR, 2Kor 2:14 de geur w. maakt!
WAARNEEMBAARHEID, Lu 17:20.
WAARNEMEN, Ro 1:20 worden w.
WAARNEMINGSVERMOGEN,
Heb 5:14 hun w. hebben geoefend
WAARSCHUWEN, Ez 3:17 gĳ moet hen w.
Ez 33:7 het woord horen en hen namens mĳ w.
Ga 5:21 Aangaande deze dingen w. ik u
2Kr 19:10; Ez 33:4, 5, 8, 9; Mt 24:25.
WAARSCHUWING, Heb 12:25.
1Kor 10:11 opgeschreven tot w. voor ons
WAARZEGGEN, De 18:14; Ez 13:9.
WAARZEGGER(S), Joz 13:22 Bileam, de w.
1Sa 6:2; Jes 44:25; Mi 3:7.
WAARZEGGERIJ, De 18:10 die aan w. doet
1Sa 15:23 weerspannigheid is hetzelfde als w.
Mi 3:11 profeten beoefenen w. om geld
2Kr 33:6; Jes 3:2; Jer 27:9; Ez 13:23; Za 10:2.
WAARZEGGING, Nu 22:7; Ez 13:6.
WACHT, Sp 8:34; Hab 2:1.
Ge 31:49 Moge Jehovah de w. houden
Job 21:32 over grafheuvel de w. gehouden
Ps 141:3 Stel een w. voor mĳn mond
Mt 27:66 steen verzegelen en w. erbĳ plaatsen
WACHTEN, Job 13:15; Hab 2:3; Ro 8:25.
Jes 42:4 op zĳn wet zullen eilanden blĳven w.
Mt 7:15 W. u voor valse profeten
1Kor 1:7 verlangend w. op de openbaring
1Th 3:4 ons verdrukking te w. stond
WACHTER(S), Jes 56:10 Zĳn w. zĳn blind
Jes 62:6 Op uw muren heb ik w. aangesteld
Ez 3:17 tot een w. heb ik u gemaakt
Ez 33:6 de w. niet op de hoorn blaast
Jes 21:11; 52:8; Jer 6:17; 51:12; Mi 7:4.
WACHTTOREN, 2Kr 20:24; Jes 32:14.
Ge 31:49 De W.: Moge Jehovah de wacht houden
Jes 21:8 Op de w., o Jehovah, sta ik
WAGEN, Ro 15:18 ik zal het niet w.
Ro 16:4 voor mĳn ziel hun eigen hals gew.
WAGEN(S), Ge 46:5; Nu 7:3; Jer 46:9.
2Kon 10:15 liet hem bĳ zich op de w. klimmen
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WAGENTOUWEN, Jes 5:18.
WAGGELEN, Ps 60:3; 107:27; Jes 28:7.
WAKEN, Sp 8:34 dag aan dag aan mĳn deuren w.
Mt 26:41; Lu 12:37.
WAKKER, Jes 26:19 Wordt w.
1Th 5:6 laten wĳ w. blĳven
Opb 16:15 Gelukkig is hĳ die w. blĳft
Hab 2:19; Lu 21:36; 1Kor 16:13; Ef 6:18; Kol 4:2.
WAL, Ps 48:13 Richt uw hart op zĳn w.
WALGELIJK, Lu 16:15 iets w. in Gods ogen
WALGELIJKE DING(EN), Na 3:6.
Da 11:31 het w. dat verwoesting veroorzaakt
Mt 24:15 het w. in heilige plaats ziet staan
WALGELIJKHEDEN, Jer 7:30.
Da 9:27 op de vleugel van w. komen
Opb 17:4 een gouden beker, vol van w.
De 29:17; 2Kon 23:24; Za 9:7; Opb 17:5.
WAND, Da 5:5 vingers schreven op de w.
WANDEL, Heb 13:7 lettend op einde van w.
WANDELEN, Ge 6:9 Noach w. met God
Ps 26:11 ik zal in mĳn rechtschapenheid w.
Jes 30:21 Dit is de weg. W. daarop
Jes 35:9 de teruggekochten moeten daarop w.
Jer 10:23 Het staat niet aan een man die w.
Mi 6:8 bescheiden te w. met uw God?
Ef 4:1 zo w. dat gĳ roeping waardig toont
Ef 5:15 Ziet nauwlettend
toe hoe gĳ w.
´
1Jo 2:6 verplicht zo te w. als hĳ gew. heeft
Ge 3:8; 5:24; Ps 23:4; Sp 10:9; Han 9:31; Ef 2:2;
2Th 3:11.
WANG(EN), Lu 6:29 iemand u op ene w. slaat
Job 16:10; Klg 3:30; Mi 5:1.
WANHOPEN, Pr 2:20 om mĳn hart te doen w.
WANHOPIGE, Job 6:26 woorden van een w.
WANKELEN, Ps 38:16 wanneer mĳn voet w.
Ps 46:2 al w. de bergen en vallen ze in zee
Ps 46:5 stad zal niet aan w. worden gebracht
Ps 55:22 Nooit toelaten dat rechtvaardige w.
1Th 3:3 niemand door verdrukkingen aan het w.
Heb 10:23 Laten wĳ zonder w. vasthouden
Ps 13:4; 15:5; 93:1; 121:3; 125:1; Sp 24:11; 25:26;
Jes 24:19; 40:20; 54:10; Am 8:12; ¨ Lu 6:48.
WANKELEND, Jes 35:3 de w. knieen
WANNEN, Ru 3:2; Jer 4:11.
WANORDE, De 7:23; Jak 3:16.
1Kor 14:33 geen God van w., maar van vrede
WANORDELIJK(EN), 1Th 5:14 wĳst w. terecht
Han 19:40; 2Th 3:6, 7, 11.
WANORDELIJKHEDEN, 2Kor 12:20.
WANSCHOP, Mt 3:12; Lu 3:17.
WANTROUWEN, 1Sa 18:9.
WAPEN(EN), Ro 6:13; 2Kor 6:7.
Jes 54:17 Geen w. tegen u, zal succes hebben
Jer 50:25 w. van zĳn openlĳke veroordeling
Ro 13:12 de w. van het licht aandoen
2Kor 10:4 de w. van onze oorlogvoering
WAPENDRAGER, 1Sa 14:6; 31:4.
WAPENEN, 1Pe 4:1 w. u met dezelfde gezindheid
WAPENRUSTING, Ef 6:11 Doet w. van God aan
WAR, IN DE, Klg 3:11 Mĳn wegen i. gebracht
2Th 2:2 uw denken niet vlug i. laten brengen
WAS, Ps 68:2 zoals w. smelt wegens vuur
Ps 97:5 bergen smolten als w. vanwege Jehovah
WASDOM, 1Kor 3:7 God, die de w. geeft
WASSEN, Ps 51:2 W. mĳ van mĳn dwaling
Jer 2:22 al zoudt gĳ u w. met alkali
Mt 15:2 Zĳ w. bĳvoorbeeld hun handen niet
1Kor 6:11 Maar gĳ zĳt rein gew.
Opb 7:14 zĳ hebben hun lange gewaden gew.
Sp 30:12; Jer 4:14; Jo 9:11; 13:5.
WASSERS, Mal 3:2 als het loog van
¨ de w.
WATER(EN), Ex 14:21 w. in tweeen gespleten
Sp 25:25 Als koud w. voor een vermoeide ziel
Jes 11:9 zoals de w. de zee bedekken
Jes 55:1 Komt tot het w. Komt, koopt en eet
Jer 2:13 regenbakken, die het w. niet houden
Mt 10:42 een beker koud w. te drinken geeft
Jo 4:14 wie het w. drinkt dat ik zal geven
Jo 7:38 stromen van levend w.
¨
Opb 17:15 De w. betekenen volken en natien
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Opb 22:17 neme het w. des levens om niet
Nu 20:10; Sp 20:5; Jes 12:3; 30:20; Am 8:11; Jo 5:7;
Opb 7:17; 17:1; 22:1.
WATERBRON(NEN), Ge 16:7; Jes 41:18.
Jes 35:7 de dorstige bodem als w.
Jes 49:10 aan w. zal hĳ hen voeren
Opb 16:4 goot zĳn schaal uit in de w.
WATERDIEPTE, Ge 1:2 oppervlak van de w.
Job 38:30 oppervlakte van w. pakt zich samen
Ps 36:6 uw rechterlĳke beslissing is een grote w.
Ge 7:11; 8:2; Job 28:14; Ps 42:7.
WATERKRUIKEN, Re 7:19.
WATERLEIDING, 2Kon 18:17; Jes 7:3; 36:2.
WATERMELOENEN, Nu 11:5.
WATERPASINSTRUMENT, 2Kon 21:13.
Jes 28:17 rechtvaardigheid tot het w.
WATERPUTTEN, Ge 26:18.
WATERPUTTERS, Joz 9:27.
WATERRIJK, Ps 23:2 aan w. rustplaatsen
WATERTUNNEL, 2Sa 5:8.
WATERVLOED, Ge 6:17 ik breng de w.
WEDERGEBOREN, Jo 3:3 iemand niet w. wordt
WEDERKEREN, Nu 10:36 w. tot de myriaden
WEDERVOORTBRENGEND, 1Pe 1:23; 1Jo 3:9.
WEDIJVER, Pr 4:4.
Ga 5:26 onderlinge w. aanwakkeren
Fil 1:15 prediken de Christus door w.
WEDLOOP, Pr 9:11 niet snellen de w. hebben
1Kor 9:24 hardlopers in w. allen hardlopen
Heb 12:1 de w. lopen die voor ons ligt
WEDSTRIJD, 1Kor 9:25.
WEDUWE(N), Lu 20:47 huizen der w. verslinden
Lu 21:2 zag w. twee geldstukken daarin werpen
1Ti 5:3 Eer w. die werkelĳk w. zĳn
Jak 1:27 voor wezen en w. zorgen
Jes 47:8; Za 7:10; Mr 12:43; Lu 18:3; 1Kor 7:8;
Opb 18:7.
WEDUWSCHAP, Ge 38:14; Jes 47:9.
Jes 54:4 de smaad van uw w. niet gedenken
WEE, Opb 12:12 W. de aarde en de zee
Jes ¨ 6:5; 31:1; Am 6:1; 1Kor 9:16.
WEEEN, Jes 66:7 Voordat
zĳ w. kreeg
´ ´
Jes 66:8 land op een dag met w. voortgebracht?
Opb 12:2 zĳ schreeuwt het uit in haar w.
Ps 48:6;
Jes 23:4; Jer 6:24; 22:23.
¨
WEEEN DER BENAUWDHEID, Mt 24:8.
WEEFSEL, 1Kr 4:21; 2Kr 2:14; Es 1:6.
WEEGSCHAAL, Job 31:6 op een w. wegen
Ps 62:9 Wanneer zĳ op de w. worden gelegd
Sp 20:23 een bedrieglĳke
w. is niet goed
¨
Jes 40:15 natien zĳn als stoflaagje op de w.
Sp 11:1; Da 5:27; Opb 6:5.
WEEK, Ge 29:27, 28.
Da 9:27 op de helft van de w. doen ophouden
WEEKLAGEN, Pr 3:4; Za 12:10.
Jer 25:33 Er zal niet over hen gew. worden
Mi 1:8 Hierom wil ik w. en jammeren
Jo 16:20 Gĳ zult wenen en w.
WEELDE, Lu 7:25; Jak 5:5; Opb 18:7.
Sp 19:10 W. voor geen verstandeloze passend
WEELDERIG, Ne 9:25 een w. leven leiden
2Pe 2:13 beschouwen w. leven als een lust
WEERBARSTIG, Sp 7:11.
WEERGALMEND, Ps 92:3 w. muziek op de harp
WEERHOUDEN, Ps 40:9.
1Pe 3:10 w. zĳn tong van wat slecht is
WEERKAATSEN, 2Kor 3:18 gelĳk spiegels w.
WEERKLANK, Pr 10:19 geld is wat w. vindt
WEERKLINKEN, 2Kr 29:28 terwĳl het lied w.
WEERSPANNIG(EN), Nu 20:10; De 9:23.
Nu 14:9 Weest niet w. tegen Jehovah
Ps 107:11 zĳ hadden zich w. gedragen
1Ti 1:9 de wet wordt afgekondigd voor w.
Tit 1:6 kinderen die niet w. waren
Tit 1:10 er zĳn vele w., zinloze praters
Joz 1:18; 1Sa 12:14; Job 24:13; Ps 78:8, 17, 40, 56;
105:28; 106:7; Jes 1:20; 3:8; 63:10; Ez 2:3; 20:8, 13;
Da 9:5; Ze 3:1.
WEERSPANNIGHEID, Nu 17:10; De 31:27
1Sa 15:23 w. is hetzelfde als waarzeggerĳ
Job 23:2; Sp 17:11; Ez 2:7; 44:6.

WATERBRON(NEN)—WEIDEN
WEERSPIEGELING, Heb 1:3 Hĳ is de w.
WEERSTAAN, Lu 21:15 wĳsheid niet kunnen w.
Han 7:51 gĳ w. altĳd de heilige geest
Ga 2:11 Cefas w. ik omdat hĳ te laken was
2Ti 3:8 Jannes en Jambres Mozes w.
2Ti 4:15 hĳ heeft onze woorden w.
Jak 4:6 God w. de hoogmoedigen
Jak 4:7 w. de Duivel en hĳ zal wegvluchten
Jak 5:6 W. hĳ u niet?
Ps 38:20; 71:13; 109:4, 20, 29; Za 3:1.
WEERSTAND, Ps 13:2; Mt 5:39; Heb 12:4.
Nu 22:32 uitgetrokken om w. te bieden
Ef 6:13 opdat gĳ w. kunt bieden
WEERZINWEKKEND, Jes 66:24 w. voor alle vlees
WEG(EN), De 32:4 al zĳn w. zĳn gerechtigheid
Ps 2:12 en gĳ niet van
de w. vergaat
´
Ps 25:4 Maak mĳ uw w. bekend
Ps 39:1 Ik wil mĳn w. behoeden
Sp 6:23 terechtwĳzingen zĳn de w. des levens
Sp 16:25 Er bestaat een w. die recht is
Sp 22:6 Leid knaap op overeenkomstig de w.
Jes 2:3 ons onderrichten omtrent zĳn w.
Jes 30:21 Dit is de w. Wandelt daarop
Jes 55:8 noch zĳn mĳn w. uw w.
Mal 3:1 hĳ moet een w. banen
Mt 7:14 smal de w. die naar het leven voert
Mt 22:9 Gaat naar w. die uit de stad leiden
Jo 14:6 Ik ben de w. en de waarheid
Han 9:2 allen die tot De W. behoorden
Han 19:9 nadelig spraken over De W.
Han 24:14 de w. die zĳ een sekte noemen
Ro 11:33 hoe onnaspeurlĳk zĳn w.!
Opb 15:3 Rechtvaardig en waarachtig zĳn uw w.
De 30:16; Job 13:15; Jes 62:10; Ez 28:15; Mt 3:3; 10:5;
13:4; Mr 11:8; Han 8:26; 22:4; 2Pe 2:2.
WEG, UIT DE, 2Ti 2:21 de laatste u. blĳft
WEGDOEN, 1Kor 5:7 het oude zuurdeeg w.
WEGEN, Job 6:2; Da 5:27.
Job 31:6 mĳ op een nauwkeurige weegschaal w.
Jes 40:12 Wie heeft de bergen gew.
WEGGAAN, 1Kor 7:15.
1Kor 7:10 een vrouw niet van haar man w.
WEGGELEGD, Sp 13:22; Kol 1:5; 1Pe 1:4.
Heb 9:27 voor de mensen w. te sterven
WEGGEVLOEID, Ge 8:13 de wateren waren w.
WEGKAPPEN, Ro 11:22 zult ook gĳ worden w.
WEGKWIJNEN, Ps 88:9 Mĳn eigen oog is w.
Jer 31:12 zĳ zullen voortaan niet meer w.
Ho 4:3 een ieder zal moeten w.
WEGLOKKEN, Ps 62:4 van waardigheid w.
WEGROTTEN, Jes 34:4.
Za 14:12 Iemands vlees zal w.
WEGROVEN, Ez 18:7.
WEGRUKKEN, Mt 13:19; Jo 10:12.
WEGSMELTEND, Ps 58:8 Als een w. slak
WEGSTELEN, Jer 23:30 die mĳn woorden w.
WEGTREKKEN, Mt 14:13.
WEGVAGEN, Ge 6:7 van de aardbodem w.
WEGVLIEDEN, Jes 35:10 zuchten moeten w.
WEGVLUCHTEN, Jak 4:7 de Duivel zal van u w.
WEGVOEREN, Lu 22:54.
¨
Lu 21:24 zĳ zullen worden w. naar alle natien
WEGVOERING, Mt 1:11 w. naar Babylon
WEGWASSEN, Jes 4:4 de uitwerpselen w.
WEGWISSEN, Opb 21:4 hĳ zal elke traan w.
WEIDE(N), Ps 79:13 de schapen van uw w.
Jer 25:36 Jehovah plundert hun w. met geweld
Ez 34:14 Op een goede w. zal ik hen weiden
Ez 34:18 dat gĳ op de allerbeste w. weidt
Ez 34:31 de schapen van mĳn w.
Jo 10:9 hĳ zal in- en uitgaan en w. vinden
Ps 23:2; 65:13; 100:3; Jes 30:23;
Jer 23:1; Klg 1:6.
¨
WEIDEGRONDEN, Jer 9:10; Joe 1:19; 2:22; Am 1:2; Ze 2:6.
WEIDEN, Jer 23:4 herders die hen w.
Ez 34:8 de herders zichzelf bleven w.
Han 20:28 de gemeente van God w.
1Pe 5:2 W. de kudde Gods gewillig
Ju 12 herders die zichzelf w.
Opb 7:17 het Lam
zal hen w.
¨
Opb 12:5 natien w. met een ĳzeren staf
Jes 49:9; Jer 3:15; Ez 34:14, 16, 23.

WEIGEREN—WETTELOZE(N)
WEIGEREN, Ps 141:5 olie die hoofd niet zou w.
Jes 1:20 indien gĳ w. en weerspannig zĳt
WEINIG(E), Sp 15:16 Beter een w.
1Ti 4:8 lichamelĳke oefening nuttig voor w.
Heb 2:9 Jezus, w. lager dan engelen gemaakt
Ps 8:5; 37:16; Jes 28:10; 1Kor 5:6; Jak 3:5.
WEKEN, De 16:9; Da 9:24-26.
WEKENFEEST, Ex 34:22; De 16:10, 16.
WEKKEN, Jo 11:11 ga erheen om hem te w.
WELBEHAGEN, Ef 1:5; Fil 2:13.
Jes 56:4 datgene verkozen waarin ik w. heb
Jon 1:14 datgene waarin gĳ w. hebt gevonden!
WELDOENERS, Lu 22:25 worden W. genoemd
WELEER, Jes 44:7.
WEL GEDAAN, Mt 25:21.
WELGEVALLEN, Ps 105:22 w. van zĳn ziel
Ps 149:4 Jehovah heeft een w. in zĳn volk
1Kr 29:3, 17; Ps 147:11; Sp 14:35; Mi 6:7; Mal 1:8.
WELGEVALLIG(ER), Ps 19:14 woorden w.
Ef 5:10 Blĳft u vergewissen wat Heer w. is
Heb 11:6 zonder geloof onmogelĳk hem w. zĳn
Ge 28:8; Ps 69:31; Ro 12:1; Kol 3:20; Heb 13:16, 21;
1Jo 3:22.
WELLUST. Zie ook BEGEERTE(N), HEBZUCHT.
2Pe 1:4 verderf dat door w. is, ontvlucht
WELRIEKEND, Mt 26:7; Lu 7:46; Jo 11:2.
WELRIEKENDE GEUR, Ez 8:11.
WELRIEKEND REUKWERK, Ex 25:6; 30:7.
WELSPREKEND, Han 18:24 Apollos, een w. man
WELSTAND, 1Kr 18:10.
WELVAART, Han 19:25.
WELVERZEGELD, Opb 5:1.
WELVERZORGD, 1Ti 2:9 in w. kleding sieren
WELVOEGLIJKHEID, 1Kor 12:23.
WELWILLENDHEID, Fil 1:15.
Ro 10:1 de w. van mĳn hart
WELZIJN, Ge 41:16; Jer 15:5.
De 10:13 de geboden onderhouden, tot uw w.?
WENDEN, Jes 19:3 zich w. tot goden
WENEN, Jes 33:7 vredeboden zullen bitter w.
Ez 24:16 noch dient gĳ te w.
Ro 12:15 w. met mensen die w.
Jak 5:1 w. en jammert om uw ellenden
Opb 18:9 de koningen der aarde
zullen w.
¨
Jes 30:19; Jer 31:16; 50:4; Joe 1:5; Mi 1:10; Mt 8:12;
13:50; Lu 6:21; 23:28; Opb 18:15.
WENKEN, Han 12:17; 19:33; 21:40.
WENSEN, Ro 7:21 wanneer ik juiste w. te doen
Ro 9:18 betoont barmhartigheid aan wie hĳ w.
WENTELEN, Sp 16:3.
Jer 25:34 w. u in het rond
WERELD. Zie ook BEWOONDE AARDE,
SAMENSTEL(SELS) VAN DINGEN.
Jo 3:16 God heeft de w. zozeer liefgehad
Jo 14:19 de w. zal mĳ niet meer aanschouwen
Jo 15:19 Als gĳ een deel van de w. zoudt zĳn
Jo 17:16 Zĳ zĳn geen deel van de w.
Jo 18:36 Mĳn koninkrĳk geen deel van deze w.
1Kor 4:9 theaterschouwspel voor de w.
Jak 4:4 vriendschap met w. vĳandschap met God
2Pe 3:6 toenmalige w. door water overstroomd
1Jo 5:19 gehele w. in macht van de goddeloze
Mt 24:21; 25:34; Jo 8:23; 14:30; 17:5, 6; Ro 1:20; 4:13;
Ef 1:4; 2:2; Jak 1:27; 1Jo 2:2, 15, 16; Opb 17:8.
WERELDHEERSERS, Ef 6:12 tegen de w.
WERELDS, 1Kor 9:6 w. werk achterwege laten?
WERK(EN), Ps 104:24 Hoe talrĳk zĳn uw w.
Sp 8:22 als het vroegste van zĳn w.
Sp 22:29 man aanschouwd, vaardig in zĳn w.?
Jes 28:21 om w. te doen — zĳn w. is ongewoon
Jo 9:4 w. doen van hem die mĳ gezonden heeft
Jo 14:12 hĳ zal grotere w. dan deze doen
Jo 17:4 daar ik het w. heb voleindigd
Han 26:20 w. die bĳ berouw passen
Ro 8:28 al zĳn w. doet samenwerken ten goede
Ga 5:19 De w. van het vlees zĳn openbaar
Jak 2:26 zo is geloof zonder w. dood
Job 37:12; Ps 8:6; 150:2; Pr 9:10; Jes 45:9; Ro 12:11;
1Kor 3:13; 1Th 5:13; 2Ti 3:17; Tit 2:14; Heb 10:24.
WERKELIJK, Jo 7:28 hĳ bestaat w.
1Ti 6:19 het w. leven stevig vastgrĳpen
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WERKELIJKHEDEN, Heb 11:1 demonstratie van w.
WERKELIJKHEID, Heb 9:24.
Kol 2:17 de w. behoort de Christus toe
WERKELOOS, Mt 20:3; Tit 1:12.
WERKEN, Jo 5:17 Mĳn Vader is blĳven w.
Jo 6:27 W. niet voor voedsel dat vergaat
Ro 4:4 Degene die w., wordt loon toegerekend
2Th 3:10 niet wil w., dan ook niet eten
WERKER(S), Ne 4:22; Jak 5:4.
Mt 9:37 oogst is groot, maar er zĳn weinig w.
Mt 20:1 om w. voor zĳn wĳngaard te huren
Lu 10:7 de w. is zĳn loon waard
WERKING(EN), 1Kor 12:11; Kol 2:12; 2Th 2:9.
1Kor 12:6 er is verscheidenheid van w.
Jak 5:16 smeking, als ze in w. is
WERKMAN, 2Ti 2:15 als een w.
WERKTUIG, Pr 10:10 ĳzeren w. stomp geworden
WERKTUIGKUNDIGEN, 2Kr 26:15.
WERKZAAM, Ef 4:16 naar gelang elk lid w. is
WERKZAME KRACHT, Ge 1:2 Gods w.
WERPEN, Mt 3:10; 5:25; 7:19.
WERPSPEER, 2Kr 23:10; Job 33:18.
Ne 4:17 andere hand de w. vasthield
WERPSPEREN, 2Kr 32:5.
WERPSPIES, Joz 8:18, 26; 1Sa 17:6; Job 20:25.
WERVELSTORM, Jer 23:19 storm van Jehovah, w.
WET(TEN), Ex 24:12 de w. en het gebod
Es 3:8 hun w. verschillen van elk ander volk
Es 9:1 het woord van de koning en zĳn w.
Ps 19:7 De w. van Jehovah is volmaakt
Ps 40:8 uw w. is in mĳn inwendige delen
Sp 6:20 verlaat de w. van uw moeder niet
Jes 2:3 uit Sion zal de w. uitgaan
Jes 24:5 zĳ hebben de w. overtreden
Da 6:15 dat het bĳ Meden en Perzen w. is
Lu 16:16 De W. en de Profeten
Lu 24:44 alle dingen in de w. van Mozes
Jo 10:34 Staat er niet in uw W.
Ro 2:14 van nature de dingen der w. doen
Ro 4:15 waar geen w. is, ook geen overtreding
Ro 7:12 Daarom is de W. op zich heilig
Ro 7:22 schep ik behagen in de w. van God
Ro 7:23 tegen de w. van mĳn verstand
Ro 8:2 w. van de zonde en de dood
Ga 3:24 W. leermeester die tot Christus leidt
Ga 6:2 vervult de w. van de Christus
Ef 2:15 uit verordeningen bestaande W.
Jak 2:8 de koninklĳke w. volbrengt
Ne 9:13; Jes 8:16; Jer 31:33; Da 6:5; 7:25; Mt 5:17; Ro
6:14; 7:2; 10:4; 13:8; Ga 3:19; Heb 10:1.
WETEN, 1Sa 17:46 w. dat er een God bestaat
Ps 83:18 men w. dat gĳ, wiens naam Jehovah is
Ez 2:5 zĳ zullen stellig ook w.
Ez 6:7 moeten w. dat ik Jehovah ben
Ro 8:28 w. dat God werken doet samenwerken
Ga 1:11 ik laat u w., broeders
Heb 13:2 zonder te w. engelen onthaald
De 4:39; Ps 20:6; Jes 43:10; 1Jo 3:2.
WETEN DAT IK JEHOVAH BEN, Ex 7:5; 14:4; Jes
49:23; Ez 6:7; 7:4; 11:12; 12:20; 13:23; 14:8; 15:7; 16:62;
20:44; 22:16; 25:5; 26:6; 28:22; 34:27; 35:9; 37:6; 38:23;
39:7, 28.
WETENSCHAP, Sp 9:9 hĳ zal in w. toenemen
WETGEVER, ´ Jes 33:22 Jehovah is onze W.
Jak 4:12 Een is w. en rechter
WETSREGLEMENT, Ro 13:9 Want het w.:
WETTELIJK BEVESTIGEN, Fil 1:7 het w.
Heb 8:6 verbond dat w. is op betere beloften
WETTELIJKE AANSPRAAK, Ps 140:12.
WETTELIJKE RECHT, Ez 21:27 die het w. heeft
WETTELIJKE VEREISTEN, Lu 1:6; Heb 9:10.
WETTELOOSHEID, Mt 24:12 toenemen der w.
2Kor 6:14 rechtvaardigheid en w.?
2Th 2:7 Het mysterie van deze w.
Heb 1:9 Gĳ hebt w. gehaat
1Jo 3:4 beoefent ook w., daarom is zonde w.
Mt 7:23; 13:41; 23:28; Ro 6:19; 2Th 2:3.
WETTELOZE(N), 1Ti 1:9.
Lu 22:37 hĳ werd onder de w. gerekend
2Th 2:8 dan zal de w. geopenbaard worden
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WETTELOZE DADEN—WOESTENIJ

WETTELOZE DADEN, Heb 10:17.
Ro 4:7 Gelukkig zĳn zĳ wier w. zĳn vergeven
2Pe 2:8 zĳn ziel gefolterd wegens hun w.
WETTELOZE MENSEN, Han 2:23.
WEZEN (de), Jak 1:27 voor w. zorgen
WEZEN (het), Heb 1:3 afdruk van zĳn w.
Heb 10:1 Wet niet het w. van de dingen zelf
WEZEN, GODDELIJK, Han 17:29.
WIEL(EN), Ez 1:16 w. midden in een w.
Ex 14:25; Ez 1:20; 10:6.
WIELGERATEL, Na 3:2.
WIELWERK, Ez 10:6 vuur van tussen het w.
WIJD(ER), Jes 54:2 Maak plaats van uw tent w.
Mt 7:13 w. is de weg naar vernietiging
WIJDEN. Zie ook HAND MET MACHT VULLEN.
Han 6:4 wĳ zullen ons aan gebed w.
WIJKEN, Joz 1:8 wetboek niet uit uw mond w.
Jes 54:10 de bergen mogen dan w.
WIJN, Ps 104:15 w., die het hart verheugt
Sp 23:31 w. wanneer hĳ rode kleur vertoont
Jer 25:15 Neem deze beker met w. der woede
Jo 2:9 water dat in w. was veranderd
1Ti 3:8 Dienaren, zich niet overgevend aan w.
1Ti 5:23 gebruik wat w. ter wille van maag
Opb 18:3 de w. van de toorn van haar hoererĳ
¨
Re 9:13; 13:4; Jes 25:6; 29:9; 55:1; Jer 35:6; Joe 3:18;
Mt 9:17; Ef 5:18.
WIJNGAARD(EN), Jes 5:7 de w. van Jehovah
Jes 65:21 zĳ zullen stellig w. planten
Ze 1:13 w. planten, maar de wĳn niet drinken
Mt 20:1 om werkers voor zĳn w. te huren
Lu 20:9 plantte een w. en verhuurde die
Jer 12:10; Ez 28:26; Am 9:14; Mt 21:28.
WIJNGAARDENIER(S), 2Kon 25:12; Jes 61:5; Mt 21:33;
Jo 15:1.
WIJNPERS,
Re 6:11 in w. tarwe uit te kloppen
¨
Joe 3:13 de w. is vol geworden
Opb 19:15 w. van toorn der gramschap van God
WIJNSTOK,
Jer 2:21 u geplant als rode w.
¨
Joe 2:22 vĳgenboom en w. moeten kracht geven
Mi 4:4 onder w. en vĳgenboom zitten
Jo 15:1 Ik ben de ware w.
Opb 14:18 zamel trossen van w. der aarde in
Re 9:13; Ez 17:8; Za 8:12; Mt 26:29.
WIJNTROG, Jes 63:3 De w. heb ik getreden
WIJNZAKKEN, Mt 9:17; Mr 2:22; Lu 5:37.
WIJS. Zie ook BELEIDVOL, SCHRANDER.
Ps 19:7 de onervarene w. makend
Sp 3:7 Word niet w. in uw eigen ogen
Sp 27:11 Wees w., mĳn zoon
2Ti 3:15 geschriften, die u w. kunnen maken
Sp 15:20; 30:24; Ro 1:22.
WIJSHEID, Ps 111:10 vrees voor Jehovah is w.
Sp 1:20 De ware w. blĳft luidkeels roepen
Sp 2:7 praktische w. als een schat wegleggen
Sp 4:7 W. is het voornaamste
Sp 8:11 w. is beter dan koralen
Jes 29:14 w. van wĳze mannen moet vergaan
Jer 8:9 wat voor w. hebben zĳ dan?
Ez 28:17 Gĳ hebt uw w. bedorven
Da 1:17 hun gaf God kennis en inzicht en w.
Mt 11:19 w. gerechtvaardigd door haar werken
Lu 16:8 overeenkomstig praktische w.
1Kor 3:19 w. van wereld is dwaasheid bĳ God
Jak 1:5 Schiet iemand te kort in w.
Jak 3:17 de w. van boven is vredelievend
De 4:6; Sp 3:13; 24:3; 29:15; Pr 7:11; Da 2:21; Ro 11:33;
1Kor 2:5; Ef 3:10.
WIJZE, Ps 110:4 naar de w. van Melchizedek!
Han 1:11 Deze Jezus zal op dezelfde w. komen
Ga 4:23 naar de w. van het vlees geboren
Fil 1:27 op w. die goede nieuws waardig is
1Ti 3:12 op voortreffelĳke w. leiding hebben
WIJZE(N). Zie ook SCHRANDERE(N).
Mt 11:25 voor de w. verborgen
Ps 49:10; Sp 1:5; Ef 5:15.
WIJZER, Ps 119:98 W. dan mĳn vĳanden
Sp 9:9 Geef aan wĳze en hĳ zal nog w. worden
Job 35:11; Sp 26:16; Lu 16:8; 1Kor 1:25.
WIJZER (de), Sp 16:11 juiste w. en weegschaal

WIKKELEN, 1Sa 25:29.
Ho 4:19 wind heeft haar in zĳn vleugels gew.
WIL(LE), Ps 23:3 om zĳns naams w.
Ps 40:8 In doen van uw w. behagen geschept
Ps 122:8 Ter w. van mĳn broeders
Ps 143:10 Leer mĳ uw w. te doen
Ez 36:22 Niet ter w. van u doe ik het
Mt 5:10 ter w. van rechtvaardigheid vervolgd
Mt 6:10 Uw w. geschiede
Mt 10:39 wie zĳn ziel verliest ter w. van mĳ
Mt 24:9 ter w. van naam voorwerpen van haat
Mt 24:22 ter w. van de uitverkorenen verkort
Lu 22:42 niet mĳn w., maar de uwe geschiede
Jo 5:30 zoek niet mĳn w., maar de w. van hem
Ro 8:20 niet uit eigen w., maar door hem
Ro 11:28 vĳanden ter w. van u
Ro 12:2 de goede en volmaakte w. van God
2Kor 8:9 ter w. van u arm geworden
Ef 5:17 inzien wat de w. van Jehovah is
Ef 6:6 met geheel hun ziel w. van God doen
Heb 10:10 Krachtens de genoemde w. geheiligd
2Pe 1:21 nooit profetie door w. van mens
1Jo 2:17 maar wie de w. van God doet
2Kon 19:34; Ezr 7:18; Ps 106:8; Jes 62:1; Da 11:36;
Mt 7:21; Jo 6:39; Han 13:36; Ro 9:19; Kol 1:9; Tit 1:11;
Opb 4:11.
WILD, Ge 1:24 w. gedierte der aarde
Ge 27:3 jaag op een stuk w. voor mĳ
Ge 27:5 ging het veld in om op w. te jagen
Ro 11:24 de van nature w. olĳfboom
WILDERNIS, De 8:16 die u in de w. voedde
Jes 35:6 in de w. wateren zĳn opgeweld
Ez 34:25; Mt 3:3; Opb 12:6.
WILG, Ez 17:5 een w. aan uitgestrekte wateren
WILLEKEUR, Ge 49:6 in hun w.
Jes 3:4 louter w. zal over hen heersen
WILLEN, 1Kor 4:19 zo Jehovah w.
Jak 1:18 Omdat hĳ het w., ons voortgebracht
Jak 4:15 Indien Jehovah w., zullen wĳ leven
Opb 22:17 ieder die w., neme water des levens
WIND(EN), Pr 1:14 een najagen van w.
Jes 26:18 wĳ hebben w. gebaard
Mr 4:39 bestrafte de w. En de w. ging liggen
Jo 3:8 De w. blaast waarheen hĳ wil
Ef 4:14 door elke w. van leer
Jak 1:6 door w. heen en weer geslingerd
Opb 7:1 engelen, die de vier w. vasthielden
Ps 104:3; Pr 11:4; Ez 37:9; Mt 7:25.
WINDERIG, Ge 3:8 w. gedeelte van de dag
WINDSEL(S), Lu 24:12; Jo 19:40; 20:5, 7.
Job 38:9 dikke donkerheid tot w.
WINDSTREKEN, Mt 24:31 van de vier w.
WINNEN, Mt 16:26 als hĳ de gehele wereld w.
1Kor 9:20 als een jood, om joden te w.
1Pe 3:1 zĳ zonder woord gew. mogen worden
Sp 11:30; 1Kor 9:19-22.
WINST, Jes 23:18 haar w. en haar hoerenloon
Jes 56:11; Jer 6:13 onrechtvaardige w.
Jak 4:13 wĳ zullen zaken doen en w. maken
WINTER, Ge 8:22; Ps 74:17; Za 14:8.
WINTERTIJD, Mt 24:20 vlucht niet in w.
WISSEN, Ps 69:28; Jes 25:8.
Ex 32:33 die zal ik uit mĳn boek w.
WIT, Da 11:35 om hen w. te maken
Opb 7:14 hun lange gewaden w. gemaakt
Jes 1:18; Mt 5:36; Opb 2:17; 7:9; 20:11.
WITGEKALKT, Mt 23:27; Han 23:3.
WITKALK, Ez 13:11, 14; 22:28.
WOEDE, Ps 76:10 de w. van de mens
Sp 15:1 zacht antwoord keert w. af
Jer 6:11 van de w. van Jehovah vol geworden
Ps 79:6; Sp 6:34; 19:19; 27:4; Mi 7:9.
WOEDEN, Job 19:29 een w. tegen dwalingen
WOEDEND, Ez 25:17.
Sp 15:18 Een w. man verwekt twist
Ez 5:15 in woede en in w. terechtwĳzingen
WOEDE-UITBARSTINGEN, Sp 22:24.
WOEKER(WINST), Le 25:36; Ne 5:7.
WOEST, Opb 17:16
¨ de hoer w. en naakt maken
WOESTENIJ, Joe 3:19; Ze 1:13.
Jes 62:4 land zal niet meer een w. heten

WOESTHEID—ZAAK
WOESTHEID, Jes 34:11 de stenen der w.
WOESTIJN(EN), Jes 43:19; Lu 1:80.
Heb 11:38 Zĳ doolden rond in w.
WOESTIJNVLAKTE, Jes 35:6; 41:19; Jer 50:12.
Jes 35:1 de w. zal blĳ zĳn en bloeien
Jes 51:3 haar w. als de tuin van Jehovah
WOLF, Jes 11:6; Jo 10:12.
WOLK(EN), Ge 9:13 regenboog plaats ik in w.
Pr 11:4 hĳ die naar de w. ziet
Jes¨ 14:14 Ik zal opstĳgen boven de w.
Joe 2:2 een dag van w. en dikke donkerheid
Lu 21:27 Zoon des mensen zien komen in een w.
Han 1:9 w. onttrok hem aan hun gezicht
1Th 4:17 in w. weggerukt, de Heer tegemoet
Heb 12:1 grote w. van getuigen rondom ons
Opb 1:7 Ziet! Hĳ komt met de w.
1Kon 8:10; Mt 24:30; 1Kor 10:2.
WOLKKOLOM, Ex 13:21, 22; 14:19; 33:9; Ps 99:7.
WOLVEN, Ez 22:27 vorsten zĳn als w.
Mt 10:16 als schapen te midden van w.
Han 20:29 onderdrukkende w. binnendringen
WONDE(N), Jes 30:26 Jehovah de w. geneest
Jes 53:5 wegens zĳn w. voor ons genezing
Ps 38:5; Sp 23:29; 27:6; Jes 1:6.
WONDEN, De 32:39 Ik heb zwaar gew.
WONDER(EN), De 13:1, 2.
Ex 4:21 gĳlieden w. voor Farao verricht
Ex 11:9 opdat mĳn w. talrĳk worden
Ex 15:11 Die gevreesd moet worden, w. doet
Ps 71:7 Voor velen ben ik als een w. geworden
Ps 88:10 ten aanzien van hen een w. doen?
Jes 8:18 Ik en de kinderen zĳn tot w.
Da 4:3 hoe machtig zĳn zĳn w.!
Han 2:22 Jezus, aan u getoond door w.
Heb 2:4 terwĳl God getuigenis aflegde met w.
De 29:3; Ne 9:10; Ps 105:5; Jer 32:20.
WONDERBAAR, Job 42:3 te w. voor mĳ
Ps 31:21 hĳ heeft mĳ w. goedheid betoond
Ps 78:12 had hĳ op w. wĳze gehandeld
Ps 139:14 omdat ik w. ben gemaakt
1Pe 2:9 uit de duisternis tot zĳn w. licht
Job 10:16; Ps 98:1; 136:4; Jes 9:6.
WONDERBAARLIJK, Mt 21:42.
WONDERDAAD, Ps 89:5 uw w. prĳzen
WONDERDADEN, Ps 77:11.
1Kr 16:9 Houdt u intens bezig met zĳn w.
WONDERLIJK, Jes 29:14¨ w. met volk handelen
WONDERTEKENEN, Joe 2:30.
WONDERWERKEN, Ps 26:7; 107:8; 145:5.
Ps 71:17 blĳf ik over uw w. vertellen
WONEN, Re 5:17 Dan, op schepen w.?
Ps 27:4 in het huis van Jehovah mag w.
Ps 133:1 als broeders in eenheid te zamen w.!
Jes 40:22 Een die w. boven het rond der aarde
Ro 7:20 de zonde die in mĳ w.
1Kor 3:16 dat de geest van God in u w.?
Ef 2:22 plaats waarin God door geest w.
Nu 35:34; Ps 61:7; 68:16; Sp 21:9, 19; Jes 32:18.
WONING(EN), De 26:15; Ps 74:20; 91:9; Hab 3:11.
Jo 14:2 In huis van Vader vele w.
WOONHUIS, 2Kor 5:2 in dit w. zuchten wĳ
WOONPLAATS, 1Kon 8:49 hemel, uw vaste w.
Jer 31:23; Han 17:26; Ju 6; Opb 18:2.
WOONTORENS, Ps 48:3.
Ps 122:7 onbezorgdheid binnen uw w.
Jes 13:22; Ez 19:7; Am 3:9; Mi 5:5.
WOORD(EN), Ex 34:28 schreef de Tien W.
Ps 49:13 een welgevallen in hun eigen w.
Ps 119:105 Uw w. is een lamp voor mĳn voet
Sp 25:11 een w., gesproken op de juiste tĳd
Jes 50:4 vermoeide met een w. antwoorden
Jes 55:11 zo zal mĳn w. blĳken te zĳn
Jer 8:9 Zĳ hebben Jehovah’s w. verworpen
Mt 12:37 naar uw w. worden veroordeeld
Mt 24:35 mĳn w. zullen geenszins voorbĳgaan
Jo 1:1 In het begin was het W.
Jo 1:14 Het W. nu is vlees geworden
Jo 6:63 De w. die ik tot u heb gesproken
Jo 12:47 indien iemand mĳn w. hoort
Jo 17:17 uw w. is waarheid
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Ro 16:18 door complimenteuze w. verleiden
Fil 2:16 w. des levens stevig vasthoudend
2Ti 1:13 het patroon van gezonde w.
2Ti 2:15 het w. der waarheid juist hanteert
2Ti 4:2 predik het w.
Jak 1:22 Wordt daders van het w.
2Pe 1:19 het profetische w. des te vaster
Job 6:25; Ps 19:14; 119:103; Sp 4:10, 20; Ro 10:8; 16:18;
1Kor 14:9.
WOORD, GODS, 1Th 2:13; Heb 11:3.
Ef 6:17 het zwaard van de geest, dat is G.
WOORDENSTRIJD, 1Ti 2:8 zonder w.
WOORD VAN GOD, Heb 4:12 het w. is levend
Opb 19:13 zĳn naam wordt genoemd: Het W.
Mr 7:13; Lu 8:11; Han 6:7; 1Th 2:13; 2Ti 2:9; 2Pe 3:5.
WOORDVOERDERS, 2Kr 32:31 w. van vorsten
Job 16:20 Mĳn metgezellen zĳn w. tegen mĳ
WORGEN, 2Sa 17:23 Achitofel w. zich
WORM(EN), Jes 14:11 w. zĳn uw dek
Jes 41:14 Wees niet bevreesd, gĳ w. Jakob
WORSTELEN, Ge 32:24 ging een man met hem w.
WORTEL, Job 14:8 Indien zĳn¨ w. oud wordt
Jes 11:10 dat de w. van Isaı er zal zĳn
Ro 11:16 indien de w. heilig is
1Ti 6:10 is een w. van schadelĳke dingen
Heb 12:15 dat geen giftige w. opschiet
Sp 12:12; Mt 3:10; 13:21; Ro 11:18.
WORTELGRONDSLAG, Sp 12:3.
WOUDEN, Ez 34:25 in de w. slapen
WRAAK, Ge 4:15 zevenvoudig w. ondergaan
De 32:35 Mĳ is de w. en de vergelding
Jes 61:2 om uit te roepen de dag der w.
2Th 1:8 wanneer hĳ w. oefent over hen
De 32:41, 43; Re 16:28; 2Sa 4:8; Ps 44:16; 79:10;
Jes 34:8; Jer 20:10; 50:28; Na 1:2; Ro 12:19.
WREED, Sp 5:9; 12:10; Jes 13:9.
WREEDAARD, Sp 11:17 w. brengt banvloek
WREEKSTER, Ro 13:4 Gods dienares, een w.
WREKEN, Jes 1:24 ik wil mĳ w. op mĳn vĳanden
Ro 12:19 W. uzelf niet, geliefden
Opb 19:2 het bloed van zĳn slaven gew.
Es 8:13; Jer 15:15; Opb 6:10.
WREKENDE GERECHTIGHEID, Han 28:4.
WREKER, Ps 78:35 dat God hun W. was
WREVEL, Job 6:2 dat mĳn w. gewogen werd
Pr 7:3 W. is beter dan lachen
WROEGING, Mt 27:3 Judas kreeg w.
WROK, Le 19:18 noch w. koesteren
WUFT, Jer 3:9 prostitutie wegens w. zienswĳze

Z
ZAAD, Ge 1:11 waarvan het z. erin is
Ge 3:15 vĳandschap tussen uw z. en haar z.
Ge 22:17 uw z. voorzeker vermenigvuldigen
Lu 8:11 Het z. is het woord van God
Ro 9:8 kinderen der belofte als z. gerekend
Ro 9:29 Indien Jehovah geen z. had gelaten
Ga 3:16 En aan uw z., dat is Christus
Ga 3:29 zĳt gĳ werkelĳk Abrahams z.
Opb 12:17 tegen de overgeblevenen van haar z.
Ge 12:7; Mt 13:38; Ro 9:7; Ga 3:19.
ZAADUITSTORTING, Le 15:16, 32; 18:20; 22:4.
Le 18:23 uw z. aan geen enkel dier geven
Le 20:15 wanneer man zĳn z. aan dier geeft
ZAAIEN, Ps 126:5 Wie met tranen z.
Ho 8:7 wind blĳven zĳ z., stormwind oogsten
Mi 6:15 z., maar niet oogsten
Lu 8:5 Een zaaier ging uit om te z.
1Kor 15:44 gez. als een fysiek lichaam
2Kor 9:6 wie spaarzaam z.
Ga 6:7 wat een mens z., zal hĳ oogsten
Sp 11:18; Pr 11:4, 6; Ho 10:12; Hag 1:6; Mt 6:26; 13:20;
Lu 19:22; Jak 3:18.
ZAAIER, Mt 13:37; Jo 4:36.
ZAAK, De 19:15 dient de z. vast te staan
Sp 18:13 Wanneer iemand antwoord geeft op z.
Pr 12:13 Het slot van de z. is:
1Kor 6:1 die een z. tegen een ander heeft
Ga 4:18 gezocht in een voortreffelĳke z.
De 17:8; Job 5:8; Sp 11:13; Pr 10:20.
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ZACHARIA 1., 1Kr 26:2, 14.
ZACHARIA 2., 2Kr 24:20 Z., zoon van Jojada
Lu 11:51 tot bloed van Z., die gedood werd
ZACHARIA 3., Ezr 5:1; Za 1:1, 7.
ZACHARIA 4., Jes 8:2.
ZACHARIAS,
Lu 1:5, 12, 18, 40, 67.
¨
ZACHEUS, Lu 19:2, 5, 8.
ZACHTAARDIG(EN), Mt 11:29; 21:5.
Mt 5:5 Gelukkig zĳn de z.
1Pe 3:4 de stille en z. geest
ZACHTAARDIGHEID, 1Kor 4:21 met geest van z.?
Ga 6:1 in geest van z. terecht te brengen
2Ti 2:25 met z. degenen onderricht
1Pe 3:15 verdedigen met z. en diepe achting
2Kor 10:1; Ga 5:23; 1Ti 6:11; Tit 3:2; Jak 1:21.
ZACHTMOEDIGEN, Ps 37:11 z. aarde bezitten
Sp 3:34 de z. zal hĳ gunst betonen
Jes 61:1 om de z. goed nieuws te vertellen
Ze 2:3 zoekt Jehovah, al gĳ z.
Ps 10:17; 22:26; Jes 11:4; 29:19; Am 2:7.
ZACHTMOEDIGHEID, Ze 2:3 zoekt z.
ZACHTMOEDIGSTE, Nu 12:3 Mozes was de z.
ZADEN, 1Kor 15:38.
ZADOK, 2Sa 15:24; 1Kr 29:22; Ez 48:11.
ZAGEN, Heb 11:37 zĳ werden in stukken gez.
ZAK(KEN), 1Sa 9:7; Es 4:1; Ps 69:11; Opb 11:3.
ZAKELIJKE BEZIGHEDEN, Mt 22:5; 2Ti 2:4.
ZAKEN, Han 25:20.
Mt 23:23 de gewichtiger z. veronachtzaamd
1Kor 6:2 het berechten van onbeduidende z.?
ZAKEN DOEN, Jak 4:13 z. en winst maken
ZAKKEN, Ge 8:1 en de wateren gingen z.
ZALFOLIE, Ex 29:7; 30:25; Le 8:12; Nu 4:16.
ZALVEN, Ex 28:41 gĳ moet hen z. en heiligen
¨
1Sa 16:13 nam Samuel de hoorn en z. hem
Ps 45:7 gez. met olie van uitbundige vreugde
Jes 61:1 omdat Jehovah mĳ heeft gez.
2Kor 1:21 hĳ die ons heeft gez., is God
Heb 1:9 God u gez. met olie van vreugde
Ex 40:13, 15; Re 9:8; 1Kon 1:34; 19:16.
ZALVING, Ex 40:15.
1Jo 2:20 gĳ hebt een z. van de heilige
ZAND, Mt 7:26 die zĳn huis op het z. bouwde
¨
Ro 9:27 zonen van Israel als het z. der zee
Ps 139:18; Jer 5:22; 33:22; Opb 20:8.
ZANDKORRELS, Ge 22:17; Jes 10:22.
ZANG, 1Kr 6:31.
ZANGERS, 2Kr 20:21 stelde z. voor Jehovah op
1Kr 15:16; Ne 10:28; Ps 68:25; 87:7.
ZEBAOTH.
¨ Zie LEGERSCHAREN.
ZEBEDEUS, Mt 4:21; Lu 5:10; Jo 21:2.
ZEBRA’S, Jer 14:6 de z. zĳn blĳven staan
ZEBULON, Re 5:18 Z. was een volk
Ge 30:20; Nu 26:26; Ps 68:27; Opb 7:8.
ZEDEKIA, 2Kon 24:17; Jer 39:2; 52:11.
ZEDELIJKHEIDSBEGRIP,
Ef 4:19 elk z. verloren
¨
ZEE(EN), Ge 1:10 wateren noemde hĳ Z.
Ps 72:8 onderdanen van z. tot z.
Jes 11:9 kennis, zoals wateren de z. bedekken
Jes 57:20 goddelozen zĳn als opgezweepte z.
Da 11:45 paleistenten tussen z. en Sieraadberg
Lu 21:25 angst vanwege het gebulder der z.
Opb 20:13 de z. gaf de doden in haar op
Opb 21:1 en de z. is niet meer
Ex 14:21; Jes 17:12; 60:5; Ez 27:27; Jon 1:15; 1Kor
10:2; Ju 13; Opb 7:3.
ZEEBEKKENS, Ge 1:22 vult de wateren in de z.
ZEELIEDEN, Ez 27:9, 27, 29; Jon 1:5; Han 27:27; Opb 18:17.
ZEEMONSTERS, Ge 1:21 grote z. scheppen
ZEGEL(S), Jes 8:16 doe een z. om de wet
Da 9:24 een z. drukken op visioen en profeet
Jo 3:33 zĳn z. gedrukt dat God waarachtig is
Jo 6:27 op hem zĳn z. van goedkeuring gedrukt
2Kor 1:22 Hĳ heeft zĳn z. op ons gedrukt
2Ti 2:19 het fundament van God heeft dit z.:
Job 38:14; Hgl 8:6; Ro 4:11; Opb 5:1; 7:2.
ZEGEN(INGEN), De 30:19 z. en vervloeking
Sp 10:22 De z. van Jehovah maakt rĳk
Mal 3:10 een z. over u uitgieten
Ge 12:2; Sp 28:20; Mal 2:2; 1Pe 3:9.

ZACHARIA—ZICHTBAAR
ZEGENEN, Ge 1:28 Voorts z. God hen
Nu 6:24 Moge Jehovah u z.
Ps 21:6 maakt hem gez. voor eeuwig
Ps 29:11 Jehovah zal zĳn volk z. met vrede
Ps 145:21 alle vlees z. zĳn heilige naam
Ro 12:14 z. en vervloekt niet
1Kor 10:16 de beker der zegening die wĳ z.
Heb 7:7 het mindere gez. door het meerdere
Ge 12:2; 32:26; De 7:14; Ru 2:4; Job 1:21; Ps 62:4;
72:19; Lu 6:28; 1Pe 1:3.
ZEGEVIEREN, Jer 20:11; Opb 12:8.
ZEKER, Heb 6:19.
ZEKERHEID, Ps 4:8 gĳ doet mĳ in z. wonen
Sp 1:33 die luistert, zal in z. verblĳven
Sp 3:23 in z. uw weg bewandelen
1Th 5:3 Wanneer zĳ zeggen: Vrede en z.!
1Jo 3:19 wĳ zullen ons hart z. geven
Le 25:18; De 33:28; Jes 14:30.
ZELDZAAM, 1Sa 3:1 woord van Jehovah was z.
ZELFBEHEERSING, Jes 42:14 z. oefenen
Han 24:25 over rechtvaardigheid en z. sprak
1Kor 7:5 vanwege uw gebrek aan z.
1Kor 9:25 die aan wedstrĳd deelneemt, z.
Tit 1:8 gastvrĳ, z. oefenend
1Kor 7:9; Ga 5:23; 2Ti 3:3; 2Pe 1:6.
ZELFBEWUSTHEID, 2Kor 11:17 ik spreek in z.
ZELFVERHEFFING, Sp 8:13 Z. heb ik gehaat
ZELFVERTROUWEN, Ps 85:8 niet tot z.
Sp 14:16 de verstandeloze is vol z.
ZELFVERZEKERDHEID, Re 18:7 in z. woonde
ZELFZUCHTIG, Nu 11:4 uiting aan z. verlangen
ZELFZUCHTIGE BEGEERTE, Ps 106:14.
ZENDEN. Zie ook UITZENDEN.
Jes 6:8 Wie zal ik z., en wie zal gaan?
Jes 55:11 succes in dat waarvoor gez.
Jes 61:1 mĳ gez. om vrĳheid uit te roepen
Mal 3:1 Ziet! Ik z. mĳn boodschapper
Mal 4:5 Ziet! Ik z. de profeet Elia
Jo 20:21 Zoals Vader mĳ uitgezonden, z. ik u
Ge 24:7; Ex 3:14; Ps 110:2; Jer 25:15; Mt 11:10; 21:34;
Jo 14:26; Han 8:14.
ZERUBBABEL, Ezr 3:8; Hag 2:4; Za 4:6, 7.
ZESHONDERD ZESENZESTIG, Opb 13:18.
ZETELEN, Ps 2:4; 29:10.
ZEUG, 2Pe 2:22 z. tot rollen in de modder
ZEVEN, Ge 7:4 over z. dagen regenen
Ge 41:27 de z. magere koeien zĳn z. jaren
1Kon 6:38 besteedde z. jaar aan het bouwen
Sp 26:16 z. die een verstandig antwoord geven
Ez 39:9 zullen zĳ z. jaar vuren ontsteken
Da 4:16 laten er z. tĳden over hem voorbĳgaan
Mi 5:5 z. herders tegen hem verwekken
Za 3:9 Op die ene steen zĳn z. ogen
Opb 1:4 z. geesten die voor zĳn troon zĳn
Opb 1:20 z. sterren en z. lampenstandaarden:
Opb 13:1 een wild beest met z. koppen
Opb 15:6 z. engelen met z. plagen
Opb 17:10 z. koningen: vĳf zĳn gevallen
Jes 11:15; Za 4:10; Han 6:3; Opb 17:1.
ZEVENDUIZEND, 1Kon 19:18 z. overgelaten
ZEVENMAAL, Le 16:19 z. wat bloed spatten
Le 26:18, 28 u z. moeten tuchtigen
Joz 6:4, 15 z. om de stad heen trekken
2Kon 5:10 moet gĳ u z. in de Jordaan baden
Sp 24:16 de rechtvaardige kan wel z. vallen
Mt 18:22 niet z., maar zevenenzeventig
Ge 33:3; 1Kon 18:43; 2Kon 4:35; Ps 12:6; 119:164;
Da 3:19.
ZEVENTIG, Ex 1:5 bedroegen z. zielen
¨
Ex 24:1 en z. van de oudere mannen van Israel
Nu 11:25 geest op elk van de z. oudere mannen
Jer 25:11 zullen Babylon z. jaar dienen
Jer 29:10 vervulling van z. jaar te Babylon
Da 9:2 verwoestingen van Jeruzalem, z. jaar
Da 9:24 Z. weken zĳn vastgesteld
Lu 10:1 wees z. anderen aan en zond hen uit
Re 9:56; 2Kon 10:1; Jes 23:15; Jer 25:12; Ez 8:11;
Za 7:5.
ZICHTBAAR, Mt 27:53 voor vele mensen z.
Da 4:11, 20; Han 26:16; Kol 1:16.

ZICHZELF—ZONDE(N)
ZICHZELF, Jo 5:19.
Lu 9:25 de wereld wint, maar z. verliest
Jo 16:13 de geest zal niet uit z. spreken
2Ti 3:2 de mensen zullen z. liefhebben
ZICHZELF OPGELEGD, Kol 2:23.
ZIEDEN, Ps 80:4 z. tegen gebed van uw volk
ZIEK(E), 2Sa 13:5 brood geven als aan z.
Sp 13:12 maakt het hart z.
Jes 33:24 geen inwoner zal zeggen: Ik ben z.
Ez 34:4 z. geworden dieren niet gesterkt
Jak 5:14 Is iemand onder u z.?
2Kon 20:1; Mal 1:8; Mt 25:39; Jo 5:5; 11:2.
ZIEKELIJK, 1Kor 11:30 Daarom zĳn er velen z.
ZIEKTE(N), De 28:61 z. over u brengen
Ps 41:3 schragen op een divan van z.
Mt 8:17 Hĳzelf heeft onze z. op zich genomen
Ga 4:13 ten gevolge van een z. van mĳn vlees
ZIEKTEGEVALLEN, 1Ti 5:23 veelvuldige z.
ZIEL(EN), Ge 1:20 een gewemel van levende z.
Ge 2:7 en de mens werd een levende z.
Ge 9:4 vlees met zĳn z. — zĳn bloed
Le 17:14 de z. van vlees´ is
´ zĳn bloed
Nu 31:28 als belasting een z. op vĳfhonderd
De 6:5 Jehovah liefhebben met geheel uw z.
De 19:21 z. voor z., oog voor oog
Joz 11:11 sloegen iedere z. met het zwaard
Joz 20:9 die onopzettelĳk een z. doodslaat
Ps 49:15 God zal mĳn z. van Sjeool verlossen
Ps 89:48 Kan hĳ zĳn z. ontkoming verschaffen
Sp 14:25 Een waarachtige getuige bevrĳdt z.
Jes 53:12 zĳn z. in de dood uitgestort
Ez 18:4, 20 De z. die zondigt, zal sterven
´
´
Mt 10:28 die en z. en lichaam kan vernietigen
Mt 16:26 de wereld wint, maar z. verbeurt?
Mt 22:37 Jehovah liefhebben met geheel uw z.
Han 2:27 mĳn z. in Hades niet verlaten
Han 3:23 elke z. die niet luistert
Ef 6:6 met
´ ´ geheel hun z. de wil van God doen
Fil 1:27 een van z. zĳde aan zĳde strĳdend
Kol 3:23 verricht uw werk met geheel uw z.
Opb 20:4 ik zag de z. van hen die met de bĳl
Ex 1:5; Job 11:20; 31:39; Jer 2:34; 15:9; Mr 14:34;
Jo 12:25; Han 2:41; 1Kor 15:45.
ZIELSBEGEERTE, Jes 56:11 een sterke z.
ZIEN, Ge 7:1; Jes 6:5; 60:2.
Ex 33:20 geen mens kan mĳ z. en leven
Jes 49:9 tot hen in duisternis: Laat u z.!
Jes 51:1 Z. naar rots waaruit gĳ gehouwen zĳt
Jes 66:8 Wie heeft dergelĳke dingen gez.?
Jer 5:21 Zĳ hebben ogen, maar kunnen niet z.
Mt 5:8 de zuiveren van hart zullen God z.
Mt 13:14 kĳken, maar geenszins z.
Jo 1:18 Geen mens heeft ooit God gez.
Jo 8:56 Abraham verheugde zich mĳn dag te z.
Jo 14:9 mĳ gez., ook de Vader gez.
Jo 20:29 Omdat gĳ hebt gez., hebt gĳ geloofd?
Ro 1:20 onzichtbare hoedanigheden worden gez.
Ro 8:24 hoop die gez. wordt, is geen hoop
2Kor 4:18 ogen op dingen die men niet z.
Heb 11:1 werkelĳkheden die niet worden gez.
Heb 11:13 beloften van verre gez. en begroet
1Jo 4:20 broeder, die hĳ heeft gez., liefheeft
Opb 3:18 oogzalf, opdat gĳ moogt z.
Han 17:22; 1Ti 6:16; Opb 11:19.
ZIENER, 1Sa 9:9 profeet werd z. genoemd
2Kr 16:7 in die tĳd kwam de z. Hanani tot Asa
ZIGZAGSGEWIJS, Ps 60:4 om z. te vluchten
ZILVER, Sp 2:4 ernaar zoeken als naar z.
Ez 7:19 Op de straten zullen zĳ hun z. werpen
Ze 1:18 Noch hun z., noch hun goud
Mal 3:3 als een louteraar en reiniger van z.
Jak 5:3 Uw goud en z. is weggeroest
Sp 25:11; Da 2:32; Hag 2:8; Han 3:6.
ZILVEREN, Ex 12:35.
ZILVERGELD, Mt 25:18; Mr 14:11.
ZILVERSMID, Han 19:24 Demetrius, een z.
ZILVERSTUKKEN, Mt 26:15 dertig z.
ZIN(NEN), Ro 8:5 z. op dingen van het vlees
Ro 11:7 Van overigen
waren de z. afgestompt
¨
Ro 11:25 over Israel een afstomping der z.
Ro 11:34; 1Kor 2:16 de z. van Jehovah kennen
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Fil 3:19 z. gericht op dingen op de aarde
1Ti 5:6 die genot vindt in bevrediging der z.
ZINGEN, Ps 96:1 Z. Jehovah een nieuw lied
Jes 42:10 Z. Jehovah een nieuw lied
Mt 26:30 na het z. van lofzangen
Ef 5:19 waarbĳ gĳ z. en uzelf begeleidt
Ex 15:1; 2Sa 1:17; 1Kr 16:9; 2Kr 35:25; Ps 68:4;
144:9; Jes 5:1; Jer 20:13; Ez 27:32; Ze 2:14; Opb 14:3.
ZINGENOT, Jak 4:1; 5:5.
ZINLOOS, 1Ti 1:6 tot z. gepraat gekeerd
ZINNELIJKE BEGEERTE, Ez 23:11.
ZINNELOOS, 1Ti 6:9.
ZINNELOOSHEID, Jes 9:17 elke mond spreekt z.
ZINNEN, Jer 23:27.
Han 4:25 volken op ĳdele dingen gez.?
ZINNEN BIJ ELKAAR HOUDEN, 1Th 5:6, 8.
2Ti 4:5 in alle dingen uw z., lĳd kwaad
1Pe 1:13 Versterkt geest tot activiteit, z.
1Pe 5:8 uw z., weest waakzaam
ZINSPELEND, Hab 2:6 een z. opmerking
ZIPPORA, Ex 2:21 gaf zĳn dochter Z. aan Mozes
ZITTEN, Ps 110:1 Z. aan mĳn rechterhand
Jes 42:7 hen die in duisternis z.
Mi 4:4 zĳ zullen ieder onder zĳn vĳgenboom z.
Mt 19:28 zult gĳ zelf op twaalf tronen z.
Ps 1:1; Jes 28:6; Opb 5:13; 7:10; 17:15.
´
ZOEKEN, Ps 27:4 Een ding zal ik z.:
Jes 55:6 Z. Jehovah terwĳl hĳ te vinden is
Ez 34:11 ik wil mĳn schapen z.
Am 9:3 vandaar zal ik hen zorgvuldig z.
Ze 2:3 z. Jehovah, al gĳ zachtmoedigen
Mal 3:1 de Heer, die gĳlieden z.
Mt 6:33 Blĳft eerst het koninkrĳk z.
Mt 7:7 blĳft z., en gĳ zult vinden
1Kor 1:22 de Grieken z. wĳsheid
1Kor 10:33 niet mĳn eigen voordeel z.
Ga 1:10 z. ik mensen te behagen?
Kol 3:1 blĳft de dingen z. die boven zĳn
Heb 11:6 beloner van wie hem ernstig z.
Ps 9:12; 37:25; 119:2; Sp 1:28; Jes 16:5; 26:9; 58:2;
Jer 29:13; Ez 7:25; 34:8; Za 8:22; Jo 8:40, 50;
Han 15:17; Ro 2:7; Heb 11:14; 13:14; Opb 9:6.
ZOENOFFER, Heb 2:17.
Ro 3:25 God heeft hem als z. gesteld
1Jo 2:2 En hĳ is een z. voor onze zonden
1Jo 4:10 zĳn Zoon uitgezonden als z.
ZOETE, Jak 3:11 het z. en bittere opborrelen?
ZOFAR, Job 2:11; 11:1.
ZOGEN, Ex 2:7; Lu 21:23.
ZOGEND, 1Th 2:7 vriendelĳk zoals z. moeder
ZOMEN, Jes 6:1 zĳn z. vulden de tempel
Jer 2:34 in uw z. de bloedsporen gevonden
ZOMER, Ge 8:22 z. en winter nimmer ophouden
Jer 8:20 z. ten einde; maar wĳ niet gered!
Mt 24:32 weet gĳ dat z. nabĳ is
Ps 74:17; Sp 30:25; Za 14:8.
ZON, Joz 10:12 Z., sta onbeweeglĳk
Mal 4:2 zal z. der rechtvaardigheid schĳnen
Mt 13:43 rechtvaardigen schĳnen als de z.
Han 2:20 de z. in duisternis veranderd
Ps 89:36; Pr 1:9; Jes 49:10; 60:19; Da 11:44;
Lu 21:25; Opb 7:16.
ZONDAAR(S), Jes 65:20 wat de z. betreft
Mt 11:19 vriend van belastinginners en z.
Lu 15:2 Deze man ontvangt
z.
´ ´
Lu 15:7 vreugde over een z. die berouw heeft
Lu 18:13 God, wees mĳ z. genadig
Jo 9:31 weten dat God niet naar z. luistert
Ro 5:8 Christus gestorven terwĳl wĳ z. waren
Jak 5:20 hĳ die een z. doet terugkeren
1Pe 4:18 waar zal dan de z. verschĳnen?
Ps 104:35; Ro 5:19; 1Ti 1:9, 15; Heb 7:26.
ZONDE(N), Ge 4:7 ligt de z. op de loer
Nu 32:23 Weet dat uw z. u zal achterhalen
Ps 19:12 Verklaar onschuldig aan verborgen z.
Ps 32:1 Gelukkig hĳ wiens z. wordt bedekt
Ps 51:5 in z. heeft mĳn moeder mĳ ontvangen
Ps 79:9 bevrĳd ons en bedek onze z.
Jes 1:18 Al zouden uw z. als scharlaken zĳn
Jer 31:34 hun z. zal ik niet meer gedenken
Mt 12:31 z. tegen de geest niet vergeven
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Mr 3:29 schuldig aan eeuwige z.
Jo 1:29 het Lam dat z. der wereld wegneemt!
Ro 4:8 wiens z.
´ ´ Jehovah geenszins toerekent
Ro 5:12 door een mens z. wereld binnengekomen
Ro 5:21 z. als koning geregeerd met de dood
Ro 6:23 loon dat de z. betaalt, is de dood
Ro 7:7 z. niet leren kennen dan door Wet
Ro 14:23 alles wat niet uit geloof is, is z.
2Kor 5:21 die geen z. kende, tot z. gemaakt
Heb 10:17 ik zal hun z. geenszins gedenken
Heb 10:26 indien wĳ moedwillig z. beoefenen
Heb 12:1 de z. die verstrikt, afleggen
Jak 1:15 baart de begeerte z.; de z. de dood
Jak 4:17 en het niet doet, is het hem tot z.
Jak 5:15 als hĳ z. heeft begaan
Opb 18:4 niet met haar in haar z. wilt delen
Jes 6:7; Ez 33:14; Mt 26:28; Han 3:19; 10:43; Ro 8:2;
1Ti 5:24; Heb 10:12; 11:25; 1Jo 1:8, 9; 2:1; 5:16, 17.
ZONDER, Ro 7:9 eens was ik levend z. de wet
ZONDIG(ER), Ro 6:6; 7:13.
ZONDIGEN, Ro 3:23 allen hebben gez.
1Kor 6:18 z. tegen zĳn eigen lichaam
Ef 4:26 Weest toornig en z. toch niet
1Jo 3:8 Duivel z. reeds van het begin af
1Kon 8:46,¨ 47; Ro 5:12.
ZONEN, Joe 2:28; Lu 16:8.
Ge 6:2 z. van God gingen zich vrouwen nemen
Job 1:6 de z. van de ware God
Ps 45:16 In de plaats van uw voorvaders uw z.
Jes 54:13 uw z. door Jehovah onderwezen
Jes 60:14 de z. van hen die u kwelden
Ro 8:14 door Gods geest geleid, zĳn Gods z.
2Kor 6:18 gĳ zult mĳ tot z. en dochters zĳn
1Th 5:5 z. van het licht en z. van de dag
Heb 12:7 God behandelt u als z.
ZOOL, Ez 1:7.
ZOON, De 6:7 ze uw z. inscherpen
Ps 2:7 hĳ heeft gezegd: Gĳ zĳt mĳn z.
Mt 1:21 Zĳ zal een z. baren
Mt 3:17 Dit is mĳn Z., de geliefde
Jo 3:16 God zĳn eniggeboren Z. heeft gegeven
Ps 2:12; Sp 4:3; Jes 9:6; 14:12; Da 3:25; Jo 17:1, 12;
Heb 11:24.
ZOON DES MENSEN, Mt 10:23 Z. gekomen
Mt 12:40 zal de Z. in het hart der aarde zĳn
Lu 17:26 zo ook in de dagen van de Z.:
Mt 8:20; 17:22; 24:30; Lu 18:8; Jo 3:13.
ZORG(EN), Mr 4:19 z. van dit samenstel
1Kor 7:32 ik wil dat gĳ vrĳ van z. zĳt
1Kor 12:25 dezelfde z. voor elkaar hebben
Mt 6:34; 13:22; Lu 8:14; 21:34.
ZORGELOOS, Jes 32:9 z. dochters
ZORGEN, 1Ti 5:8 niet voor de zĳnen z.
ZOUT, Mt 5:13 Gĳ zĳt het z. der aarde
Kol 4:6 Uw spreken zĳ altĳd gekruid met z.
Le 2:13; 2Kon 2:21; Job 6:6; Mr 9:50.
ZOUTPILAAR, Ge 19:26 zĳ werd een z.
ZOUTVERBOND, Nu 18:19.
ZOUTZEE, Joz 3:16 zee van de Araba, de Z.
ZUCHTEN, Ps 12:5 het z. der armen
Ps 79:11 het z. van de gevangene
Sp 29:2 wanneer goddeloze heerst, z. volk
Ez 9:4 kenteken op de mannen die z.
Ro 8:22 dat de gehele schepping tot nu toe z.
Ex 2:23; Jes 24:7; 35:10; Ez 21:6; 24:17; Mal 2:13;
2Kor 5:2; Heb 13:17.
ZUCHTEN (de), Jak 5:9 Slaakt geen z.
ZUIGELING(EN), Jer 44:7; Mt 21:16.
Jes 65:20 Er zal geen z. meer komen
ZUIL(EN). Zie ook HEILIGE ZUIL(EN).
Re 16:25 voorts plaatste men hem tussen de z.
Ge 28:18, 22.
ZUILENGANG, Jo 10:23; Han 3:11; 5:12.
ZUIVER(EN), Ps 19:9; 1Jo 3:3.
Ps 12:6 woorden van Jehovah zĳn z. woorden
Sp 16:2 wegen van een man z. in eigen ogen
Ze 3:9 volken tot een z. taal doen overgaan
Mt 5:8 Gelukkig de z. van hart
Jak 3:17 de wĳsheid van boven is z.
ZUIVEREN, Jak 4:8 z. uw hart, besluitelozen
1Pe 1:22 Nu gĳ uw ziel hebt gez.

ZONDER—ZWOEGEN
ZUIVERHEID, 2Kor 6:6 door z., door kennis
ZUSTER(S), 1Kor 9:5 een z. als vrouw
1Ti 5:2 als z. met alle eerbaarheid
ZUURDEEG, Ex 12:19 geen z. in uw huizen ¨
Mt 16:6 wacht u voor het z. van de Farizeeen
1Kor 5:7 Doet het oude z. weg
Ga 5:9 weinig z. doet gehele massa gisten
Ex 12:15; Le 2:11; De 16:4; Mt 13:33; 16:12; Mr 8:15;
Lu 12:1; 13:21.
ZWAAN, Le 11:18; De 14:16.
ZWAAR(DER), 2Sa 19:43.
Jes 53:7 Hĳ kreeg het z. te verduren
Fil 3:1 U te schrĳven valt mĳ niet z.
ZWAARD(EN), Re 3:16 maakte Ehud zich een z.
Re 7:22 het z. van een ieder tegen de ander
1Sa 17:47 Jehovah niet met z. of speer redt
Jes 2:4 Natie tegen natie geen z. opheffen
Ez ¨ 33:6 ingeval hĳ het z. ziet komen
Joe 3:10 Smeedt uw ploegscharen tot z.
Mi 4:3 hun z. tot ploegscharen smeden
Mt 26:52 die naar z. grĳpen, door z. vergaan
Ef 6:17 het z. van de geest, Gods woord
Heb 4:12 scherper dan enig tweesnĳdend z.
Opb 19:15 uit zĳn mond komt scherp lang z.
Da 11:33; Mt 10:34; Lu 21:24; 22:38; Ro 13:4.
ZWAARLIJVIG, Re 3:17.
ZWAGERHUWELIJK, De 25:5.
Ge 38:8; De 25:7 een z. sluiten
ZWAK(KER), 1Kor 1:25; 12:22.
Mt 26:41 maar het vlees is z.
ZWAKHEDEN, Han 14:15 dezelfde z. als gĳ
Ro 15:1 Wĳ die sterk zĳn, z. dragen
Heb 4:15 geen medegevoel kan hebben met z.
ZWAKHEID, 1Kor 2:3; 15:43.
Ro 8:26 komt de geest onze z. te hulp
2Kor 12:9 in z.¨ tot volmaaktheid gebracht
ZWAKKE(N), Joe 3:10 Wat de z. betreft
1Kor 1:27 God heeft het z. uitgekozen
1Th 5:14 ondersteunt de z.
ZWANGER, Ge 4:1; Pr 11:5; Jes 7:14; Lu 1:24.
Ro 9:10 toen Rebekka z. werd van een tweeling
Heb 11:11 kreeg Sara kracht om z. te worden
ZWANGERSCHAP, Ru 4:13.
ZWARTACHTIG, Hgl 1:6 omdat ik z. ben
ZWAVEL, Opb 21:8 dat met vuur en z. brandt
Ge 19:24; Ps 11:6; Ez 38:22; Opb 19:20.
ZWEEP, Sp 26:3; Na 3:2.
Jo 2:15 een z. van touwen gemaakt
ZWEER, Ho 5:13.
Opb 16:2 een kwaadaardige z. aan de mensen
ZWEET, Ge 3:19 In het z. van uw aangezicht
ZWEMMEN, Ps 6:6; Jes 25:11.
ZWEPEN, 1Kon 12:11.
ZWEREN, Ge 22:16 ik z. bĳ mĳzelf
Ps 15:4 gez. met betrekking tot wat slecht is
Jes 14:24 Jehovah heeft gez.
Jes 45:23 Bĳ mĳzelf heb ik gez.
Mt 5:34 Z. in het geheel niet
Heb 6:13 daar hĳ bĳ niemand groter kon z.
De 6:13; Joz 2:20; Ps 89:3, 35; 132:11; Jes 65:16;
Jer 12:16; Han 2:30.
ZWEREN (de), Ex 9:11.
Job 2:7 Satan sloeg Job met kwaadaardige z.
Lu 16:21 ook kwamen de honden zĳn z. likken
Opb 16:11 zĳ lasterden God vanwege hun z.
ZWERMEN, Ex 8:24 dichte z. steekvliegen
ZWERVELING, Ps 36:11 mĳ niet tot z. maken
ZWEVEN, Job 37:16 het z. van de wolk
ZWIJGEN, 1Sa 2:9 goddelozen tot z. gebracht
Jer 49:26 al de krĳgslieden tot z. gebracht
Job 31:34; Ps 32:3; Jer 8:14; Mt 22:34; 1Kor 14:34.
ZWIJGEND, Jes 47:5 Ga z. zitten, o dochter
ZWIJGGELD, 1Sa 12:3; Am 5:12.
ZWIJN(EN), Le 11:7 het z. is voor u onrein
Mt 7:6 werpt uw paarlen niet voor de z.
Mt 8:30; Mr 5:11; Lu 8:33; 15:15.
ZWIJNENHOEDERS, Mr 5:14.
ZWOEGEN, Jon 4:10.
Jes 65:23 niet voor niets z.
Mt 11:28 Komt tot mĳ, allen die z.
Ga 4:11 Ik vrees dat ik voor niets heb gez.

APPENDIX
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De goddelijke naam in de Hebreeuwse Geschriften
en in de christelijke Griekse Geschriften
„Jehovah”; Hebreeuws: ˘˙˘˝ (JHWH of JHVH)

„Jehovah” (Hebr.: ˘˙˘˝, JHWH),
Gods persoonlijke naam, komt voor
het eerst in Ge 2:4 voor. De goddelijke naam is een werkwoord, en wel de
causatieve vorm in het imperfectum
van het Hebreeuwse werkwoord ˘˙˘
(ha·wah, „worden”). De goddelijke
naam betekent derhalve „Hij veroorzaakt te worden”. Jehovah wordt erdoor geopenbaard als Degene die,
progressief handelend, veroorzaakt
dat beloften in vervulling gaan, Degene die altijd zijn voornemens verwezenlijkt.
De grootste smaad die moderne
vertalers de Goddelijke Auteur van
de Heilige Geschriften aandoen, is
de specifiek bij hem behorende persoonlijke naam te verwijderen of
te verhullen. In werkelijkheid komt
zijn naam in de Hebreeuwse tekst
6828 maal voor als ˘˙˘˝ (JHWH
of JHVH), over het algemeen aangeduid als het Tetragrammaton of
Tetragram (wat letterlijk „uit vier
letters bestaand” betekent). Door de
naam „Jehovah” te gebruiken, hebben wij ons nauwgezet aan de tekst
in de oorspronkelijke taal gehouden
en niet de gewoonte gevolgd de goddelijke naam, het Tetragrammaton,
door titels als „Heer”, „de Heer”,
„Adonai” of „God” te vervangen.
De naam „Jehovah” komt 6973
maal in de tekst van de Hebreeuwse
Geschriften van de Nieuwe-Wereldvertaling voor. In feite komt het
Tetragrammaton 6828 maal in de
Hebreeuwse tekst voor, waaronder
driemaal in een samengestelde naam
(Ge 22:14; Ex 17:15; Re 6:24) en zes-

maal in de opschriften van de Psalmen (7; 18 [driemaal]; 36; 102). Wij
hebben het Tetragrammaton in alle
6828 gevallen met „Jehovah” weergegeven, behalve in Re 19:18, waar in
plaats van de goddelijke naam het
voornaamwoord „mijn” werd gelezen. Verder hebben wij, op basis van
de weergaven in de Septuaginta,
het Tetragrammaton hersteld in De
30:16; 2Sa 15:20 en 2Kr 3:1. Ook hebben wij de goddelijke naam hersteld
in Jes 34:16 en Za 6:8, waar „Jehovah” gelezen moet worden in plaats
van het voornaamwoord „mijn”. Bovendien is de goddelijke naam 141
maal hersteld op plaatsen waar de
soferim de goddelijke naam door
’Adho·nai of ’Elo·him hadden vervangen.
Om de grenzen die aan een vertaler gesteld zijn, niet te overschrijden en ons niet op het terrein der
exegese te begeven, zijn wij uiterst
voorzichtig te werk gegaan bij het
weergeven van de goddelijke naam
in de christelijke Griekse Geschriften en hebben wij steeds zorgvuldig
de Hebreeuwse Geschriften als achtergrond in aanmerking genomen.
Ter bevestiging van onze weergave
hebben wij ondersteuning gezocht
in beschikbare Hebreeuwse vertalingen van de christelijke Griekse Geschriften.
Het Tetragrammaton in Hebreeuwse lettertekens (˘˙˘˝) werd
zowel in de Hebreeuwse tekst als
in de Griekse Septuaginta gebruikt.
Dus ongeacht of Jezus en zijn discipelen de Schriften in het Hebreeuws
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of in het Grieks lazen, zij kwamen altijd de goddelijke naam tegen.
Toen Jezus in de synagoge te Nazareth opstond, het boek Jesaja aannam en hoofdstuk 61 vers 1 en 2
voorlas, waar het Tetragrammaton
wordt gebruikt, sprak hij de goddelijke naam uit. Dit was in overeenstemming met zijn vaste besluit
Jehovah’s naam bekend te maken,
zoals blijkt uit zijn gebed tot zijn Vader: „Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen die gij mij
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uit de wereld hebt gegeven. . . . ik
heb hun uw naam bekendgemaakt
en zal hem bekendmaken.” — Jo
17:6, 26.
Wij hebben de goddelijke naam
237 maal in de feitelijke tekst van
onze vertaling van de christelijke
Griekse Geschriften weergegeven.
Voor elk van de 237 plaatsen waar
wij Jehovah’s naam in de tekst zelf
hebben hersteld, is een bevestiging
in verscheidene Hebreeuwse vertalingen gevonden.

„Gehenna” — Symbool van volledige vernietiging
¯
Hebreeuws: ˘ ˝ (ge hin·nom, „dal van Hinnom”);
´
Grieks: %% (ge·enna); Latijn: ge·henna

„Gehenna” betekent „dal van Hinnom”, want het is de Griekse vorm
¯
van het Hebreeuwse ge hin·nom. In
Joz 18:16, waar „dal van Hinnom”
voorkomt, gebruikt de Griekse Septuaginta „Gehenna”. Dit woord komt
twaalfmaal in de christelijke Griekse Geschriften voor, de eerste keer
in Mt 5:22. De Nieuwe-Wereldvertaling geeft het alle keren dat het
voorkomt met „Gehenna” weer, namelijk in Mt 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9;
23:15, 33; Mr 9:43, 45, 47; Lu 12:5;
Jak 3:6.
Het dal van Hinnom werd de vuilnisbelt en de vuilverbrandingsplaats
van Jeruzalem. Kadavers van dieren werden erin geworpen om verteerd te worden door het vuur, waaraan zwavel werd toegevoegd om het
verbrandingsproces te bevorderen.
Ook de lichamen van terechtgestelde
misdadigers, die geen fatsoenlijke
begrafenis in een herinneringsgraf
waardig werden geacht, werden erin
geworpen. Als zulke dode lichamen
in het vuur terechtkwamen, werden

ze verteerd, maar als de lijken op
een uitstekende rand van het diepe
ravijn terechtkwamen, krioelde het
rottende vlees weldra van wormen
of maden, die niet stierven voordat
ze de vleesdelen hadden verorberd
en alleen de skeletten hadden overgelaten.
Er werden geen levende dieren
of menselijke schepselen in Gehenna
geworpen om levend verbrand of gepijnigd te worden. De plaats kan dus
onmogelijk een onzichtbaar domein
symboliseren waar menselijke zielen
tot in alle eeuwigheid in letterlijk
vuur worden gepijnigd of eeuwig
door niet stervende wormen worden
aangevallen. Omdat de hierin geworpen dode misdadigers een fatsoenlijke begrafenis in een herinneringsgraf — het symbool van de hoop
op een opstanding — werd ontzegd,
werd Gehenna door Jezus en zijn discipelen gebruikt als een symbool van
eeuwige vernietiging, totale uitroeiing uit Gods universum, of „de
tweede dood”, een eeuwige straf.
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„Ziel” — Een levend schepsel, hetzij mens of dier;
leven als een met verstand begiftigde persoon;
andere toepassingen
´
Hebreeuws:  (nefesj); Grieks: /,. (psuche)

In de Hebreeuwse Geschriften
komt het Hebreeuwse woord nefesj
754 maal voor, de eerste keer in
Ge 1:20.
In de christelijke Griekse Geschriften komt het Griekse woord
psuche 102 maal voor, de eerste
keer in Mt 2:20.

7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ps
7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17;
106:15; 124:4; Sp 28:17; Jes 55:3; Jer
2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez
13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mt
2:20; 10:28, 28; 26:38; Mr 3:4; 14:34;
Lu 6:9; 17:33; Jo 12:25; Han 3:23; Ro
11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Opb 8:9;
12:11; 16:3.

Dieren zijn zielen
Ge 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, Leven als een met verstand
15, 16; Le 11:10, 46, 46; 24:18; Nu begiftigde persoon
31:28; Job 41:21; Ez 47:9.
Ge 35:18; Ex 4:19; 21:23; 30:12;
Joz 9:24; Re 9:17; 12:3; 18:25; 2Kon
Een levende persoon of
7:7; 2Kr 1:11; Job 2:4; 6:11; Sp 1:18;
levend individu is een ziel
7:23; 22:23; 25:13; Mt 6:25; 10:39;
Ge 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15, 16:25; Lu 12:20; Jo 10:15; 13:38; 15:13;
18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; Ex 1:5, 5; Han 20:10; Ro 16:4; Fil 2:30; 1Th
12:4, 16; 16:16; Le 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2, 2:8; Jak 1:21; 1Pe 1:22; 2:11, 25; 1Jo
4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10, 3:16.
12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30;
27:2; Nu 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22; Ziel uit Sjeool of Hades
31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; De 10:22; (de „hel”) bevrijd
24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kon
Ps 16:10; 30:3; 49:15; 86:13; 89:48;
12:4; 1Kr 5:21; Ps 19:7; Sp 11:25, 30;
Sp 23:14; Han 2:27.
16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer
43:6; 52:29; Klg 3:25; Ez 27:13; Han
Dode ziel, of dood lichaam
2:41, 43; 7:14; 27:37; Ro 13:1; 1Kor
Le 19:28; 21:1, 11; 22:4; Nu 5:2; 6:6,
15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.
11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.

Het schepsel de ziel is
sterfelijk, vernietigbaar

Ziel onderscheiden
Ge 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; van geest

Ex 12:15, 19; 31:14; Le 7:20, 21, 27;
19:8; 22:3; 23:30; 24:17; Nu 9:13;
15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19;
35:11, 15, 30; De 19:6, 11; 22:26;
27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35,
37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Re 5:18;
16:16, 30; 1Kon 19:4; 20:31; Job

Fil 1:27; 1Th 5:23; Heb 4:12.

God heeft ziel
1Sa 2:35; Ps 11:5; 24:4; Sp 6:16;
Jes 1:14; 42:1; Jer 5:9; 6:8; 12:7; 14:19;
15:1; 32:41; 51:14; Klg 3:20; Ez 23:18;
Am 6:8; Mt 12:18; Heb 10:38.
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„Sjeool”, „Hades”
Het gemeenschappelijke graf van de mensheid
k
¯
Hebreeuws: ˙ (sje’ol); Grieks: 1
(haides);
[
Latijn: in·fernus; Syrisch: sjioel

De zesenzestig maal
dat Sjeool voorkomt
„Sjeool” komt 66 maal in de
Nieuwe-Wereldvertaling van de
Hebreeuwse Geschriften voor, namelijk in Ge 37:35; 42:38; 44:29, 31;
Nu 16:30, 33; De 32:22; 1Sa 2:6; 2Sa
22:6; 1Kon 2:6, 9; Job 7:9; 11:8; 14:13;
17:13, 16; 21:13; 24:19; 26:6; Ps 6:5;
9:17; 16:10; 18:5; 30:3; 31:17; 49:14,
14, 15; 55:15; 86:13; 88:3; 89:48; 116:3;
139:8; 141:7; Sp 1:12; 5:5; 7:27; 9:18;
15:11, 24; 23:14; 27:20; 30:16; Pr 9:10;
Hgl 8:6; Jes 5:14; [7:11]; 14:9, 11, 15;
28:15, 18; 38:10, 18; 57:9; Ez 31:15,
16, 17; 32:21, 27; Ho 13:14, 14; Am
9:2; Jon 2:2; Hab 2:5.
De keren dat „Sjeool” in de Hebreeuwse Geschriften staat, omvatten de 65 maal dat het woord in
de Hebreeuwse masoretische tekst
´ ´
voorkomt plus nog een keer in Jes
7:11, waar sje’alah, „vraag toch”, in
de tekst staat, maar waar men met
een geringe verandering in de klinkertekens en in overeenstemming
met verscheidene oude vertalingen
sje’olah, „Sjeoolwaarts” of „naar
Sjeool”, kan lezen. In alle gevallen
gebruikt de Nieuwe-Wereldvertaling „Sjeool” voor het Hebreeuwse
¯
woord sje’ol. De Griekse Septuagin¯
ta geeft sje’ol over het algemeen
met haides weer.
Hoewel voor het Hebreeuwse
¯
woord sje’ol verscheidene afleidingen zijn geopperd, is het schijnbaar
afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord  (sja’al), dat „vragen” of
„verzoeken” betekent. Dit zou erop
duiden dat Sjeool de plaats (niet een
toestand) is die zonder onderscheid
allen opvraagt of opeist, aangezien
de doden van de mensheid daarheen

gaan. (Zie Rbi8, Ge 37:35 en Jes 7:11
vtnn.) Sjeool bevindt zich in de aarde
en wordt altijd geassocieerd met de
doden en betekent duidelijk het gemeenschappelijke graf van de mensheid, of het gebied in de aarde (niet
in de zee) waar de doden zich bevinden. Het Hebreeuwse woord qever
daarentegen betekent een afzonderlijk graf of een grafstede. — Ge 23:4,
6, 9, 20.

De tienmaal dat
Hades voorkomt
„Hades”, dat misschien „de onzichtbare plaats” betekent, komt
tienmaal in de Nieuwe-Wereldvertaling van de christelijke Griekse Geschriften voor, namelijk in Mt 11:23;
16:18; Lu 10:15; 16:23; Han 2:27, 31;
Opb 1:18; 6:8; 20:13, 14.
In Han 2:27 blijkt uit Petrus’ aanhaling van Ps 16:10 dat Hades het
equivalent is van Sjeool en toegepast wordt op het gemeenschappelijke graf van de mensheid (in tegenstelling tot het Griekse woord tafos,
een afzonderlijke grafstede). Het Latijnse woord dat overeenkomt met
Hades is in·fernus (soms infe·rus).
Het betekent „dat wat beneden ligt;
het lagere gebied”, en is zeer wel van
toepassing op het gemeenschappelijke graf. Derhalve komt het in betekenis vrijwel overeen met de Griekse en de Hebreeuwse uitdrukking.
¨
In de geınspireerde Geschriften
worden de woorden „Sjeool” en „Hades” in verband gebracht met de
dood en de doden, niet met het leven
en de levenden (Opb 20:13). In deze
woorden op zich ligt geen gedachte
aan of zinspeling op hetzij genoegen
of pijn opgesloten.
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Geld, gewichten, maten

De volgende waarden zĳn gemiddelden, gebaseerd op bĳbels bewĳsmateriaal en archeologische vondsten. Alle in dit boekwerk gebruikte hedendaagse equivalenten dienen als
benaderingen beschouwd te worden.
Om de huidige goud- of zilverwaarde te berekenen, dient men de jongste prĳs per gram
of ounce (ca. 31 g) vast te stellen en die met
het aantal grammen of ounces te vermenigvuldigen.

„Mĳl.” Gr.: mili·on (Mt 5:41). Waarschĳnlĳk de Romeinse mĳl (5000 Romeinse voet;
1479,5 m). In Lu 24:13; Jo 6:19; 11:18 worden in
¨
de Griekse tekst de afstanden in stadien aange´
geven. (Een Romeinse stadie 6 1⁄8 Romeinse mĳl
of 625 Romeinse voet; 185 m.) In de Nieuwe¨
Wereldvertaling zĳn de stadien in Lu 24:13; Jo
6:19; 11:18 in kilometers omgerekend. Zo wordt
¨
in Lu 24:13 „zestig stadien” weergegeven met
„ongeveer elf kilometer” (7,5 Romeinse mĳl).

TABEL VAN BETAALMIDDELEN (NAAR GEWICHT)
IN DE HEBREEUWSE GESCHRIFTEN
Hedendaags equivalent
6 0,57 g
6 0,01835 ounce
1 gera
6 1⁄20 sikkel
1 beka (halve sikkel)
6 10 gera
6 5,7 g
6 0,1835 ounce
1 sikkel
6 2 beka
6 11,4 g
6 0,367 ounce
1 mine (mane)
6 50 sikkelen
6 570 g
6 18,35 ounce
1 talent
6 60 minen
6 34,2 kg
6 1101 ounce
1 dariek (Perzisch, goud)
6 8,4 g
6 0,27 ounce
1 dariek (Perzisch, zilver)
(ook sikkel genoemd)
6 5,6 g
6 0,18 ounce
TABEL VAN GRIEKSE EN ROMEINSE BETAALMIDDELEN (NAAR GEWICHT)
IN DE GRIEKSE GESCHRIFTEN
Hedendaags equivalent
1 lepton (joods, koper of brons)
6 1⁄2 quadrans
1 quadrans (Romeins, koper of brons)
6 2 lepta
1 as of assarion (in Rome en
provincies, koper of brons)
6 4 quadrans
1 denarius (Romeins, zilver)
6 16 as
6 3,85 g
6 0,124 ounce
1 drachme (Grieks, zilver)
6 3,4 g
6 0,109 ounce
1 didrachme (Grieks, zilver)
6 2 drachme
6 6,8 g
6 0,218 ounce
1 tetradrachme (een zilveren stater)
6 4 drachme
6 13,6 g
6 0,436 ounce
1 mine
6 100 drachme
6 340 g
6 10,9 ounce
1 talent (goud of zilver)
6 60 minen
6 20,4 kg
6 654 ounce

1 log
1 kab
1 hin
1 bath
1 kor1

INHOUDSMATEN VOOR VLOEISTOFFEN
6 1⁄4 kab
6 0,31 l
6 4 log
6 1,22 l
6 3 kab
6 3,67 l
6 6 hin
6 22 l
6 10 bath
6 220 l

1 Ook een maat voor droge waren, overeenkomend met de homer.

1 kab
1 gomer
1 sea
1 efa
1 homer (kor)

1 vingerbreedte
1 handbreedte
1 span
1 el
1 lange el1
1 riet
1 lang riet
1 vadem

INHOUDSMATEN VOOR DROGE WAREN
6 4 log
6 1,22 l
6 2,2 l
6 1 4⁄5 kab
6 3 1⁄3 gomer
6 7,33 l
6 3 sea
6 22 l
6 10 efa
6 220 l
LENGTEMATEN
6 1⁄4 handbreedte
6 4 vingerbreedten
6 3 handbreedten
6 2 span
6 7 handbreedten
6 6 el
6 6 lange ellen

1 Mogelĳk dezelfde als de „vroegere” el in 2Kr 3:3.
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6
6
6
6
6
6
6
6

1,85 cm
7,4 cm
22,2 cm
44,5 cm
51,8 cm
2,67 m
3,11 m
1,8 m; 6 voet

6

De kalendermaanden van de bĳbel

´
De joodse maanden liepen van nieuwe maan tot nieuwe maan (Jes 66:23). Een Hebreeuws woord, chodhesj, „maand” (Ge
7:11), komt van een wortel die „nieuw” betekent, terwĳl een ander woord voor maand, jerach, „omlooptĳd van de maan; lunatie”
betekent.
MAAND

HET WEER

GEWASSEN

Godsdienstig Burgerlĳk

Jordaan zwelt door regens, smeltende sneeuw. Gerst- en vlasoogst begint. Kudden naar buiten.
Droge tĳd begint; meestal heldere hemel.
Gerstoogst; tarweoogst in laaggelegen gebieden.
Zomerhitte. Heldere lucht.
Tarweoogst. Vroege vĳgen. Wat appels.
Hitte neemt toe. Hier en daar zware dauw.
Eerste druiven. Plantengroei verdort, bronnen drogen op.
Hitte bereikt hoogtepunt.
Druivenoogst begint.
Hitte houdt aan.
Oogst van dadels en zomervĳgen.
Zomer eindigt. Vroege regens beginnen.
Oogst loopt ten einde. Ploegen begint.
Lichte regens.
Tarwe gezaaid. Kudden voor de winter op stal. Olĳvenoogst.
Regen neemt toe. Vorst. Sneeuw op bergen.
Gras komt op.
Ergste kou. Regenachtig. Sneeuw op bergen.
Laaglanden groen. Koren schiet op, bloemen ontluiken.
Kou neemt af. Regen houdt aan.
Amandelbomen in bloei. Vĳgenbomen in knop.
Dikwĳls donder en hagel.
Carobbebomen bloeien. Oogst van citrusvruchten.
Gewoonlĳk werd in 19 jaar zevenmaal een schrikkelmaand toegevoegd als een tweede Adar (Ve -Adar).
14 Pascha
15-21 Ongezuurde broden
16 Aanbieden van eerstelingen

14, 15 Poerim
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(Pinksteren)

IJ
J
(

RI
L

Z

13 de
12 de

1ste

Tarwe

M
EI

2 de

AN
S IV

10 de

3 de

9 de

4 de

Kudden op stal

U

L)

5 de Zomervruchten

8 ste
Olĳven
7 de
Ploegen

6 de
Dadels, druiven,
vĳgen

O
VA KT
US
OB
ST
N
U
ER
G
SEPTEMBER AU
TIS
L
(ET JRI
HA N
ELU
IM
)
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22 Plechtige vergadering

1645

A

J UN I

Vroege vĳgen
Eerste druiven

TA
MM
UZ

SJ
UA
E
RI

AP

Gerst

vruchten

Amandelbloesem

JAN

14 Late Pascha
(Nu 9:10-13)

N

Plantengroei
komt op

ER
MB HE (B
C
VE
NO

V
KISLE

DECEMBER

TEBE
TH

(ABI
B)

11de

S

25
Inwĳdingsfeest

NISA

AIVR)

AT BR
B
FE

AR
AD
M AART
RI
CitrusUA

JU
LI

7de
8ste
9de
10de
11de
12de
1ste
2de
3de
4de
5de
6de

B

1ste
2de
3de
4de
5de
6de
7de
8ste
9de
10de
11de
12de
13de

7

KAART BIJ GENESIS
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BIJBELSE ONDERWERPEN VOOR GESPREKKEN
1. Aarde
A. Gods voornemen met de aarde
Paradijs op aarde voor volmaakte mensen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:28; 2:8-15
Gods voornemen is zeker. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 55:11; 46:10, 11
Aarde gevuld met vredige, volmaakte mensen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 72:7; Jes 45:18; 9:6, 7
Paradijs wordt hersteld door Koninkrijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 6:9, 10; Opb 21:3-5

B. Zal nooit vernietigd of ontvolkt worden
Letterlijke aarde zal eeuwig blijven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Pr 1:4; Ps 104:5
Mensheid uit Noachs tijd vernietigd, niet aarde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 3:5-7; Ge 7:23
Voorbeeld geeft hoop op overleven in onze tijd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:37-39
Goddelozen verdelgd; „grote schare” blijft in leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Th 1:6-9; Opb 7:9, 14

2. Armageddon
A. Gods oorlog om goddeloosheid te doen ophouden
¨
Natien tot Armageddon vergaderd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 16:14, 16
God strijdt, gebruikt Zoon en engelen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Th 1:6-9; Opb 19:11-16
Hoe we kunnen overleven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ze 2:2, 3; Opb 7:14

B. Verenigbaar met Gods liefde
Wereld zeer verdorven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 3:1-5
God geduldig, maar gerechtigheid vereist optreden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 3:9, 15; Lu 18:7, 8
Goddelozen omwille van rechtvaardigen vernietigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Sp 21:18; Opb 11:18

3. Avondmaal, Mis
A. Herdenking van Avondmaal des Heren
Eens per jaar op paschadatum gevierd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 22:1, 17-20; Ex 12:14
Herinnert aan Christus’ offerandelijke dood. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 11:26; Mt 26:28
Zij die hemelse hoop hebben, nemen deel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 22:29, 30; 12:32, 37
Hoe iemand weet dat hij die hoop heeft. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 8:15-17

B. Mis onschriftuurlijk
Vergeving van zonden vereist bloedstorting. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 9:22
Christus is enige Middelaar van nieuwe verbond. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 2:5, 6; Jo 14:6
Christus in hemel; niet omlaaggebracht door priester. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 3:20, 21
Niet nodig Christus’ offer te herhalen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 9:24-26; 10:11-14

4. Bedienaar
A. Alle christenen moeten bedienaren zijn
Jezus was Gods dienaar. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 15:8, 9; Mt 20:28
Christenen volgen zijn voorbeeld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 2:21; 1Kor 11:1
Moeten prediken om de bediening te volbrengen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 4:2, 5; 1Kor 9:16

B. Vereisten voor de bediening
Gods geest en kennis van zijn Woord. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 2:15; Jes 61:1-3
Christus’ voorbeeld in prediken navolgen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 2:21; 2Ti 4:2, 5
God leidt op door geest en organisatie. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:26; 2Kor 3:1-3

5. Beelden
A. Gebruik van beelden bij de aanbidding is een smaad voor God
Onmogelijk beeld van God te maken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 4:12; Jes 40:18; 46:5; Han 17:29
1650

1651
Christenen gewaarschuwd voor beelden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 10:14; 1Jo 5:21
God moet aanbeden worden met geest, waarheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 4:24

¨
B. Beeldenaanbidding bleek noodlottig voor de natie Israel
Aanbidding van beelden voor joden verboden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 20:4, 5
Kunnen niet horen, spreken; makers worden als zij. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 115:4-8
Brachten valstrik, vernietiging. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 106:36, 40-42; Jer 22:8, 9

C. Niet gemachtigd tot „relatieve” aanbidding
God weigerde „relatieve” aanbidding van hemzelf. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 42:8
God is de enige „Hoorder van het gebed”. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 65:1, 2

¨
A. Gods Woord is geınspireerd

6. Bijbel

Mensen door Gods geest tot schrijven bewogen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 1:20, 21
¨
Bevat profetieen: ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 8:5, 6, 20-22; Lu 21:5, 6, 20-22; Jes 45:1-4
¨
Hele bijbel geınspireerd, nuttig. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 3:16, 17; Ro 15:4

B. Is een praktische gids voor onze tijd
Bijbelse beginselen negeren is fataal. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 1:28-32
Menselijke wijsheid geen vervanging. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 1:21, 25; 1Ti 6:20
Een verdediging tegen sterkste vijand. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 6:11, 12, 17
Leidt de mens op de rechte weg. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 119:105; 2Pe 1:19; Sp 3:5, 6

¨
C. Geschreven voor mensen van alle natien en rassen
Het schrijven van de bijbel begon in het Oosten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 17:14; 24:12, 16; 34:27
Gods voorziening niet alleen voor Europeanen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 10:11-13; Ga 3:28
God aanvaardt alle soorten van mensen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 10:34, 35; Ro 5:18; Opb 7:9, 10

7. Bloed
A. Transfusies schenden heiligheid van bloed
Noach werd gezegd dat bloed heilig, het leven, was. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 9:4, 16
Wetsverbond verbood eten van bloed. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Le 17:14; 7:26, 27
Verbod voor christenen herhaald. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 15:28, 29; 21:25

B. Redden van levens geen excuus voor overtreden van Gods wet
Gehoorzaamheid beter dan slachtoffers. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Sa 15:22; Mr 12:33
Ons leven boven Gods wet stellen is noodlottig. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mr 8:35, 36

8. Chronologie
A Tijden der heidenen eindigden in 1914 (G.T.)
Onderbreking in koninklijke dynastie, 607 v.G.T. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 21:25-27
Na „zeven tijden” heerschappij hersteld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 4:32, 16, 17
Zeven 6 2 4 3 1⁄2 tijd, of 2 4 1260 dagen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 12:6, 14; 11:2, 3
Een dag voor een jaar. [Wordt 2520 jaar] ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 4:6; Nu 14:34
Duurden tot oprichting Koninkrijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 21:24; Da 7:13, 14

9. Dood
A. Oorzaak van dood
Mens volmaakt begin, vooruitzicht op eindeloos leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:28, 31
Ongehoorzaamheid bracht doodsoordeel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:16, 17; 3:17, 19
Zonde en dood op al Adams kinderen overgegaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:12

1652
B. Toestand van de doden
Adam werd een ziel, kreeg er geen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:7; 1Kor 15:45
De mens, de ziel, sterft. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 18:4; Jes 53:12; Job 11:20
Doden niet bij bewustzijn, weten niets. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Pr 9:5, 10; Ps 146:3, 4
Doden slapen, wachtend op opstanding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 11:11-14, 23-26; Han 7:60

C. Spreken met de doden onmogelijk
De doden leven niet als geesten bij God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 115:17; Jes 38:18
Voor poging met doden te spreken gewaarschuwd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 8:19; Le 19:31
Mediums, waarzeggers veroordeeld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 18:10-12; Ga 5:19-21

10. Doop
A. Een christelijk vereiste
Jezus gaf voorbeeld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 3:13-15; Heb 10:7
Symbool van verloochening of opdracht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 16:24; 1Pe 3:21
Alleen voor wie oud genoeg is voor onderwijs. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 28:19, 20; Han 2:41
Juiste manier onderdompeling in water. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 8:38, 39; Jo 3:23

B. Wast geen zonden weg
Jezus werd niet gedoopt om zonden weg te wassen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 2:22; 3:18
Jezus’ bloed wast zonden weg. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 1:7

11. Drie-eenheid

´ ´
A. God, de Vader, een Persoon, grootste in het universum
God geen drie personen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 6:4; Mal 2:10; Mr 10:18; Ro 3:29, 30
Zoon geschapen; God voordien alleen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 3:14; Kol 1:15; Jes 44:6
God altijd heerser van het universum. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Fil 2:5, 6; Da 4:35
God boven allen te prijzen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Fil 2:10, 11

´ ´
B. Zoon voor en na komst naar aarde ondergeschikt aan Vader
Zoon in hemel gehoorzaam, gezonden door Vader. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 8:42; 12:49
Op aarde gehoorzaam, Vader groter. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:28; 5:19; Heb 5:8
Verhoogd in hemel, nog steeds onderworpen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Fil 2:9; 1Kor 15:28; Mt 20:23
Jehovah is Christus’ hoofd en God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 11:3; Jo 20:17; Opb 1:6

C. Eenheid van God en Christus
Altijd in volmaakte harmonie. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 8:28, 29; 14:10
Eenheid, als van man en vrouw. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 10:30; Mt 19:4-6
´ ´
Alle gelovigen moeten evenzo een zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 17:20-22; 1Kor 1:10
´ ´
Voor eeuwig een aanbidding van Jehovah door Christus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 4:23, 24

D. Gods heilige geest is zijn werkzame kracht
Een kracht, geen persoon. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 3:16; Jo 20:22; Han 2:4, 17, 33
Geen persoon bij God en Christus in hemel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 7:55, 56; Opb 7:10
Door God geleid om voornemens uit te voeren. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 104:30; 1Kor 12:4-11
Zij die God dienen, worden erdoor geleid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 2:12, 13; Ga 5:16

12. Duivel, Demonen
A. De Duivel is een geestelijk schepsel
Niet het kwaad in ons maar een geestelijk schepsel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 2:26
Duivel evenzeer een persoon als de engelen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 4:1, 11; Job 1:6
Maakte zich door verkeerd verlangen tot Duivel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 1:13-15

B. De Duivel is de onzichtbare heerser der wereld
Wereld onder zijn heerschappij als god. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Opb 12:9

1653
Toegestaan te blijven tot einde strijdvraag. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 9:16; Jo 12:31
Komt in afgrond, dan vernietigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:2, 3, 10

C. Demonen zijn opstandige engelen
´ ´
Sloten zich voor de Vloed bij Satan aan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 6:1, 2; 1Pe 3:19, 20
Vernederd, van alle verlichting afgesneden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 2:4; Ju 6
Strijden tegen God, verdrukken mensheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 8:27-29; Opb 16:13, 14
Worden met Satan vernietigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 25:41; Lu 8:31; Opb 20:2, 3, 10

13. Feestdagen, Verjaardagen
A. Eerste christenen vierden geen verjaardagen, Kerstmis
Niet door ware aanbidders gevierd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 40:20; Mt 14:6
Jezus’ sterfdag dient herdacht te worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 22:19, 20; 1Kor 11:25, 26
Braspartijen onjuist. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 13:13; Ga 5:21; 1Pe 4:3

14. Gebed
A. Gebeden die God hoort
God luistert naar gebeden van mensen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 145:18; 1Pe 3:12
Onrechtvaardigen niet verhoord tenzij ander gedrag. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 1:15-17
Moeten bidden in Jezus’ naam. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:13, 14; 2Kor 1:20
Moeten bidden in harmonie met Gods wil. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 5:14, 15
Geloof onontbeerlijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 1:6-8

B. Nutteloze herhaling, gebeden tot Maria of „heiligen” onjuist
Moeten in Jezus’ naam tot God bidden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:6, 14; 16:23, 24
Steeds hetzelfde zeggen, vindt geen gehoor bij God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 6:7

15. Geest, Spiritisme
A. Wat de heilige geest is
Gods werkzame kracht, geen persoon. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 2:2, 3, 33; Jo 14:17
Gebruikt bij schepping, inspiratie bijbel, enz. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:2; Ez 11:5
Verwekt, zalft Christus’ lichaamsleden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 3:5-8; 2Kor 1:21, 22
Geeft Gods volk thans kracht en leiding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 5:16, 18

B. Levenskracht geest genoemd
Levensbeginsel, onderhouden door ademhaling. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 2:26; Job 27:3
Macht over levenskracht berust bij God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Za 12:1; Pr 8:8
Levenskracht van mensen, dieren behoort God toe. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Pr 3:19-21
Geest aan God toevertrouwd met hoop op opstanding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 23:46

C. Spiritisme moet worden geschuwd als demonenwerk
Gods Woord verbiedt het. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 8:19, 20; Le 19:31; 20:6, 27
Waarzeggerij is demonisme; veroordeeld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 16:16-18
Leidt tot vernietiging. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 5:19-21; Opb 21:8; 22:15
Astrologie verboden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 18:10-12; Jer 10:2

16. Getuigenis geven
A. Alle christenen moeten getuigenis geven, goede nieuws bekendmaken
Alleen goedgekeurd indien zij Jezus voor mensen belijden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 10:32
Moeten daders van het Woord zijn, geloof tonen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 1:22-24; 2:24
Nieuwelingen moeten ook onderwijzers worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 28:19, 20
Openbare bekendmaking leidt tot redding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 10:10

1654
B. Moeten steeds terugkeren en getuigenis blijven geven
Er moet voor het einde gewaarschuwd worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:14
Jeremia kondigde Jeruzalems einde jarenlang aan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jer 25:3
Evenals eerste christenen niet te stoppen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 4:18-20; 5:28, 29

C. Moeten getuigenis afleggen om vrij te zijn van bloedschuld
Moeten waarschuwen voor naderend einde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 33:7; Mt 24:14
Nalaten brengt bloedschuld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 33:8, 9; 3:18, 19
Paulus vrij van bloedschuld; sprak volle waarheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 20:26, 27; 1Kor 9:16
Redt zowel getuige als toehoorder. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 4:16; 1Kor 9:22

17. Gezondmaking, Talen
A. Geestelijke genezing heeft blijvende voordelen
Geestelijke ziekte is verwoestend. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 1:4-6; 6:10; Ho 4:6
Geestelijke genezing belangrijkste opdracht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 6:63; Lu 4:18
Verwijdert zonde; geeft geluk, leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 5:19, 20; Opb 7:14-17

B. Gods koninkrijk zal blijvende lichamelijke genezing brengen
Jezus genas gebreken, predikte Koninkrijkszegeningen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 4:23
Koninkrijk beloofd voor blijvende genezing. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 6:10; Jes 9:7
Zelfs de dood zal verdwijnen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:25, 26; Opb 21:4; 20:14

C. Hedendaagse gebedsgenezing geen bewijs van Gods goedkeuring
Discipelen genazen niet zichzelf miraculeus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Kor 12:7-9; 1Ti 5:23
Wonderbare gaven eindigden na tijd der apostelen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 13:8-11
Genezing geen zeker teken van Gods gunst. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:22, 23; 2Th 2:9-11

D. Spreken in talen slechts een tijdelijke voorziening
Was teken; naar grotere gaven streven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 14:22; 12:30, 31
Wonderbare gaven van de geest zouden verdwijnen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 13:8-10
Wonderen geen zeker bewijs van Gods gunst. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:22, 23; 24:24

¨
18. Goddeloosheid, Wereldweeen

¨
A. Wie voor wereldweeen verantwoordelijk is

Goddeloze heerschappij oorzaak huidige slechte tijden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Sp 29:2; 28:28
Heerser der wereld vijand van God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Kor 4:4; 1Jo 5:19; Jo 12:31
¨
Duivel veroorzaakt weeen, tijd kort. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 12:9, 12
Duivel gebonden, glorierijke vrede volgt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:1-3; 21:3, 4

B. Waarom goddeloosheid toegelaten
Duivel betwistte loyaliteit van schepselen aan God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Job 1:11, 12
Getrouwen gelegenheid loyaliteit te bewijzen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 9:17; Sp 27:11
Duivel bleek leugenaar, strijdvraag moet worden beslecht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 12:31
Getrouwen beloond met eeuwig leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 2:6, 7; Opb 21:3-5

C. Duur van tijd van het einde barmhartig verlengd
Waarschuwingstijd nodig als in Noachs dagen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:14, 37-39
God niet traag, maar barmhartig. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 3:9; Jes 30:18
Bijbel helpt overrompeling te vermijden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 21:36; 1Th 5:4
Zoek nu Gods voorziening voor bescherming. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 2:2-4; Ze 2:3

¨
D. Oplossing voor wereldweeen niet van mensen
Mensen zeer bevreesd, verbijsterd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 21:10, 11; 2Ti 3:1-5
Gods koninkrijk zal slagen, mensen niet. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 2:44; Mt 6:10
Smeek nu om vrede met Koning om te leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 2:9, 11, 12
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19. Hel (Hades, Sjeool)
A. Geen letterlijke plaats van vurige pijniging
Gekwelde Job bad erheen te mogen gaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Job 14:13
Een plaats van inactiviteit. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 6:5; Pr 9:10; Jes 38:18, 19
Jezus werd uit graf, of hel, opgewekt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 2:27, 31, 32; Ps 16:10
Hel zal andere doden teruggeven en vernietigd worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:13, 14

B. Vuur is een symbool van vernietiging
Vuur symbool van afsnijding in dood. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 25:41, 46; 13:30
Onberouwvolle goddelozen voor eeuwig als door vuur vernietigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 10:26, 27
Satans vurige „pijniging” is eeuwige dood. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:10, 14, 15

C. Verslag rijke man en Lazarus geen bewijs eeuwige pijniging
Vuur net zomin letterlijk als Abrahams schoot. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 16:22-24
Abrahams gunst ook tegenover duisternis gesteld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 8:11, 12
Babylons vernietiging vurige pijniging genoemd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 18:8-10, 21

20. Hemel
A. Slechts 144.000 gaan naar de hemel
Een beperkt aantal; koningen met Christus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 5:9, 10; 20:4
Jezus was voorloper; anderen sindsdien gekozen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Kol 1:18; 1Pe 2:21
Vele anderen zullen op aarde leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 72:8; Opb 21:3, 4
144.000 in speciale positie die geen ander heeft. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 14:1, 3; 7:4, 9

21. Huwelijk
A. Huwelijksverbintenis moet eerbaar zijn
Volgens voorbeeld van Christus en bruid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 5:22, 23
Huwelijksbed moet onbezoedeld zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 13:4
Echtparen aangeraden elkaar niet te verlaten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 7:10-16
Alleen por·neia schriftuurlijke grond voor echtscheiding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 19:9

B. Gezagsbeginsel moet door christenen gerespecteerd worden
Echtgenoot als hoofd moet gezin liefhebben, verzorgen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 5:23-31
Vrouw is onderworpen; bemint, gehoorzaamt man. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 3:1-7; Ef 5:22
Kinderen moeten gehoorzaam zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 6:1-3; Kol 3:20

C. Verantwoordelijkheid van christelijke ouders voor kinderen
Moeten liefde, tijd, aandacht schenken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Tit 2:4
Hen niet irriteren. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Kol 3:21
Verzorgen, ook geestelijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Kor 12:14; 1Ti 5:8
Opleiding ten leven geven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 6:4; Sp 22:6, 15; 23:13, 14

D. Christenen mogen alleen met christenen trouwen
Slechts „in de Heer” trouwen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 7:39; De 7:3, 4; Ne 13:26

E. Polygamie niet schriftuurlijk
´ ´
Oorspronkelijk zou man slechts een vrouw hebben. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:18, 22-25
Jezus herstelde maatstaf voor christenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 19:3-9
Vroege christenen niet polygaam. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 7:2, 12-16; Ef 5:28-31

22. Intergeloof
A. Verbintenis met andere religies niet Gods weg
´ ´
Slechts een weg, smal, weinigen vinden hem. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 4:4-6; Mt 7:13, 14
Gewaarschuwd dat valse leer bezoedelt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 16:6, 12; Ga 5:9
Bevolen afgescheiden te blijven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 3:5; 2Kor 6:14-17; Opb 18:4
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B. „In alle religies iets goeds” is niet waar
Sommigen hebben ijver maar niet in overeenstemming met God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 10:2, 3
Het slechte bederft wat goed zou kunnen zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 5:6; Mt 7:15-17
Valse leraren brengen vernietiging. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 2:1; Mt 12:30; 15:14
Reine aanbidding vereist exclusieve toewijding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 6:5, 14, 15

23. Jehovah, God
A. Gods naam
„God” vage term; onze Heer heeft persoonlijke naam. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 8:5, 6
We bidden om de heiliging van zijn naam. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 6:9, 10
Gods naam is Jehovah. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 83:18; Ex 6:2, 3; 3:15; Jes 42:8
Naam in v.d. Palm-vert. o.a. in Ex 6:1, 2. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 32:5; 34:5, 6; Ps 83:19 [18]; Jes 42:8
Jezus maakte naam bekend. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 17:6, 26; 5:43; 12:12, 13, 28

B. Gods bestaan
God zien en toch blijven leven onmogelijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 33:20; Jo 1:18; 1Jo 4:12
Onnodig God te zien voordat men gelooft. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 11:1; Ro 8:24, 25; 10:17
God gekend door zijn zichtbare werken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 1:20; Ps 19:1, 2
¨
Vervulling van profetieen bewijst Gods bestaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 46:8-11

C. Gods eigenschappen
God is liefde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 4:8, 16; Ex 34:6; 2Kor 13:11; Mi 7:18
Munt uit in wijsheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Job 12:13; Ro 11:33; 1Kor 2:7
Is rechtvaardig, oefent gerechtigheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 32:4; Ps 37:28
Is almachtig, bezit alle macht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Job 37:23; Opb 7:12; 4:11

D. Niet allen dienen dezelfde God
Weg die goed schijnt, is dit niet altijd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Sp 16:25; Mt 7:21
´ ´
Twee wegen, slechts een leidt tot leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:13, 14; De 30:19
´ ´
Vele goden, maar slechts een ware God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 8:5, 6; Ps 82:1
Voor leven kennis van ware God noodzakelijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 17:3; 1Jo 5:20

24. Jehovah’s Getuigen
A. Oorsprong van Jehovah’s Getuigen
Jehovah identificeert zijn eigen getuigen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 43:10-12; Jer 15:16
Lijn van getrouwe getuigen begon bij Abel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 11:4, 39; 12:1
Jezus was getrouwe en waarachtige getuige. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 18:37; Opb 1:5; 3:14

25. Jezus
A. Jezus is Gods Zoon en aangestelde Koning
Eerstgeborene van God, gebruikt bij scheppen van alle andere dingen. ˛˛˛˛ Opb 3:14; Kol 1:15-17
Werd mens, geboren uit vrouw, lager dan engelen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 4:4; Heb 2:9
Door Gods geest verwekt, met hemelse bestemming. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 3:16, 17
Kreeg hogere positie dan tijdens voormenselijk bestaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Fil 2:9, 10

B. Geloof in Jezus Christus noodzakelijk voor redding
Christus is beloofde Zaad van Abraham. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 22:18; Ga 3:16
Jezus enige Hogepriester, losprijs. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 2:1, 2; Heb 7:25, 26; Mt 20:28
Leven door God en Christus te kennen, gehoorzaamheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 17:3; Han 4:12

C. Meer vereist dan geloof in Jezus
Geloof moet met werken gepaard gaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 2:17-26; 1:22-25
Geboden gehoorzamen, werk doen dat hij deed. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:12, 15; 1Jo 2:3
Niet allen die de Heer aanroepen, komen in Koninkrijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:21-23
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26. Kerk
A. Kerk geestelijk, op Christus gebouwd
God woont niet in tempels door mensen gemaakt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 17:24, 25; 7:48
Ware kerk is geestelijke tempel van levende stenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 2:5, 6
Christus, hoeksteen; apostelen, ondergeschikt fundament. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 2:20
God moet aanbeden worden met geest en waarheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 4:24

B. Kerk niet op Petrus gebouwd
Jezus zei niet dat kerk op Petrus was gebouwd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 16:18
¨
Jezus geıdentificeerd als de „rots”. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 10:4
Petrus identificeerde Jezus als fundament. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 2:4, 6-8; Han 4:8-12

27. Koninkrijk
A. Wat Gods koninkrijk voor de mensheid zal doen
Gods wil doen geschieden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 6:9, 10; Ps 45:6; Opb 4:11
Regering met koning en wetten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 9:6, 7; 2:3; Ps 72:1, 8
Goddeloosheid uitbannen, hele aarde regeren. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 2:44; Ps 72:8
1000 jaar om mensheid, Paradijs te herstellen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 21:2-4; 20:6

B. Werkzaamheid begint als Christus’ vijanden nog actief zijn
Christus moest na opstanding lang wachten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 110:1; Heb 10:12, 13
Aanvaardt macht, strijdt tegen Satan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 110:2; Opb 12:7-9; Lu 10:18
¨
Koninkrijk toen opgericht, daarna weeen op aarde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 12:10, 12
Huidige beroering: tijd om voor Koninkrijk te kiezen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 11:15-18

C. Niet ’in het hart’, noch gevolg van menselijke krachtsinspanningen
Koninkrijk is hemels, niet aards. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 4:18; 1Kor 15:50; Ps 11:4
¨
Niet ’in het hart’; Jezus sprak tot Farizeeen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 17:20, 21
Beslist geen deel van deze wereld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 18:36; Lu 4:5-8; Da 2:44
Regeringen, wereldse maatstaven vervangen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 2:44

28. Kruis
A. Jezus gesmaad door terechtstelling aan paal
Jezus aan terechtstellingspaal of hout gehangen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 5:30; 10:39; Ga 3:13
Christenen moeten martelpaal dragen als smaad. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 10:38; Lu 9:23

B. Mag niet vereerd worden
Openlijk vertoon van Jezus’ martelpaal een smaad. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 6:6; Mt 27:41, 42
Kruis gebruiken bij aanbidding is afgoderij. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 20:4, 5; Jer 10:3-5
Jezus een geest, niet meer aan paal. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 3:16; 1Pe 3:18

29. Laatste dagen
A. Wat met „het einde der wereld” bedoeld wordt
Einde van het samenstel van dingen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:3; 2Pe 3:5-7; Mr 13:4
Niet einde van aarde, maar van goddeloze samenstel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 2:17
Tijd van einde gaat aan vernietiging vooraf. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:14
Rechtvaardigen ontkomen; nieuwe wereld volgt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 2:9; Opb 7:14-17

B. Nodig om tekenen van de laatste dagen te onderscheiden
God geeft tekenen om ons te leiden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Ti 3:1-5; 1Th 5:1-4
Wereld ziet ernst niet in. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 3:3, 4, 7; Mt 24:39
God niet traag, maar waarschuwt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 3:9
Beloning voor waakzaamheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 21:34-36

1658

30. Leven
A. Gehoorzame mensheid wordt eeuwig leven verzekerd
God, die niet liegen kan, heeft leven beloofd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Tit 1:2; Jo 10:27, 28
Eeuwig leven verzekerd voor wie geloof oefenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 11:25, 26
Dood zal tenietgedaan worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:26; Opb 21:4; 20:14; Jes 25:8

B. Hemels leven tot leden van Christus’ lichaam beperkt
God kiest leden zoals het hem behaagt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 20:23; 1Kor 12:18
Slechts 144.000 van aarde genomen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 14:1, 4; 7:2-4; 5:9, 10
Zelfs Johannes de Doper komt niet in hemelse koninkrijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 11:11

C. Aards leven aan onbeperkt aantal beloofd, „andere schapen”
Beperkt aantal met Jezus in hemel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 14:1, 4; 7:2-4
„Andere schapen” niet Christus’ broeders. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 10:16; Mt 25:32, 40
Velen nu bijeengebracht om op aarde te blijven leven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 7:9, 15-17
Anderen staan op tot leven op aarde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:12; 21:4

31. Losprijs
A. Jezus’ menselijke leven betaald als „losprijs voor allen”
Jezus gaf zijn leven als losprijs. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 20:28
Waarde vergoten bloed is tot vergeving van zonden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 9:14, 22
´
Een offer was voor altijd voldoende. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 6:10; Heb 9:26
Voordelen komen niet automatisch; moeten erkend worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 3:16

B. Was overeenkomstige prijs
Adam volmaakt geschapen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 32:4; Pr 7:29; Ge 1:31
Verloor door zonde volmaaktheid voor zichzelf en zijn nakomelingen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:12, 18
Kinderen hulpeloos; equivalent van Adam nodig. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 49:7; De 19:21
Jezus’ volmaakte mensenleven een losprijs. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 2:5, 6; 1Pe 1:18, 19

32. Mariaverering
A. Maria moeder van Jezus, niet „moeder Gods”
God is zonder begin. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 90:2; 1Ti 1:17
Maria was moeder van Gods Zoon op aarde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 1:35

B. Maria niet „altijd maagd”
Ze trouwde met Jozef. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 1:19, 20, 24, 25
Had behalve Jezus nog andere kinderen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 13:55, 56; Lu 8:19-21
Dezen toen niet zijn „geestelijke broeders”. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 7:3, 5

33. Opstanding
A. Hoop voor de doden
Allen in graven worden opgewekt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 5:28, 29
Jezus’ opstanding is waarborg. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:20-22; Han 17:31
Zondaars tegen geest zullen niet opstaan. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 12:31, 32
Wie geloof tonen, van opstanding verzekerd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 11:25

B. Opstanding tot leven in hemel of op aarde
Allen sterven in Adam; ontvangen leven in Jezus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:20-22; Ro 5:19
Opgestanen verschillend van natuur. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:40, 42, 44
Die met Jezus zijn, zullen net als hij zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:49; Fil 3:20, 21
Die niet regeren, zullen op aarde zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 20:4b, 5, 13; 21:3, 4
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34. Redding
A. Redding komt van God door Jezus’ loskoopoffer
Leven is Gods gave door zijn Zoon. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 4:9, 14; Ro 6:23
Redding is alleen mogelijk door Jezus’ offer. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 4:12
Geen werken mogelijk bij „sterfbedbekering”. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 2:14, 26
Moeten er hard voor werken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 13:23, 24; 1Ti 4:10

B. „Eens gered, altijd gered” is niet schriftuurlijk
Die Gods geest bezitten, kunnen afvallen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 6:4, 6; 1Kor 9:27
¨
Veel Israelieten vernietigd hoewel gered uit Egypte. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ju 5
Redding geen ogenblikkelijke zaak. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Fil 2:12; 3:12-14; Mt 10:22
Zij die terugvallen, zijn slechter af dan voorheen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Pe 2:20, 21

C. „Alverzoening” is onschriftuurlijk
Berouw voor sommigen onmogelijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 6:4-6
God heeft geen behagen in dood van goddelozen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 33:11; 18:32
Maar liefde kan onrecht niet gedogen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 1:9
Goddelozen worden vernietigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 10:26-29; Opb 20:7-15

´ ´
A. Slechts een ware religie

35. Religie

´
´ ´
´ ´
Een hoop, een geloof, een doop. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 4:5, 13
Opdracht discipelen te maken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 28:19; Han 8:12; 14:21
Aan vruchten herkenbaar. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:19, 20; Lu 6:43, 44; Jo 15:8
Liefde, eenheid onder leden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 13:35; 1Kor 1:10; 1Jo 4:20

B. Valse leer terecht veroordeeld
Jezus veroordeelde valse leer. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 23:15, 23, 24; 15:4-9
Deed dit ter bescherming van verblinden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 15:14
Waarheid maakte hen vrij om Jezus’ discipelen te zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 8:31, 32

C. Moeten van religie veranderen indien die onjuist blijkt te zijn
Waarheid maakt vrij; bewijst dat veel religies verkeerd zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 8:31, 32
¨
Israelieten, ook anderen, veranderden van religie. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Joz 24:15; 2Kon 5:17
Vroege christenen kwamen tot ander inzicht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 1:13, 14; Han 3:17, 19
Paulus veranderde van religie. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 26:4-6
Hele wereld misleid; moeten geest hervormen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 12:9; Ro 12:2

D. „In alle religies iets goeds” geen verzekering van Gods gunst
God bepaalt maatstaf voor aanbidding. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 4:23, 24; Jak 1:27
Niet goed indien niet zoals God wil. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 10:2, 3
„Goede werken” kunnen verworpen worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:21-23
Herkend aan vruchten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 7:20

36. Sabbat
A. Sabbatdag niet bindend voor christenen
Wet tenietgedaan op basis van Jezus’ dood. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 2:15
Sabbat niet bindend voor christenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Kol 2:16, 17; Ro 14:5, 10
Berispt voor houden van sabbat, enz. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 4:9-11; Ro 10:2-4
Gods rust ingaan door geloof en gehoorzaamheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 4:9-11

¨
B. Alleen Israel uit oudheid moest sabbat houden
Eerste sabbat pas gehouden na uittocht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 16:26, 27, 29, 30
¨
Speciaal teken voor natuurlijk Israel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 31:16, 17; Ps 147:19, 20

1660
Onder de Wet ook sabbatjaren vereist. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 23:10, 11; Le 25:3, 4
Sabbat niet noodzakelijk voor christenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 14:5, 10; Ga 4:9-11

C. Gods sabbatsrust (7de dag van scheppings-„week”)
Begon aan einde van aardse schepping. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:2, 3; Heb 4:3-5
Duurde na Jezus’ tijd op aarde nog voort. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 4:6-8; Ps 95:7-9, 11
Christenen rusten van zelfzuchtige werken. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 4:9, 10
Eindigt als Koninkrijk werk ten aanzien van aarde voltooit. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 15:24, 28

37. Schepping
A. In overeenstemming met bewezen wetenschap; weerlegt evolutie
Wetenschap bevestigt scheppingsvolgorde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:11, 12, 21, 24, 25
Gods wet inzake „soorten” gaat op. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:11, 12; Jak 3:12

B. Scheppingsdagen geen dagen van 24 uur
„Dag” kan eenvoudig een tijdsperiode betekenen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:4
Bij God kan dag een lange tijd zijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 90:4; 2Pe 3:8

38. Tegenstand, Vervolging
A. Reden voor tegenstand jegens christenen
Jezus werd gehaat, voorzei tegenstand. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 15:18-20; Mt 10:22
Juiste beginselen volgen, aanklacht tegen wereld. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Pe 4:1, 4, 12, 13
Satan, god van dit samenstel, tegen Koninkrijk. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 2Kor 4:4; 1Pe 5:8
Christen vreest niet, God geeft steun. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 8:38, 39; Jak 4:8

B. Vrouw mag niet toelaten dat man haar van God scheidt
Vooraf gewaarschuwd; hij is misschien verkeerd ingelicht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 10:34-38; Han 28:22
Ze moet opzien naar God en Christus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 6:68; 17:3
Door haar getrouwheid hij misschien ook gered. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 7:16; 1Pe 3:1-6
Man hoofd, maar mag niet aanbidding voorschrijven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 11:3; Han 5:29

C. Man mag zich niet door vrouw van Gods dienst laten afbrengen
Moet vrouw en gezin liefhebben, leven voor hen wensen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 7:16
Moet beslissingen nemen, hen verzorgen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Kor 11:3; 1Ti 5:8
Man die voor waarheid opkomt, behaagt God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jak 1:12; 5:10, 11
Compromis ter wille van vrede mishaagt God. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 10:38
Gezin tot geluk in nieuwe wereld leiden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 21:3, 4

39. Valse profeten
A. Valse profeten voorzegd; bestonden al in dagen der apostelen
Regel om valse profeten te herkennen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ De 18:20-22; Lu 6:26
Waren voorzegd; herkenbaar aan vruchten. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:23-26; 7:15-23

40. Voorbeschikking (Predestinatie)
A. Mens niet voorbeschikt
Gods voornemen zeker. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jes 55:11; Ge 1:28
God dienen persoonlijke keus. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 3:16; Fil 2:12

41. Voorouderverering
A. Voorouderverering is vergeefs
Voorouders zijn dood, zonder bewustzijn. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Pr 9:5, 10
Oorspronkelijke voorouders geen verering waard. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:12, 14; 1Ti 2:14
God verbiedt een dergelijke verering. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ex 34:14; Mt 4:10

1661
¨
B. Mensen mogen geeerd, maar alleen God mag aanbeden worden
Jongeren dienen oudere personen te eren. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 5:1, 2, 17; Ef 6:1-3
Maar alleen God mag aanbeden worden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 10:25, 26; Opb 22:8, 9

42. Wederkomst van Christus
A. Wederkomst onzichtbaar voor mensen
Zei discipelen dat wereld hem niet meer zou zien. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 14:19
Alleen discipelen zagen hemelvaart; terugkeer evenzo. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Han 1:6, 10, 11
In hemel, een onzichtbare geest. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Ti 6:14-16; Heb 1:3
Komt terug in hemelse Koninkrijksmacht. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Da 7:13, 14

B. Herkenbaar aan zichtbare feiten
Discipelen vroegen om teken van tegenwoordigheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mt 24:3
Christenen „zien” tegenwoordigheid door begrip. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 1:18
Vele gebeurtenissen vormen bewijs van tegenwoordigheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Lu 21:10, 11
Vijanden „zien” als vernietiging komt. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Opb 1:7

43. Ziel
A. Wat de ziel is
Mens is een ziel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:7; 1Kor 15:45; Joz 11:11; Han 27:37
Dieren ook zielen genoemd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Nu 31:28; Opb 16:3; Le 24:18
Ziel heeft bloed, eet, kan sterven. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jer 2:34; Le 7:18; Ez 18:4
Mens heeft leven oftewel ziel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Mr 8:36; Jo 10:15

B. Verschil tussen ziel en geest
Leven als persoon of schepsel is ziel. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Jo 10:15; Le 17:11
Levenskracht die zielen activeert, „geest” genoemd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 146:4; 104:29
Bij dood keert macht over levenskracht tot God terug. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Pr 12:7
Alleen God kan levenskracht in werking stellen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ez 37:12-14

44. Zonde
A. Wat zonde is
Schending van Gods wet, zijn volmaakte maatstaf. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 3:4; 5:17
Mens als Gods schepping rekenschap aan hem verschuldigd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 14:12; 2:12-15
Wet omschreef zonde, maakte mens erop attent. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ga 3:19; Ro 3:20
Allen zondig, bereiken niet Gods volmaakte maatstaf. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 3:23; Ps 51:5

B. Waarom door Adams zonde allen geleden hebben
Adam droeg onvolmaaktheid, dood op allen over. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:12, 18
Barmhartig duldde God mensheid. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 103:8, 10, 14, 17
Jezus’ offer verzoent zonden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 2:2
Zonde en alle andere werken van de Duivel worden weggevaagd. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 3:8

C. Verboden vrucht was ongehoorzaamheid, niet seksuele gemeenschap
´ ´
Boom verboden voor Eva was geschapen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 2:17, 18
Adam en Eva geboden kinderen te hebben. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 1:28
Kinderen geen gevolg van zonde, maar van Gods zegen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ps 127:3-5
Eva zondigde toen haar man er niet was; raadpleegde hem niet. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ge 3:6; 1Ti 2:11-14
Adam als hoofd kwam tegen Gods wet in opstand. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:12, 19

D. Wat zonde tegen de heilige geest is (Mt 12:32; Mr 3:28, 29)
¨
Niet de overgeerfde zonde. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ro 5:8, 12, 18; 1Jo 5:17
Kunnen geest bedroeven, toch herstellen. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Ef 4:30; Jak 5:19, 20
Opzettelijk beoefenen van zonde leidt tot dood. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 3:6-9
God oordeelt zulke zondaars, neemt zijn geest weg. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ Heb 6:4-8
Mogen niet voor zulke onberouwvollen bidden. ˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛˛ 1Jo 5:16, 17

Zou u meer informatie op prĳs stellen?

U kunt contact opnemen met Jehovah’s Getuigen via www.jw.org.
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